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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare på mellanstadiet ser på 
användandet av en matematik kopplad till elevers vardag och erfarenheter. Vad 
betyder det för dem, använder de det i sin undervisning, anser de att det hjälper eller 
hindrar eleven i sin inlärningsprocess? Undersökningen har varit empirisk och utförts 
genom intervjuer med fem lärare som alla har behörighet att undervisa i matematik på 
mellanstadiet. De resultat som framkommit visar att lärare använder sig av en 
konkretiserad matematik genom att ta hjälp av olika material och koppla uppgifter till 
de intressen och erfarenheter eleverna bär med sig. En del lärare menar att vissa 
elever påverkas negativt av det här då det finns vissa delar i en konkretiserad, 
vardagsanknuten,  matematik som gör att de kan uppleva problem och förvirring. 
Andra lärare menar istället att de märker hur elevernas förståelse ökar och att de 
tycker att matematik är roligt när de ser hur skolmatematiken kan kopplas samman 
och relateras till deras vardag och närliggande miljö. 
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1 Inledning 
Under våren 2016 genomförde jag mitt första examensarbete, en systematisk litteraturstudie om 
vardagsanknuten matematik (Kahn 2016). Genom att, på ett systematiskt sätt, gå igenom tidigare 
publicerad och genomförd forskning som var relevant för ämnesområdet och frågeställningen söktes 
svar på frågan vilken roll skolmatematikens anknytning till vardaglig användbarhet spelar för 
matematikförståelsen hos elever på mellanstadiet (Kahn, 2016, s. 6). De resultat som framkom i den 
systematiska litteraturstudien visade olika erfarenheter av den vardagliga matematikens användbarhet för 
elevers förståelse. I de flesta fall ansågs det vara positivt för inlärningen av exempelvis matematiska 
begrepp (Bahadir och Gokhan, 2016, s. 33-35) medan det i andra fall var mer förvirrande för eleverna 
(Huang, 2004, s. 288). Det visade sig alltså att det till största del fanns ett positivt samband mellan 
elevers kunskapsutveckling och en vardagsanknuten undervisning men att det i vissa fall också kunde 
skapa förvirring hos eleverna (Irwin, 2001, s. 410).  
 
Elevers förståelse och uppfattning av matematik är något som intresserat mig en längre tid. Den 
upplevelse många elever har är att matematiken känns svår och tråkig och att det är mycket inom ämnet 
de inte ser användbarheten av. Enligt Skolverket (2003, s. 13) anser elever att matematik är tråkigt på 
grund av att de får för lite utmaningar och att uppgifterna de tilldelas mest handlar om upprepningar. 
Under de VFU-perioder jag har haft och de tillfällen där jag varit vikarie i skolan har jag noterat att stor 
del av matematiklektionerna är styrda och planerade utifrån de läroböcker som finns. Att läroböcker 
används i undervisningen ser jag inte som ett problem i sig utan problemen kan istället uppstå om den 
används på fel sätt eftersom mycket i den handlar om just upprepningar samtidigt som de inte gör en 
koppling mellan matematik och vardag i den utsträckning som kanske krävs. Det går därför att fråga sig 
om läroböcker verkligen är avsedda för att användas så strikt som de i många fall gör eller om 
undervisningen bör kompletteras med andra uppgifter som eleverna anser ger mer utmaning och som 
visar på en större användbarhet i vardagslivet. 
 
I kursplanen för matematik framgår det bland annat att eleverna ska lära sig att formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik (Skolverket, 2011, s. 63) men också att de ska ges möjlighet att lära sig: 

• Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.   

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.    

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.   

• Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.   

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.   

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.  (Skolverket, 2011, s.64-65)  

 
Det är med andra ord mycket inom matematiken som berör vardagliga situationer. Frågan är däremot 
om undervisningen är upplagd för att tillgodose dessa delar och om det bara är de delar som blir 
vardagsanknutna. Skolverket använder sig här av begreppet vardagliga situationer istället för 
vardagsanknuten matematik som är det begrepp som används i den här studien. Skillnaden dem emellan 
är inget som finns skrivet och är därmed tolkningsbar. Anledningen till att vardagsankuten matematik är 
det begrepp som denna studie bygger på är att det som är vardagsanknutet, enligt mig, är något som är 
kopplat till elevernas vardag och erfarenheter och inte behöver vara verkligt, det kan lika väl vara en 
påhittad situation som eleven är bekant och känner sig trygg med. Även om det i kursplanen finns delar 
som ska kopplas till vardagliga situationer innebär inte det att andra delar inte kan vardagsanknytas. 
 
I den här studien används begreppet elevers erfarenheter, att det är något lärarna ska använda sig av när de 
undervisar för att hjälpa eleverna. När det handlar om elevers egna erfarenheter i den här studien åsyftas 
de erfarenheter de har med sig från sitt liv utanför skolan genom exempelvis idrott, spel, sagor och 
godis. Till stor del handlar det alltså inte, i det här fallet, om de matematiska erfarenheterna hos eleverna. 
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Med de matematiska erfarenheterna menas, för att göra ett förtydligande och visa på skillnaden, de 
matematiska kunskaper eleverna har sen tidigare undervisning i matematik. Det kan exempelvis vara 
något de arbetat med en i annan årskurs eller vid annat tillfälle.  
 
Enligt tidigare forskning är en koppling mellan matematik och vardag en fördel för elevers matematiska 
inlärning (Bonotto, 2005, s. 328) och då jag upplever att bristen på svensk forskning inom området är 
mycket stor finns det fortfarande många frågor som kräver svar. Min förhoppning är att denna studie 
ska bidra till en förståelse för hur lärarna i svensk skola uppfattar användandet av vardagsanknuten 
matematik. 

2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer en definition av begreppet vardagsanknuten matematik göras, 
undervisningsupplägg och uppfattningar om matematik behandlas och resultat från den tidigare 
genomförda litteraturstudien (Kahn, 2016) presenteras eftersom den är en grund för denna studie. 
Avslutningsvis kommer det redogöras för det teoretiska perspektiv som kommer ligga till grund för den 
analys av den empiriska undersökning som görs i denna studie. 
 

2.1 Begreppet vardagsanknuten matematik 
Vardagsanknuten matematik betyder att de erfarenheter en person har med sig från ett sammanhang ska 
kunna användas i andra och nya situationer. Detta är något som kräver skicklighet för att se om de 
kompetenser som finns är användbara inom det nya området och om de är betydelsefulla. Kanske krävs 
det andra kunskaper än de som finns och en utveckling av nya färdigheter behövs  (Wistedt, 1992, s. 
115-116). Det vardagsanknutna kan även förklaras utifrån det begrepp Torulf Palm använder sig av i en 
studie (2008, s. 40), autenticitet. Han menar att autenticitet är relationen som finns mellan de uppgifter 
som elever får i skolan och de uppgifter de har i sitt liv utanför skolan (ibid.).  
 
Enligt Ellegård (2001, s. 5-6) är begreppet vardag något som betyder olika saker för olika människor och 
därför kan tolkas på flera sätt. Det kan också vara så att begreppet skiftar innebörd med tiden. På grund 
av det här är det viktigt att det tydligt framkommer vad begreppet står för i de fall där det används (ibid.) 
I den här studien avses begreppet vardagsanknuten matematik vara matematikuppgifter relaterade till 
situationer som är bekanta för eleven. Detta innebär att de tal och uppgifter som elever ska arbeta med 
är kopplade till en konkret vardag och verklighet för eleven istället för de abstrakta situationer som ofta 
förekommer inom matematiken.  
 

2.2 Uppfattningar om ämnet matematik 
Att många elever uppfattar matematik som något tråkigt och svårt är ingen överraskning. I TIMSS 20111 
framkommer det att svenska elever tillhör dem som värderar ämnet matematik lägst bland EU/OECD-
länder som deltar i studien (Skolverket, 2012, s. 11). Denna elevuppfattning går också att finna i en 
rapport från NCM2. I rapporten framkommer det hur eleverna känner sig negativt inställda till 
matematiken i skolan, vilket i sig gör att de inte når de mål som är uppsatta och känner en misstro till sin 
matematiska förmåga (NCM, 2001, s. 12). Uppfattningen elever har om matematik är, enligt Schoenfeld 
(1992, s. 359), att matematik är något som eleverna arbetar med på egen hand, något som inte behöver 
förstås utan bara behöver kunna memoreras och att matematiken i skolan inte har något större samband 
med deras vardag och verklighet. Även Skolverket (2003, s. 13) menar att en del mellanstadieelevers 
uppfattningar om matematik är tråkigt, består av för lite utmaningar och handlar mycket om att upprepa 
sådant de tidigare gjort.  
 

                                                           
1 TIMSS står för ”Trends in International Mathematics and Science Study” och utförs vart fjärde år och mäter resultat, 
attityder och erfarenheter inom matematik- och naturkunskap i årskurs 4 och 8 (Skolverket 2016). 
2 NCM är en förkortning av ”Nationellt Centrum för Matematikutbildning” 
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Alla elever har givetvis inte samma negativa uppfattning gällande matematik. I Skolverkets Lust att lära – 
med fokus på matematik framläggs synen många femteklassare har på skolan och matematiken. Det finns 
många elever som har en positiv upplevelse och menar att det är roligt tack vare att de ser att de 
kunskaper de får i skolan har ett samband med verkligheten, det vill säga att de kan ha nytta av 
kunskaperna utanför skolan men också i andra ämnen. Att de även upplever interaktionen mellan sig 
som elever och sina lärare som positiv och att de känner sig uppmärksammade är ytterligare något som 
gör att de tycker matematiken är rolig och bidrar till att öka tilltron på deras förmåga (Skolverket, 2003, 
s. 12-13).  
 
Kunskaper i matematik är viktigt för att kunna leva i samhället och ta sitt samhällsansvar (Skolverket, 
2003, s. 7). En vardagsanknuten matematik i skolan kan därför bidra till de yngre människornas 
kunskaper och utveckling och gör dem redo för vuxenlivet. Eftersom matematik är viktig i samhällslivet 
behöver det undervisas, inte bara om olika områden inom matematik, utan om matematik. Att undervisa 
om matematik innebär därför att prata om vad matematik är för något och vad det kan användas till 
(ibid.). 
 

2.3 Skapa lust för lärande och ge elever utmaningar 
För att skapa en lust att lära krävs det att lärare fångar upp elevers intresse och får dem att känna 
motivation. Enligt Skolverket (2003, s. 10) har de elever som fått ta del av en matematikundervisning 
med variation känt motivation och lust att lära. Alla elever lär bra på olika sätt vilket gör att en variation i 
både arbetsmetoder och innehåll i undervisningen underlättar för och motiverar elever (ibid.). En 
varierad undervisning kan till exempel bestå av att elever arbetar gruppvis och pratar matematik både 
med varandra och ihop med läraren. Att arbeta språkligt med matematik ger elever möjlighet att förklara 
hur uppgifter och problem ska lösas, använda matematiska begrepp och se problemet ur flera aspekter 
(Wyndhamn, 1986, s. 34-35; Skolverket, 2003, s. 22). Det har också visat sig att abstrakta kunskaper är 
något som lättare överförs till andra områden som också är abstrakta även om nya områden som ska 
läras in sker på ett bättre sätt med överföring av konkreta kunskaper (De Bock, Deprez, van Dooren, 
Roelens och Verschaffel, 2011, s. 123). Många elever anser själva att matematik både blir lättare att förstå 
och roligare att arbeta med om den är mer konkret och kan tillämpas praktiskt, till exempel genom att 
arbeta ämnesöverskridande med de praktiska ämnena i skolan (Skolverket, 2003, s. 21-22). Enligt 
Riesbeck (2008, s. 63) har det också visat sig att eleverna mer obehindrat kan gå ifrån det praktiska 
arbetet inom matematiken om det skapas ett samband mellan det matematiska språket, det vill säga de 
matematiska begreppen och uttrycken, och de vardagliga anspelningarna. Genom att konkretiska 
matematiken med hjälp av olika föremål, produkter eller erfarenheter som alla har kännedom om är det 
lättare att synliggöra matematiken. Det här innebär också att det måste ske ett samtal där kopplingen 
mellan det konkreta och abstrakta görs för att en förståelse ska uppnås (Löwing, 2004, s. 244-245). 
Wyndhamn (1986, s. 34) anser att en bra undervisningssituation handlar om att lärare vägleder elever. 
Frågor som ställs ska inte vara ledande utan av en karaktär där eleverna får möjlighet att tänka och 
resonera sig fram till lösningarna. Det handlar helt enkelt om för ”läraren att tala om vad eleven ska leta 
efter utan att tala om vad eleven ska finna.” (Wyndhamn, 1986, s. 34).  
 
Att utmana elever i deras lärande är något som kan vara ganska svårt. Det handlar om att hitta ett 
arbetssätt där alla elevers behov tillgodoses i största möjliga mån. De elever som har svårt för matematik 
och kanske riskerar att inte uppnå de mål som står i kursplanen behöver få den hjälp och det stöd som 
krävs (Skolinspektionen, 2014, s. 16). Elever som har väldigt lätt för sig behöver istället större 
utmaningar, de kan med andra ord inte sitta och räkna uppgifter de har alldeles för lätt för i stor 
utsträckning eftersom de då blir uttråkade och tappar motivation för ämnet (ibid.). Då kursplanen i 
matematik inte talar om hur undervisningen ska ske ligger det ett stort ansvar på lärarens axlar eftersom 
det är han/hon som bestämmer hur upplägget av undervisningen ska vara (Skolverket, 2003, s. 8). Av 
denna anledning är det viktigt att läraren resonerar och funderar kring sin undervisningsplanering 
(Skolinspektionen, 2014, s. 18).  
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2.4 Tidigare forskning 
 

2.4.1 Vardagsanknuten matematiks för- och nackdelar 
När det gäller vardagsanknuten matematiks betydelse för elevers inlärning finns det inte mycket svensk 
forskning men däremot finns det mer av forskning gjord i andra länder. Tidigare har det nämnts hur 
läroboken är en stor och central del i svensk matematikundervisning. Enligt en studie gjord i Turkiet av 
Bahadir och Gokhan (2016) är läroboken ett vanligt material att använda på matematiklektionerna även 
där. Däremot tar de lärare som de intervjuat upp hur de väljer att komplettera användandet av läroboken 
med vardagsanknutna situationer som är utvecklade på egen hand av den anledningen att de ska fånga 
elevers uppmärksamhet och få dem intresserade av ämnet (ibid, s. 31-32). Lärarna menar att elever 
lättare bekantar sig med matematiska begrepp, men också hur dessa kan tillämpas i verkligheten, när de 
använder sig av vardagsanknuten matematik. (ibid, s. 33-35). Även Bonotto (2005, s. 328) fick i sin studie 
fram resultat som pekar på att de erfarenheter elever har med sig från sitt liv utanför skolan underlättar 
när de ska lära sig nya matematiska begrepp. Det är därför skolan bör ta tillvara elevers erfarenheter när 
de planerar sin undervisning. Det är inte bara begreppsförståelse som ökar och underlättas om det görs 
en vardagsanknytning till matematikundervisningen. Den forskning som Irwin (2001, s. 410) och 
Roseno, Carraway-Stage, Hoerdeman, Diaz, Geist och Duffrin (2015, s. 19) gjort visar att ett arbete med 
vardagsanknutna problem leder till en bättre övergripande kunskapsutveckling inom matematik hos 
elever än ett arbete med mer abstrakta problem.  
 
I tidigare forskning har det också framkommit att även den kognitiva nivån på uppgifterna har betydelse 
för en ökad förståelse hos elever. Uppgifter behöver ha en hög kognitiv nivå för att eleverna ska ges 
möjlighet att utvecklas (Bahadir och Gokhan, 2016, s. 35). Vilken kognitiv nivå en uppgift har beror på 
hur mycket elever behöver anstränga sig, det vill säga hur mycket de behöver tänka för att förstå och lösa 
uppgiften, något som gäller även i andra ämnen än matematik (Rosander, 2005, s. 109). Läraren bör 
alltså inte tala om för sina elever exakt hur de ska lösa uppgifterna de tilldelas utan istället ge eleverna 
utmaningar genom att låta dem själva lista ut hur uppgifterna ska lösas (Bahadir och Gokhan, 2016, s. 
29). Det Huang (2004, s. 285) anser är det viktigaste för en positiv kunskapsutveckling hos elever är dock 
att lärare ger sina elever kunskap om hur problem kan kännas igen och hur de ska lära sig vilka 
lösningsprocesser som ska tillämpas. Utan en distinkt kunskap om tillvägagångssätt som är tillåtna och 
användningsfärdigheter kan elever få problem när de ska arbeta med och lösa problem av icke-rutin 
karaktär (ibid, s. 288).  
 
Tilläggas ska att all forskning inte resulterar i positiva resultat när vardagsanknuten matematik används. 
Huang (2004, s. 288) upptäckte till exempel hur elever fick problem när de skulle lösa uppgifter med en 
vardagsanknuten karaktär eftersom funktionerna var icke-matematiska blev eleven distraherad istället för 
att bli hjälpt. Att de personliga erfarenheterna hos eleverna skiljde sig från de vardagsanknutna problem 
som användes i undervisningen var också en svårighet eftersom eleverna då inte kan sätta sig in i 
uppgiften på det sätt som var tänkt (Huang, 2004, s. 285; Bonotto, 2005, s. 329). Om elever dessutom 
inte är vana vid ett arbete med vardagsanknuten matematik kan det vara svårt för dem att förstå de 
processer som används vid den formen av undervisning (Bonotto, 2005, s. 329).  
 

2.4.2 Matematiken och vardagens gemenskap 
Matematik och vardag kan ses som två helt skilda världar, inte enbart ur ett elevperspektiv utan också för 
oss vuxna. Det som kanske inte är självklart för oss är att det finns samband mellan den matematik som 
vi lär oss i skolan och den som vi möter i vardagen (Bonotto, 2005, s. 337). Den vardagsanknutna 
matematiken kan relateras till redskap vi använder oss av i vardagen för att lösa problem, vara kreativa 
och kommunicera. Dessa redskap kan sedan ses som en didaktiskt koppling mellan den vardagliga 
matematiken och skolmatematiken och stimulerar de retrospektiva och de blivande lärprocesserna (ibid, 
s. 336). Genom att använda sig av vardagsanknuten matematik presenteras på detta sätt en matematik 
där verkligheten tolkas och förstås (ibid, s. 340).  
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2.5 Teoretiska perspektiv 
I det här avsnittet presenteras RME, Realistic Mathematics Education. RME är det teoretiska perspektiv 
som kommer användas i denna studie och som arbetet grundas på. 
 

RME – Realistic Mathematics Education 
Realistic Mathematics Education, i fortsättningen RME, är en matematikdidaktiskt teori som är 
utvecklad i Nederländerna. Mannen som kan ses som utvecklare till denna teori är Hans Freudenthal 
(Treffers, 1993, s. 89). Grunden i RME är att matematiska processer ska läras genom att utgångspunkten 
i dessa är en, för dem, verklig eller bekant situation (ibid.). RME kan delas upp i tre delar, en för varje 
bokstav, eftersom det då blir lättare och tydligare att beskriva innebörden av teorin och kommer därför 
göras här. 
 
R:et står för realistic, eller realistisk på svenska,  och innebär att de uppgifter elever ska arbeta med ska 
bestå av situationer och kontexter som elever är bekanta med (Freudenthal, 1991, s. 50). Ordet kommer 
ursprungligen ifrån det nederländska verbet Realiseren, och enligt van den Heuvel-Panhuizen (2003, s. 10) 
kan det översättas med ”att föreställa sig”. Det som är realistiskt i RME behöver inte vara av vardaglig 
karaktär utan huvudsaken är att det är en bekant situation för eleven som denne kan leva sig in i eller 
föreställa sig, så som en historia eller en saga, det behöver alltså inte vara realistiskt som i ”den riktiga 
världen” (van den Heuvel-Panhuizen, 2000, s. 4; van den Heuvel-Panhuizen och Drijvers, 2014, s. 521; ). 
Förenklat kan man säga att situationen likaväl kan vara påhittad så länge den inte är mer påhittad än att 
elever kan se den som en avbildad verklighet eftersom de ska kunna använda de erfarenheter de har av 
kontexten när de ska lösa uppgifter och problem. Avslutningsvis när det gäller det realistiska i RME 
menar Freudenthal att vartefter elever stärker sin matematiska insikt kan de matematiska begreppen få 
drag av omvärld och föremål på samma sätt som andra begrepp (Treffers, 1993, s. 102). Det är de 
realistiska situationerna som har en framstående positionen i inlärningsprocessen eftersom det gäller att 
gå från det konkreta till det abstrakta istället för tvärtom (van den Heuvel-Panhuizen och Drijvers, 2014, 
s. 521). 
 
M:et i RME står för det matematiska och går ut på att elever ska ställas inför olika sorters problem som 
de inte tidigare arbetat med utan att få tillgång till ingående instruktioner (Freudenthal, 1991, s. 85-86). 
RME går ut på att elever inte får en färdig mall tilldelade sig som gestaltar specifika begrepp. Det handlar 
snarare om att de ställs framför kontextuella problem som introduceras så att de skapar modellering och 
detta är i något som i sin tur sedan resulterar i tillkomsten av modeller (van den Heuvel-Panhuizen, 2003, 
s. 29). Matematik kan ses som en process eller helt enkelt ett sätt att arbeta på. Matematisering är ett ord 
som i dessa sammanhang ofta används för att betona själva processperspektivet. Att åstadkomma 
matematik är således att matematisera ett problem i en speciell kontext (Freudenthal, 1968, s. 7). Genom 
att elever får lära sig matematisera gynnas deras matematiska lärande. Elevers uppgift är alltså att 
konstruera matematiseringen på nytt istället för de matematiska produkterna. (ibid.). Största fokus i en 
matematikundervisning ska därför ligga på matematiseringsprocessen (van den Heuvel-Panhuizen, 2000, 
s. 3). För att sammanfatta innebörden av det matematiska i RME kan vi säga att det handlar om att 
eleverna ska ges tillfälle att med hjälp av matematiska verktyg arbeta med något i sin omvärld. Om elever 
ska lära sig matematik i en isolerad form, det vill säga utan bekanta kontexter och aktiviteter, glöms 
kunskapen lättare bort och eleverna kan sedan inte tillämpa den där det är användbart (ibid, s. 5). Syftet 
med matematisering är enligt Freudenthal (1968) att det är en användbar matematik som ska läras ut. 
 
Den tredje och sista bokstaven är E:et som står för education, eller undervisning. Undervisning i RME 
går ut på att elever ska vara deltagare. Läraren ska följaktligen inte ge direktiv om hur matematisering går 
till utan att eleverna medverkar i det. Elever bör därför vara aktörer i undervisningsprocessen för att 
själva upptäcka de matematiskt användbara redskapen och insikterna (van den Heuvel-Panhuizen och 
Drijvers, 2014, s. 522). Den inställning Freudenthal har på elevers deltagande och hur lärande ska 
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fungera är att elever lär en aktivitet bäst om de genomför den (van den Heuvel-Panhuizen, 2000, s. 5; 
van den Heuvel-Panhuizen och Drijvers, 2014, s. 522). Enligt Treffers (1993, s. 107) kan elever utveckla 
en matematik utifrån sin egen verklighet genom att härleda formella regler och tillvägagångssätt från de 
informella. Han ser det här som hjärtat av den didaktiska realismen. Matematik är inte enbart något 
elever ska arbeta med på egen hand. Genom grupparbeten och diskussioner i helklass ges det tillfälle för 
dem att dela med sig av strategier och upptäckter till varandra, det ska alltså även ses som en social 
aktivitet (van den Heuvel-Panhuizen och Drijvers, 2014, s. 523). De kan genom detta förbättra sina egna 
strategier samtidigt som det också skapar möjlighet för reflektion, som i sin tur kan leda till att de når en 
ökad förståelse (van den Heuvel-Panhuizen, Mathematics education in the Netherlands: A guided tour, 
2000, s. 9). 
 

3 Syfte och Frågeställning 
Resultatet av den tidigare forskning som tas upp i bakgrunden visar att en matematik med 
vardagsanknytning kan vara till hjälp för elevers inlärning av matematik. Eftersom det finns en brist på 
svensk forskning inom detta område är syftet med denna empiriska studie att undersöka hur svenska 
behöriga matematiklärare på mellanstadiet ser på användandet av vardagsanknuten matematik men för 
att ta reda på det behöver vi också veta hur de definierar begreppet vardagsanknuten matematik. 
 
Syftet preciseras i följande frågeställning: 

 På vilket sätt ser matematiklärare på mellanstadiet på användandet av vardagsanknuten 
matematikundervisning? 
 

4 Metod 
I det här avsnittet presenteras studiens planering, genomförande och analys av data. Den metod som 
använts och de urval som gjorts beskrivs och det redogörs för de etiska överväganden som tagits i 
beaktning.  

 
4.1 Val av metod 
Syftet med den här undersökningen är att få ökad förståelse och kunskap om hur matematiklärare ser på 
användande av vardagsanknuten matematikundervisning. Först och främst stod valet mellan att använda 
kvalitativ eller kvantitativ metod för undersökningen. Kvantitativ metod ger en större bredd i det som 
undersöks och det är lättare för deltagarna att vara anonyma. Eftersom den information som 
framkommer i kvantitativa undersökningar kommer från många personer är det också lättare att 
generalisera resultatet (Larsen, 2009, s. 25-26). Det finns dock nackdelar med denna sortens metod vilket 
bland annat är att den data som kommer fram är begränsad, det vill säga att det inte går att fördjupa sig i 
svaren eftersom dessa metoder ofta består av enkätundersökningar (ibid.). Eftersom syftet med den här 
undersökningen är att få en ökad förståelse och kunskap om hur matematiklärare ser på användande av 
vardagsanknuten matematikundervisning anses dock kvalitativ metod vara bäst lämpad. Kvalitativa 
metoder karakteriseras dels av en närhet till det som studeras (Holme och Solvang, 1997, s. 92) och dels 
fokuseras det mer på djup än på bredd. Intentionen med kvalitativ metod är att få förståelse för och en 
tydligare inblick i det som studeras (ibid, s. 78-79). Det finns även nackdelar med kvalitativa metoder, 
exempelvis går det inte generalisera resultaten eftersom det är en liten mängd objekt som undersöks och 
efterarbetet kan vara mycket tidskrävande (Larsen, 2009, s. 27). Den kvalitativa metod som valts ut för 
denna studie är intervju på grund av att det anses lämpligast med hänsyn till studiens syfte och 
frågeställningar. Varför valet hamnade på intervju och vad det innebär beskrivs mer utförligt i nästa 
avsnitt. 
 

4.2 Intervju 
Studiens syfte och utgångspunkt är att få en ökad förståelse och kunskap om hur matematiklärare på 
mellanstadiet ser på användandet av vardagsanknuten matematik och hur de tolkar och definierar 



 

12 
 

begreppet. Att intervju valdes som metod i den här studien beror på att detta anses eftersom 
undersökningens syfte är att skaffa sig kunskap om åsikter och uppfattningar (Ejvegård, 2003, s. 47). 
Enligt Holme och Solvang (1997, s. 104) finns det olika sorters intervjuer, respondentintervju och 
informantintervju. Intervjuerna i denna studie är respondentintervjuer eftersom de sker med personer 
som är en del av det som studeras, det vill säga att forskaren genom en respondentintervju får fram mer 
utav den intervjuades egna uppfattningar och åsikter. I en informantintervju står personen som 
intervjuas istället utanför det fenomen som studeras (ibid.) Studien är även uppbyggd och genomförd 
utifrån strukturerade intervjuer. En strukturerad intervju innebär att de frågor som ställs är bestämda i 
förväg och alla som deltar i intervjuer får samma frågor (Larsen, 2009, s. 83; Ejvegård, 2003, s.49). 
Frågorna kan i sin tur vara bundna eller öppna, det vill säga att den som intervjuas endast kan svara 
ja/nej eller formulera sitt svar helt fritt (Ejvegård, 2003, s. 49). De frågor (Bilaga 2) som intervjuerna i 
denna studie utgick ifrån var till största del öppna och svaren därför fria att formuleras av den 
intervjuade och att den information som framkommer beror på varifrån den kommer (Holme och 
Solvang, 1997, s. 82).  
 
De intervjufrågor som ingår i denna studie utgår från studiens syfte och berör därför både lärares 
definitioner och tolkningar av begreppet vardagsanknuten matematik och hur de ser på användandet av 
den samtidigt som de utgår från den forskning inom området som finns redovisad i Bakgrunden. 
Frågorna som berör icke-användandet av vardagsanknuten matematik samt om det upplevs som positivt 
eller negativt för elevers inlärning i de fall där lärarna använder det (Om du använder det – På vilket sätt 
upplever du att det hjälper/hindrar elever i sin inlärning?; Om du inte använder det – Varför inte?), är 
grundade på de resultat som Huang (2004), Irwin (2001) och Roseno et al. (2015) kom fram till i sina 
studier. Intervjufrågorna som gäller hur vardagsanknuten matematik används, hur det går att arbeta med 
för att underlätta för alla elever och vilka material/arbetssätt som anses lämpliga för undervisning av 
vardagsanknuten matematik (Om du använder det - Hur använder du det?; Hur skulle du kunna arbeta 
med vardagsanknuten matematik så det underlättar för alla elevers inlärning?; Vilka material/arbetssätt 
anser du är lämpliga att använda för en vardagsanknuten matematikundervisning?) är baserade på de 
studier som är genomförda av Bonotto (2005), Irwin (2001), Bahadir och Gokhan (2016) och Roseno et 
al. (2015). De två första frågorna som berör lärares egen tolkning och definition är inte kopplade till 
tidigare forskning av den anledning att det här är lärarnas uppfattningar som styr.  

 
4.3 Urval 
Enligt Holme och Solvang (1997, s. 101) är det viktigt att urvalet av de personer som, i det här fallet, ska 
intervjuas inte utförs slumpmässigt utan sker via en systematik där utgångspunkten är kriterier som är 
medvetet formulerade i förväg. I den här studien har urval skett utifrån syfte och frågeställningar, vilket 
innebär att de kriterier som behövde uppfyllas för de som deltog var att de var lärare med behörighet att 
undervisa i matematik på mellanstadiet, det vill säga årskurs 4-6. Önskvärt antal deltagare var 5 lärare.  
 
Till att börja med undersöktes kommunens hemsida för att ta reda på vilka skolor som har klasser och 
därmed lärare i årskurs 4-6, något som resulterade i sju stycken. Ett mail skickades sedan ut till dessa 
skolors rektorer där det framgick information om syftet med studien och det bifogades ett dokument 
med mer detaljerad information som var bra för tillfrågade lärare att ta del av (Bilaga 1). Rektorerna 
ombads i sin tur att vidarebefordra detta till de lärare som stämde överens med de tidigare nämnda 
kriterierna. Utifrån detta första utskick inkom två svar från lärare på samma skola som ville delta samt ett 
svar från en rektor på en skola där alla lärare tackat nej. Då det inte inkom tillräckligt många svar gjordes 
ett nytt utskick på samma sätt fast till tio skolor i fyra andra kommuner. Detta utskick resulterade i 
ytterligare två svar om deltagande från två lärare i varsin kommun. Eftersom målet var att intervjua fem 
lärare fortsatte sökandet men nu genom att använda de sociala medier som till stor del nyttjas av den 
utvalda målgruppen. Genom att göra en förfrågan i en grupp för matematikundervisning på Facebook 
anmälde ytterligare en lärare sitt intresse att delta i studien och det önskvärda antal lärare till studien var 
komplett. Anledningen till att få svar inkom kan bero på olika saker, något som aldrig kommer kunna tas 



 

13 
 

reda på. Kanske är det också så att de lärare som valt att delta i studien, eftersom det var frivilligt, är de 
lärare som anser att de har något att säga om ämnet.  
 
De lärare som deltagit i studien har tilldelats kodnamn för att lättare kunna redovisa resultatet, något 
som gör att det blir lättare att läsa än om det står lärare 1, 2, 3 etc. I tabell 1 på nästa sida framkommer 
dessa namn och det antal år läraren arbetat inom skolan. Att det antal år som lärarna varit verksamma 
finns med beror på att det kan vara intressant att se om det finns några stora skillnader i lärarnas 
uppfattning av vardagsanknuten matematik beroende på hur länge de arbetat, något som kommer att tas 
upp i i kapitel 6.3 
 
Tabell 1. Information om intervjudeltagare 

Kodnamn Antal verksamma år som lärare 

Svea 27 år 

Asta 21 år (9 år som behörig) 

Greta 18 år 

Vera 5 ½ år 

Dagny 15 år 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet står för den trovärdighet och användbarhet ett mätredskap har (Ejvegård, 2003, s. 
70). När det gäller reliabilitet i kvalitativa studier kan det vara svårt att fastställa eftersom dessa metoder 
fokuserar mer på djupet än på bredden. Därför menar Dalen (2015, s. 116) att det i dessa fall är av 
yttersta vikt att en regelrätt beskrivning av hela forskningsprocessen görs. I en kvalitativ studie är således 
reliabiliteten inte en central aspekt i lika stor mening som i kvantitativa studier. Detta på grund av att de 
kvalitativa undersökningarna syftar på att skapa en bättre förståelse istället för att, som de kvantitativa 
studierna, vara mer fokuserade på statistikinhämtning (Holme och Solvang, 1997, s. 94).   
Validitet står för att det som mäts verkligen är det rätta, det vill säga att forskaren mäter det som är 
avsett att mäta (Ejvegård, 2003, s. 73). För att få en god validitet vid användandet av kvalitativa metoder 
behöver metodvalet vara anpassat till målet och syftet med undersökningen. Forskaren måste också 
tydligt redovisa om han eller hon har någon specifik anknytning till det som studeras och i så fall fundera 
på och beskriva om detta skulle kunna påverka det resultat som framkommer (Dalen, 2015, s. 117-120). 
Ytterligare en viktig sak för att öka validiteten i kvalitativa studier, exempelvis intervju, är att de frågor 
som ställs är genomtänkta på så sätt att de som svarar på frågorna ges möjlighet att utveckla svar som är 
rika på innehåll och fylliga (ibid, s. 120).  
 
I den här studien kan det vara svårt att fastställa reliabiliteten då det rör sig som en liten studie med 
kvalitativ metod i form av enbart fem intervjuer. Det går av denna anledning inte använda sig av de 
resultat som framkommer för att göra större generaliseringar men de kan likväl användas för att få en 
ökad förståelse inom det område som studien berör. De frågor som ställts under intervjuerna har flera 
gånger gåtts igenom för att försöka minska eventuella tolkningsmöjligheter och för att säkerställa att det 
är frågor som ger svar inom avsett område, det vill säga att de är relevanta för studiens syfte.  
 

4.5 Forskningsetiska principer 
När man utför forskning är det viktigt att skydda de deltagande individerna från exempelvis kränkning 
och inblick i deras liv av obehöriga, det här kallas av Vetenskapsrådet för individskyddskrav och kan 
konkretiseras i fyra separata krav som alla tagits i beaktning i den här studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet: Genom att skicka ut informationsbrev till de tillfrågade lärarna (Bilaga 1) uppfylls 
informationskravet. I informationsbrevet framkommer information om att deltagandet är frivilligt, vad 
syftet med studien är samt vilka kriterier som ska uppfyllas av de som vill delta. 
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Samtyckeskravet: I slutet av informationsbrevet som de tillfrågade får ta del av ska de intresserade fylla i 
namn och kontaktuppgifter. Genom detta moment ger de sitt samtycke för deltagande i studien men kan 
när som helst välja att avbryta.   
 
Konfidientalitetskravet: Detta krav innebär att de personer som deltar i studien garanteras en anonymitet 
både för sig själva och för den skola och kommun de arbetar i. Det vill säga att inga utomstående ska 
kunna ta reda på vilka det är som deltagit i studien. 
 
Nyttjandekravet: Det material som samlas in under intervjuprocessen får endast användas till denna studie 
och deltagarna ska erbjudas att ta del av materialet samt det färdiga arbetet. 
 

4.6 Genomförande och bearbetning av data 
Fyra av fem intervjuer genomfördes på respektive lärares arbetsplats, dels för att de haft ont om tid att 
komma ifrån men också för att de ska få känna sig så bekväma som möjligt i situationen. Dessa fyra 
intervjuer har skett i avskilda rum där risken för störningsmoment varit små. Innan vi började den 
faktiska intervjun presenterade jag mig själv och syftet med intervjun och studien. Sedan talade vi om att 
allt material hanteras konfidentiellt och att läraren när som helst får avbryta intervjun och/eller 
deltagandet om det inte känns bra, något som de kunnat ta del av redan i det informationsbrev som 
skickades ut i början av processen (Bilaga 1). Inför intervjusamtalet har vederbörande lärare blivit 
tillfrågade om ljudinspelning av samtalet är okej eller inte och alla fyra gav sitt medgivande för detta. 
Eftersom intervjuerna var uppbyggda på strukturerade frågor (Bilaga 2) skickades dessa ut i förväg till de 
lärare som anmält sitt deltagande för att ge dem en möjlighet att förbereda sig och känna att de vid 
intervjutillfället kunde komma med genomtänkta svar. Den femte intervjun skedde via telefon och med 
anteckningar under och direkt efter intervjun istället för användning av ljudinspelning. Att denna intervju 
gick till på detta sätt beror på att avståndet för långt för att få till ett möte. Alla intervjuer tog ungefär 30 
minuter vardera och alla deltagare har blivit erbjudna att ta del av det färdighanterade intervjumaterialet 
från sin intervju samt det färdiga arbetet. 
 
De fyra intervjuer som spelades in har i efterhand transkriberats för att senare kunna analyseras lättare. 
Att transkribera innebär att ljudinspelningen omformas till en skriven text, När transkriptioner görs är 
det viktigt att tänka på att kroppsspråket som är tydligt för intervjuaren i intervjusituationen inte 
kommer fram och att det kan vara svårt att tydliggöra tonfall i språket hos den som intervjuas (Kvale 
och Brinkmann, 2014, s. 218). Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 219-220) bör man också fundera på 
varför dessa transkriptioner görs, det vill säga vad de ska användas till och om det faktiskt är nödvändigt 
att göra dem. I denna studie görs transkriptioner för att få en överblick och kunna sammanställa ett 
resultat samtidigt som det ska underlätta en analys av det resultat som framkommer. Vid den intervju 
som inte spelades in fördes istället anteckningar under och direkt efter samtalet för att de svar som 
framkommit ska vara så färska och korrekta som möjligt. Ju längre tid som går desto större är risken att 
mycket utav den information som framkommit under intervjun går förlorad då den glömts (Ejvegård, 
2003, s. 50). 

  
I de intervjuer som gjorts är det innehållet av de svar som kommit fram som är av intresse för den här 
studien. Dessa svar har bearbetas med hjälp av en innehållsanalys vilket innebär att mönster, samband 
och skillnader i svaren identifieras i de transkriberade texterna (Larsen, 2009, s. 101). Innehållsanalysen 
av de fyra transkriberade intervjuerna och telefonintervjun har gjorts med hjälp av det teoretiska 
perspektivet RME, realistic mathematics education (Treffers, 1993), som denna studie grundas på. De 
svar som framkommit under intervjuerna har sammanställts för att sedan kategoriseras utifrån fokus på 
det realistiska, det matematiska och på undervisning.  
 
Frågorna som ställts under intervjuerna har varit följande (se även bilaga 2): 

 Hur definierar du begreppet vardagsanknuten matematikundervisning? 
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 Hur tolkar du vardagsanknuten matematik i samband med styrdokumenten? 
 

 Använder du dig av vardagsanknuten matematik i din undervisning?  
 

 Om du använder det, hur? Och på vilket sätt upplever du att det hjälper/hindrar elever i sin 
inlärning? 

 

 Om du inte använder det – Varför inte? 
 

 Hur skulle du kunna arbeta med vardagsanknuten matematik så det underlättar för alla elevers 
inlärning? 

 

 Vilka material/arbetssätt anser du är lämpliga att använda för en vardagsanknuten 
matematikundervisning?  

 
Kategoriseringen har skett på så vis att svaren på de frågor som till största del berör arbetssätt och 
material har kategoriserats under E, undervisning, medan frågor om begreppet vardagsanknuten 
matematik har placerats under R, det realistiska. Det matematiska, M, består mestadels av svaren på de 
frågor som handlar om hur lärarna arbetar, eller inte arbetar, med den vardagsanknutna matematiken. 
Ytterligare kategoriseringar har gjorts utifrån de resultat som framkommit i tidigare forskning som 
handlar om ifall vardagsanknuten matematik är något som lärarna upplever underlättar för alla eller kan 
leda till hinder och förvirring. 
 

5 Resultat 
Analysen av de intervjuer som genomförts har gjorts med hjälp av RME, det teoretiska perspektiv 
studien är grundad på och som beskrivits i bakgrundavsnittet. Innebörden av RME är hur 
matematikinlärning ska ske utifrån det som är realistiskt från elevernas perspektiv (Freudenthal, 1991, s. 
50). De tre delar som RME består av, realistic, mathematics och education, har varit grunden till de 
kategoriseringar som gjorts av intervjuinnehållen och tillsammans med den ytterligare kategoriseringen 
som gjorts baserat på tidigare forskning.   
 
I det här kapitlet redovisas resultatanalysen utifrån de intervjuer som gjorts. Kapitlet är uppdelat i fyra 
delar som var och en motsvarar de kategorier som beskrivits i avsnittet ovan och där varje del är 
uppdelad i underkategorier som motsvarar de svar som framkommit. Till att börja med redovisas lärares 
definition av vardagsanknuten matematik, det vill säga det realistiska, sedan beskrivs hur lärares 
matematikundervisning ser ut, det matematiska och den tredje delen handlar om lämpliga material och 
arbetssätt för en vardagsanknuten matematik. Till sist är det lärares upplevelse av en vardagsanknuten 
matematik som hjälpmedel eller hinder som framförs, en kategorisering som är gjord utifrån resultat som 
framkommit i tidigare forskning.  
 

5.1 Det realistiska –  lärares definition av vardagsanknuten matematik 
De fem lärarna har i intervjuerna blivit tillfrågade om hur de definierar begreppet vardagsanknuten 
matematik, vad det betyder för dem och hur de tolkar det i relation till styrdokumenten. I den här delen 
kommer de två olika definitionerna som framkom under intervjuerna och tolkningarna utifrån 
styrdokumenten att redovisas. 
 

5.1.1 Vardagsanknuten matematik – det man använder i vardagen 
En utav definitionerna av vardagsanknuten matematik är att den vardagsanknutna matematiken är något 
som förespråkar när och hur matematiken ska och kan användas i vardagen, att det är något som hjälper 
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till i det dagliga livet. Matematiken ska förankras hos eleverna så att de förstår syftet med vad de gör och 
vad de förväntas göras. Den vardagsanknutna matematiken ska gå att sammanbinda med de flesta 
områden inom matematik men som en av lärarna, Vera, säger är ”vissa delar svårare att förankra och 
förklara men det måste bara göras”. De områden som berör till exempel procent, area, tid och datum, 
enhet och volym är lättare att förankra hos eleverna eftersom dessa innehåller delar som eleverna är 
bekanta med utifrån matlagning, bakning, när de fixar hemma, läsa av ett schema och liknande. Svea är 
en av dessa tre lärare och talar om vardagsanknuten matematik som: 

”Att man försöker och få dem att förstå att matte egentligen inte bara är att flytta siffror på ett 
papper utan på något vis har det ju en annan funktion, att man behöver det i dagliga livet. Kanske 

inte alltid i den åldern de är – men så småningom”. 

 

5.1.2 Vardagsanknuten matematik – att använda sig av elevers förförståelse 
Innebörden av den andra definitionen som gjordes är att det vardagsanknutna är det eleverna har med 
sig, deras förförståelse. Det är dock viktigt att, om en vardagsanknuten matematikundervisning ska 
fungera, måste eleverna vara med och definiera begreppet så alla är överens om vad det innebär. Det är 
inte alltid konkreta material och exempel som behövs. Dagny uttrycker sig såhär när hon får frågan: 

”Jag vet inte om man gör det, alltså det blir ju mer och mer abstrakt ju högre upp man kommer men 
samtidigt så, det mesta är ju vardag för man börjar ju alltid i det som de redan kan och det de har 

med sig, det som är liksom förförståelse. Så det är ju egentligen i deras vardag sen är det ju inte så att 
saker och ting är, det är ju inte så att vi jobbar med pengar direkt för det, det är ju mer att man 
kommer in på vissa saker i lite olika lägen men just någon definition vet jag inte om jag har.” 

 

5.1.3 Tolkning av användning av vardagsbegreppet i styrdokumenten 
Att just begreppet vardagsanknuten matematik inte används i styrdokumentet var alla lärare överens om. De 
begrepp som nämns under intervjuerna är vardagen och vardagliga situationer och att innebörden av båda 
dessa är hur problem löses i det vardagliga livet. Begreppen upplevs av någon vara svårtolkat eftersom 
det kan betyda så mycket och att det kan betyda olika saker beroende på vem det är som läser det medan 
någon annan menar att det är bra begrepp som inte är tolkningsbara på samma sätt som vardagsanknuten 
matematik. Svea är den lärare som tycker begreppet vardagliga situationer är tydligt och svarar på frågan om 
hon anser att det är öppet för tolkning i styrdokumenten såhär:  

”Nej, egentligen tycker jag att vardagliga situationer egentligen mer är icke-tolkningsbart än 
vardagsanknuten matematikundervisning. Så jag tycker nog de har valt ett bra begrepp i Lgr 11. 

Det känns ju mer jordnära, konstigt nog för det brukar snarare vara tvärtom.” 

Förklaringar som framkommit för att förstå vad det är som menas med dessa begrepp i de sammanhang 
som de står i styrdokumenten är att eleverna ska förstå det samhälle vi lever i och att kunskaperna också 
ska kunna användas i fler skolämnen än bara matematiken. Det kan också vara förankrat vara kopplat till 
vardagen i den mening att det är kultur eller samhällsuppbyggnad istället för att det är just vårt leverne vi 
relaterar till. 

 
5.2 Det matematiska – lärares matematikundervisning 
Under intervjuerna fick deltagarna svara på frågan om de själva använder sig av vardagsanknuten 
matematik och de var alla eniga om att de använder sig av detta i sin matematikundervisning. I vilken 
utsträckning det används menar de beror på vilket område de arbetar med och hur vardagsanknuten 
matematik definieras. Den här delen kommer att beskriva hur undervisningen ser ut med utgångspunkt i 
de svar som framkom under intervjuerna.  
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5.2.1 Utgå från elevers erfarenheter 
Ett annat undervisningsupplägg som framkommer under intervjuerna är en undervisning baserad på 
elevernas erfarenheter. Att ta vara på elevers erfarenheter och intressen samt att jobba mycket mer med 
att få dem att förstå kopplingen mellan vardag och matematik gör ämnet roligare för eleverna och enligt 
många utav lärarna förstår de nog också bättre varför, och framförallt att, det är viktigt att kunna vissa 
saker. Exempel på detta har varit att inom ämnesområde aritmetik har eleverna fått planera en fest. De 
har då fått en viss summa och måste sedan ta reda på vad allt de vill ha till festen kostar för att sedan 
kunna räkna ut hur mycket det går att köpa av allt. I de fall där bråk är det aktuella ämnesområdet går det 
bra att ta elevernas skolväg som exempel och arbeta utifrån eftersom de då kan räkna ut när de gått en 
fjärdedel och var någonstans de är när de gått halva vägen. Ett annat exempel på en sådan här 
användning av elevers erfarenheter och intressen kommer från Svea som berättade om hur hon tog 
tillvara på kanelbullens dag. 

”Idag var de ju kanelbullens dag och eftersom jag ändå hade tänkt att bjuda dem på kanelbullar så 
tänkte jag att men går det inte att räkna procent på detta då eftersom jag hade procent. Så då gjorde 
vi lite hur mycket procent socker är det och hur mycket, ja lite sånt då. Eh, och det kanske var mer 
för att det blev en happening men om jag, om de ändå skulle få det så kunde vi göra det med något 

som faktiskt gick o stoppa i munnen också” 

När undervisningen utgår från elevernas egna erfarenheter krävs det också att lärare hela tiden ger 
eleverna exempel och fångar upp det eleverna pratar om. Astas förklaring av vad hon menar när hon 
pratar om det här är att 

”Man får ju ta exempel hela tiden. Dels när de gör saker, eller de berättar att de gjort saker, då kan 
jag ju säga va mycket matte du har använt. Då ha någon sagt, till exempel det är flera som spelar 

ishockey. Då har du ju använt jättemycket matte. VA? Säger de då. Ja, men när du tänker hur du 
ska köra på isen fram till du gör mål, då gör du beräkningar. Hur du ska svänga och hur du ska 

åka och hur ungefär hårt du ska slå för att få iväg pucken. Så man får hela tiden, man får påminna 
och påminna och påminna och ta deras exempel.” 

Genom att dessutom ta tillvara de tillfällen där eleverna får använda sig av det de varit med om blir det 
mer verkligt. En lärare, vars elever nyligen haft prao, fick till uppgift att ta reda på ungefär hur stor lönen 
var på de olika ställena de praoade på för att de, när de kom tillbaka, skulle kunna arbeta med uppgifter 
utifrån denna information. Dessa uppgifter handlade till exempel om hur mycket pengar de har att röra 
sig med, vad det kostar att ha en lägenhet, hur mycket det egentligen kostar med mat och liknande. Det 
här blir uppgifter som speglar verkligheten, även om det är en verklighet för de personer som är något 
äldre.  
 

5.2.2 Vardagsanknuten matematik är inte alltid det viktigaste 
Den vardagsanknytning som görs inom matematiken kopplas av en del lärare främst ihop med 
problemlösning och konkreta material. När det gäller problemlösningen är det inte tvunget att det är 
själva matematikinnehållet som är vardagsanknutet utan det kan likaväl vara hur lösningen av problemet 
går till som är vardagsanknutet menar en av lärarna. Och de lärare som använder sig av mycket konkret 
material bör tänka på att detta bör minska och eventuellt till slut avta ju äldre eleverna blir eftersom de i 
högre åldrar inte ges möjlighet att använda sig av detta. Läraren Vera lyfter dock fram något hon anser är 
viktigt under intervjun och det är att ”Man har lyckats när eleverna själva kan koppla matematik till sin 
vardag och sina erfarenhet.”  
 
Att inte det vardagsanknutna alltid är det viktigaste för att öka elevernas inlärning och kunskaper 
förklaras genom att det är lika viktigt att hålla eleverna aktiva. Att ta vara på det material som finns i 
klassrummen idag så som smartboard och whiteboard kan eleverna gå fram till dessa och räkna inför 
varandra och det kan sedan diskuteras eventuella fel/rätt, varför det blev som det blev, vad som behöver 
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förändras och så vidare. Den aktiva undervisningen behöver inte vara vardagsanknuten utan kan bestå av 
mycket annat.  
 

5.3 Undervisningen – lämpliga material och arbetssätt för vardagsanknuten 
matematik 
En av intervjufrågorna handlade om arbetssätt och material som är/kan vara lämpliga att använda vid en 
vardagsanknuten matematikundervisning. Under de fem intervjuerna var det mycket olika material och 
arbetsmetoder som nämndes och i denna del av resultatet kommer dessa att presenteras. 
 

5.3.1 En varierad undervisning 
De flesta lärarna anser att det är en varierad undervisning som är det viktiga för att det finns olika 
inlärningstyper och en monoton undervisning kan därför leda till en viss inlärningsproblematik. De 
beskriver också sin egen undervisning när det gäller vardagsanknuten matematik som varierad. Greta 
förklarar sin användning av vardagsanknuten matematik på följande sätt: 

”Jag arbetar med vardagsanknuten matematik teoretiskt, praktiskt och i olika gruppkonstellationer 
för att höja alla elevers prestationer och förmågor och resultat. Ibland så sätter jag ju dem som är på 
samma nivå i en grupp men oftast så måste jag ju blanda in så att de kan förklara för varandra, 

ibland kan ju en elev förklara bättre än vad jag gjort.” 

Att låta eleverna variera sitt arbete med enskild räkning och gruppdiskussioner är vanligt och en utav 
lärarna tar upp EPA, en arbetsmetod som går ut på att eleverna först får arbeta enskilt, sedan i par och 
till sist alla. Genom att låta eleverna arbeta på ett varierat sätt och inte alltid sitta och räkna ensamma 
hjälper dem att öva sig i resonemang och förklaring, något som är en stor del av kunskapskraven. En 
varierad undervisning blir det också då läromedel är främsta materialet. Genom att förändra de uppgifter 
som finns i böckerna och tänka på att det inte finns något krav på att läromedel måste följas till punkt 
och pricka menar lärarna att det inte ska ses som ett hinder att använda sig av dessa. För många lärare 
innebär en varierad undervisning att det är mycket diskussioner på lektionerna, både i helklass och i 
grupper. En sådan diskussion kan till exempel handla om att öka elevers förståelse för att en centimeter 
på matematiken är samma sak som en centimeter i träslöjden eller vilka kunskaper som behövs för 
specifika yrken.  
 

5.3.2 Verkligt material – även om det är på låtsas 
När det är bråk som är i fokus på lektionerna var det ett par av lärarna som nämnde och visade paket 
med låtsaspizzor och låtsastårtor som de använder sig mycket av i arbetet med bråk. Asta är en av de två 
lärarna och tillade också att genom ett användande av ett sådant här material som eleverna är bekanta 
med  

”…är det ju himlans bra också o få in att en tredjedel är större än en sjättedel, och det blir ganska 
tydligt om man har pizzor eller tårtor, nu har jag inte riktiga pizzor utan har papper. Då ser de det 
ganska tydligt för det är väldigt vanligt att eleverna tänker att en tredjedel är mindre än en sjättedel.” 

Ett annat verklighetsförankrat material som används i undervisningen är kläder. Genom att bygga upp 
klädbutiker eller liknande i klassrummet kan de, när de arbetar med exempelvis procent, ha rea och spela 
något slags rollspel. Som Svea uttrycker sig ”om det är någonting som folk är intresserade av så är det väl 
att veta hur mycket billigare saker blir, även barn liksom i den här åldern”. Sådana här så kallade rollspel 
kan även gå ut på att iscensätta mindre butiker av andra slag, mindre städer eller andra situationer som 
passar bra in i det arbetsområdet som är aktuellt för stunden. Får eleverna arbeta praktiskt och vara en 
del av det de ska lära sig blir förståelsen för vad de gör tydligare. Ytterligare förslag som kom upp 
gällande att låta eleverna arbeta praktiskt och med verklighetstroget material var att låta dem samla in 
eget material inför arbetet med statistik. Detta kan handla om att gå runt och ställa frågor till 
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klasskompisarna, räkna bilmodeller eller färger på bilar som åker förbi på vägen och så vidare. Detta 
utförs då innan tabell och diagram ska göras. 
 

5.3.3 Vanligt material – mått, vikt, tid och pengar 
Material som de allra flesta är bekanta med är vikter och mått som eleverna får använda sig av vid 
enhetsomvandling. De får då själva stå och mäta och väga för att se hur mycket respektive måttenhet är 
eller hur många hekto det går på ett kilo. Läraren Greta nämnde dessutom Ikeas måttband och 
förklarade hennes användning av dem såhär: 

”Ikeas måttband, toppen, det är ju gjort av papper de får varsitt. Då har du ju en meter och så är 
det ju centimeter utsatt men får de sätta dit decimeter, göra streck, millimeter på en centimeter för att 

få lite mer såhära, det de gör själv liksom, tar de till sig, på ett annat sätt.” 

Att använda sig av pengar är också bra men görs mest i de lägre åldrarna och när det handlar om tid och 
kanske främst digital tid går det bra att använda sig av exempelvis tv-tablåer och tidtabeller för buss och 
tåg. Pengar och tv-tablåer kan dock vara svårare nu när användandet av kontanter i samhället drastiskt 
minskar och tv-tablåer är något som barn idag sällan använder sig av.  
 

5.3.4 Ämnesöverskridande matematik 
Det finns en lärare som pratar mycket om att arbeta ämnesöverskridande med matematiken och ger 
exempel på hur hon själv gör det. På bildlektioner går det arbeta med matematik på många olika sätt. 
Eleverna kan rita, klippa och sätta ihop egna kuber eller rätblock när det handlar om geometri och när 
det gäller skala och förstoring kan de få tablettaskar eller seriefigurer som ska göras större. Symmetri är 
också något som går att koppla till bilden genom att eleverna får bilder eller fotografier där ena halvan 
täcks över för att de sedan ska få rita den andra halvan eller att arbeta med människokroppen när det är 
proportionalitet som är ämnesområdet i matematik. Även de NTA-lådor som finns och som handlar 
mycket om att arbeta praktiskt inom naturvetenskap och teknik, pratas det gott om. Med hjälp av 
matematikverkstäder och stationsarbete går det dessutom att angripa ett arbetsområde från olika håll. 
 

5.3.5 De som inte arbetar med konkret material 
Två av de intervjuade lärarna berättade att de inte använder så mycket material, även om de tror att det 
säkert finns mycket bra att använda sig av. Den ena av dem, Dagny, svarar såhär när hon får frågan om 
det finns något material eller arbetssätt som är lämpligt att använda sig av när det gäller vardagsanknuten 
matematik: 

”Men sen vet jag inte riktigt om jag har något speciellt jag tänker att man ska jobba på något 
speciellt sätt så för att få det utan det är väl mer att det är en del av undervisningen, det ordinar, det 
vanliga. Att man knyter an till det man kan få med det för ibland kan man ju få den där att jaha, 
betyder de här cenitmetrarna som jag mäter här, är det samma centimetrar som är i träslöjden och 

sådär.” 

 

5.4 Lärares uppfattning om hur vardagsanknuten matematik hjälper eller hindrar 
Hur användande av vardagsanknuten matematik påverkar elevers inlärning upplevs av de fem lärarna på 
olika sätt. Intervjudeltagarna fick frågan om de upplever att en vardagsanknuten matematik hjälper 
eleverna i deras förståelse och utveckling eller om det skapar hindrar och förvirring för dem. I den här 
avslutande resultatdelen kommer det redogöras för de olika upplevelser lärarna har berättat om.  
 

5.4.1 Problem om exemplen inte har variation eller stämmer överens med den faktiska 
verkligheten 
Det finns elever som stöter på problem när de uppgifter de tidigare använt har samma innehåll men får 
en annan form än vad de tidigare sett exempel på. När det gäller bråk och de kanske tidigare använt sig 
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av tårtor och pizzor blir det problem för eleverna när uppgifterna istället berör chokladkakor. Ska de rita 
en chokladkaka gör de den rund och funderar mest på formen när läraren frågar dem hur en 
chokladkaka oftast ser ut när de köper dem. Med hjälp av detta exempel förklarade en lärare att det är 
viktigt att inte köra fast vid specifika former utan presentera det på många olika sätt eftersom det faktiskt 
är så det ser ut i verkligheten, annars blir det mer ett hinder än en hjälp.  
 
En annan svårighet är att verkligheten i sig kan vara ett hinder nu jämförelsevis med vad det var för 10-
20 år sedan. Fysiska pengar som alltid har varit ett lämpligt konkret material att använda i 
matematikundervisningen har inte elever samma erfarenhet av idag och då det inte finns några ören 
längre är det också svårare att använda sig av pengar. En utav lärarna, Svea, menar att det ”Gick 
fortfarande bra så länge femtioöringarna fanns nu finns inte ens dem. Så man har inte hjälp där längre, 
och det märks. Det har blivit mycket svårare med decimalform, så att det, det är lite synd.” Ytterligare 
problem hon har stött på är när det gäller tid, att säga till eleverna att de ska kolla i tv-tablån när de ska se 
på tv har ingen verkan eftersom de idag kan slå på tv:n och kolla när de vill.  
 

5.4.2 Vardagsanknuten matematik - inget hinder för elevers förståelse 
Det finns också de lärare som upplever att en matematik med vardagsanknytning  inte skulle vara ett 
hinder för elevernas inlärning och förståelse. Däremot menar de att det istället kan vara så att de inte 
förstår att vardagen och matematiken hör samman. Är de inte vana vid att relatera dessa saker till 
varandra tar det lite tid att få dem att förstå att det är matematik de använder när de gör 
vardagskopplingarna. Är eleverna sedan tidigare vana vid denna typ av undervisning upplever lärarna 
inte att de skulle ha några problem med kopplingen mellan vardag och matematik. Även om en 
vardagsanknuten matematik inte upplevs som ett hinder för eleverna kan det vara något som inte passar 
alla eftersom olika elever behöver utvecklas på olika sätt. Att stressa och pressa eleverna med att de 
måste relatera matematiken till vardagen vinner varken lärare eller elever på utan det behövs en balans.  
 

5.4.3 Vardagsanknuten matematik – en fördel för de med matematiksvårigheter 
Tre av lärarna är eniga om att den vardagsanknutna matematiken är till större hjälp för de elever som har 
svårigheter i matematik. Vera är en av dessa och berättar att ”ibland måste man jobba mer med det 
vardagsanknutna och det är ofta de som har mer svårigheter som behöver det. De som har fallenhet för 
matematik har inte samma behov av denna koppling.” Dagny uttrycker sig på liknande sätt och menar 
att de elever som har lite större matematiksvårigheter, på den skola där hon jobbar, får ”…en bibba 
uppgifter som just är vardagsnära men då är det ju verkligen ekonomi, alltså du ska kunna flytta hemifrån 
och förstå hur omvärlden fungerar.” De elever som har svårigheter kan se vardagsanknytningen som en 
morot, att det är något de behöver kunna, och därför fångar det deras uppmärksamhet. 
 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först den metod som använts och de styrkor och svagheter den medfört i 
studien. Sedan diskuteras det resultat som framkommit i förhållande till tidigare forskning och annan 
litteratur som redovisats i bakgrundsavsnittet.  En avslutande del i diskussionen finns också där egna 
tankar och reflektioner lyfts fram utifrån det som framkommit i resultatet och den tidigare forskningen. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

6.1.1 Urval 
Studiens urval skedde genom utskick till olika skolors rektorer som i sin tur fick vidarebefordra min 
förfrågan till de lärare som stämde in på de bestämda kriterierna. En svaghet i denna urval- och 
utskicksmetod är att många skolor inte svarade alls och det fick ske flera utskick till skolor i kommuner 
som inte var tänkt från början. Då inte ens det hjälpte för att få ihop det antal deltagande lärare som var 
önskat fick en förfrågan i sociala medier göras, något som visserligen gav resultat direkt. Om jag istället 
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skickat ut en förfrågan till rektorerna i första hand för att fråga om det var okej att jag kom och pratade 
med lärarna, presenterade mig och studien genom en personlig kontakt kanske svarsfrekvensen ökat och 
lärarna, även om de inte ville delta i studien, tackat nej. Jag hade också genom detta personliga möte med 
säkerhet vetat att informationen nått dem. De fördelar som ändå kan ses utifrån att det blev som det 
blev med utskicken till alla dessa skolor är att studien fått en spridning av lärare i fyra olika kommuner i 
landet. De kriterier som var krav för att lärare skulle få delta i studien anser jag vara en styrka i studien 
eftersom dessa motsvarar studiens syfte och därmed också stärker studiens kvalitet. Att det varit frivilligt 
för lärarna att anmäla sitt deltagande kan ha viss betydelse för det resultat som framkommit. Med tanke 
på att det var så få lärare som var intresserade av att delta kan det betyda att de som anmälde sitt intresse 
var de som arbetade med den här typen av matematik och kände sig bekanta med ämnet. Om så vore 
fallet kan resultatet anses ge en något skev bild av hur det ser ut i skolorna idag. Det här är något som 
aldrig kommer kunna besvaras med säkerhet utan är bara indicier som uppstår när jag funderar på hur 
deltagandet varit. Det kan ha helt andra orsaker och därför är det också svårt att diskutera det på en 
djupare nivå. 
 

6.1.2 Val av metod 
Att välja en lämplig metod är inte alltid något som är enkelt och det är inte alls säkert att det finns en 
metod som är direkt lämpad för det syfte undersökningen har. När jag skulle välja ut en lämplig metod 
till den här studien var det inte en självklarhet att det skulle vara intervjuer. Innan det beslutet fattades 
var jag tvungen att ta reda på vad det var jag verkligen ville få fram. Efter att ha bestämt mig för att 
lärares uppfattningar var det som var centralt i den här studien ansågs kvalitativ metod vara lämpligt 
eftersom en kvantitativ metod med enkätundersökningar inte skulle ge samma djup och svar på de 
frågor jag hade. När jag väl bestämt mig för kvalitativ metod behövde jag också fundera på om jag skulle 
använda mig av en metod eller flera metoder. I det här fallet valdes det mellan enbart intervjuer eller en 
kombination av intervjuer och observationer. Att valet av metod landade på intervjuer beror på att det 
var information om lärares uppfattningar och syner som var syftet med studien. Jag kan inte se att valet i 
sig är felaktigt däremot tror jag att det både varit lättare att få fram ett tydligare resultat och en större 
förståelse om intervjuerna hade kompletterats med ytterligare någon eller några metoder. Hade jag 
använt mig av metodtriangulering, det vill säga kombinerat flera metoder, hade jag kunnat stärka upp 
intervjuernas svaghet och få en fördjupning i studien (Larsen, 2009, s. 28). Anledningen till att 
intervjuerna inte kompletterades med observationer var helt enkelt tidsbrist. Jag var tvungen att ta 
ställning till och fundera över hur mycket tid arbetet skulle ta och därmed ansågs ett användande av både 
intervju och observation vara för tidskrävande eftersom det här arbetet måste bli klart inom en viss tid. 
Såhär i efterhand kan jag kanske ångra att jag inte valde att planera bättre för att försöka hinna med båda 
delar men å andra sidan har jag gjort en grund för att kunna fortsätta med en liknande studie som bygger 
vidare på ämnet men använder andra metoder. 
 
Visserligen behandlas de lärare som intervjuas samt allt material konfidentiellt men de kunde inte vara 
anonyma under själva intervjusituationen där jag träffade dem. På grund av detta är risken att de svar jag 
fått är sådant som de trodde att jag ville höra, något som måste finnas i beräkningen när kvalitativa 
metoder används. Däremot är det precis som Larsen (2009, s. 27) tar upp, att genom att jag använde mig 
av en kvalitativ metod minskade jag risken för missförstånd i den mån att jag kunde ställa följdfrågor 
under intervjuns gång, eller efteråt, om jag upplevde något som oklart.  
 
Ytterligare något som kan tänkas stärka den här studiens kvalitet är att alla lärare har fått svara på samma 
frågor och att formuläret för intervjufrågorna var gjort så att möjliga svar hade beaktats samt att ledande 
frågor inte fanns med under intervjuerna. Att en kvalitativ intervju dessutom är en form av metod som 
liknar att vanligt, vardagligt samtal är också något som enligt (Holme och Solvang, 1997, s. 99) är en 
styrka.   
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6.1.3 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet handlar om trovärdigheten i en studie och i en kvalitativ studie kan den vara svår att fastställa 
eftersom det inte finns en bredd och stort urval av deltagare (Ejvegård, 2003, s. 70). Den här studiens 
syfte är att ta reda på mer om lärares tankar och uppfattningar vilket gör att det är ett djup och en 
förståelse i det som undersöks som vill uppnås. Det här något som Holme och Solvang (1997, s. 94) 
nämner eftersom reliabiliteten faktiskt inte är det centrala på samma sätt i en kvalitativ studie som i en 
kvantitativ studie. Jag har istället fokuserat på att så tydligt och noggrant som möjligt beskriva hela den 
forskningsprocess som studien är genomförd med för att den som vill ska kunna utföra samma 
undersökning. Enligt Larsen (2009, s. 81) testas reliabiliteten genom att andra forskare genomför samma 
undersökning och att om det resultat som då framkommer är likadant som ursprungsstudien anses 
reliabiliteten vara hög. I det här fallet går det alltså inte att direkt påvisa hur reliabiliteten är men 
förutsättningar har skapats för att den ska kunna testas. 
 
Studiens validitet innebär att det som är menat att mätas verkligen har mätts och i en kvalitativ studie 
innebär det också att rätt metod har valts och är anpassat till syftet för undersökningen (Ejvegård, 2003, 
s. 73). Det metodval som gjort och de frågor som ställts i denna studie har noggrant övervägts och 
utformats för att skapa en så god validitet som möjligt, exempelvis har det frågor som använts i 
intervjuerna varit så pass öppna att lärarna har kunna ge fylliga och innehållsrika svar, något som enligt 
Dalen (2015, s. 120) ökar validiteten i kvalitativa studier. Givetvis hade saker kunnat göras annorlunda 
för att öka både reliabilitet och validitet i den här studien och det är bland annat om metodtriangulering 
gjorts. 
 
Då antalet deltagare i studien endast består av fem personer är det svårt att generalisera resultatet till att 
gälla en helhet. Däremot tror jag att resultatet kan användas för att få en inblick i och förståelse för 
lärares tankar. Förhoppningsvis kan även andra lärare, som inte varit delaktiga i studien, känna igen sig i 
det resultat som framkommit. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras de resultat som framkommit från intervjuerna i förhållande till tidigare 
forskning, styrdokument, annan litteratur och det teoretiska perspektivet RME. 
  

6.2.1  Betydelsen av vardagsanknuten matematik och definitioner utifrån styrdokument 
Vardagsanknuten matematik är det begrepp som valts ut för användas i den här studien. Anledningen till 
att jag valt att använda mig av just begreppet vardagsanknuten är för att jag ser det mer öppet för 
tolkning än till exempel verklighet eller vardagliga situationer som används i styrdokumenten 
(Skolverket, 2011, s. 64-65). Skillnaden mellan begreppet vardagsanknuten matematik som används som 
huvudbegrepp i den här studien och vardagliga situationer som används i styrdokumenten kan upplevas 
vara olika beroende på vem som tolkar begreppen. De vardagliga situationer som nämns i 
styrdokumentet handlar om att eleverna ska lära sig hur olika ämnesområden inom matematik kan 
användas i det vardagliga livet (ibid.). Syftet med att ta reda på lärares definition av begreppet 
vardagsanknuten matematik och synen på användandet av det är inte att ta reda på hur de gör för att 
undervisa i dessa specifika delar som tas upp i kursplanen. Tanken är snarare att ta reda på hur de 
använder sig av att vardagsanknyta matematiken överlag för att öka elevers förståelse och 
kunskapsutveckling. Det behöver alltså inte vara kopplat till just vardagliga situationer som ska gå att 
använda i det dagliga livet. I RME står R för realistic och innebär att det som är realistiskt inte behöver 
vara verkligt utan bara något som eleverna kan sätta sig in i (van den Heuvel-Panhuizen, 2000, s. 4). Det 
kan alltså likaväl vara fantasier och sagor som är påhittade men som kan upplevas som verkliga för 
eleverna. Det är precis det som är min avsikt när jag använder mig av begreppet vardagsanknuten 
matematik eftersom det som är elevers vardag kanske inte är det som är verkligheten för oss vuxna. 
Ordet vardag är något som Ellegård (2001, s. 5-6) beskriver som ett ord vars betydelse varierar beroende 
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på vem som använder och/eller läser det. På grund av detta är det därför är viktigt att vara tydlig med 
vad det betyder i det sammanhang där det används.  
 
När frågan om hur lärarna definierar begreppet vardagsanknuten matematik ställs under intervjuerna 
framkommer två olika typer av svar. För vissa betyder det att hur matematiken används i vardagen 
medan det för andra har en betydelse som innebär att använda sig av den förförståelse eleverna har. Att 
en vardagsanknuten matematik innebär att undervisa i matematik genom att ha den vardagliga 
användbarheten i beaktning kan ses gå hand i hand med styrdokumentens avsikter med begreppet 
vardagliga situationer. De lärare som anser att en vardagsanknuten matematik är när de kopplar ihop 
matematik med exempel som bland annat utgår från matlagning och bakning ser det som att begreppet 
innebär att eleverna ska lära sig att använda sina matematiska kunskaper i vardagen, precis som tanken är 
med det centrala innehåll som finns i kursplanen för matematik där begreppet vardagliga situationer 
används (Skolverket, 2011, s. 64-65). Enligt de lärare som definierade begreppet på det här viset är det 
också mycket konkret material som används vid sådan här undervisning, något som kanske inte alls 
behövs i alla lägen. Även om konkret material kan underlätta för vissa, kan det ställa till det för andra. 
Jag tror att det är viktigt att känna av gruppen och de elever som finns i klassen innan beslut tas om att 
alla ska arbeta likadant för att det verkar vara den bästa metoden, bara för att några elever får det lättare. 
Att vardagsanknuten matematik istället skulle vara något som grundar sig på elevers förförståelse och 
deras erfarenheter landar närmare den definition av begreppet som var avsedd för den här studien. 
Wistedt, 1992, s. 115-116) menar att vardagsanknuten matematik är när en persons erfarenheter tas 
tillvara för att kunna användas i andra, och nya, situationer. Det handlar alltså om att använda sig av det 
eleverna är bekanta med för att de ska lära sig nya saker. De här tankebanorna speglar på detta sätt 
Freudenthals (1991, s. 50) idéer om hur matematikundervisningen ska se ut enligt RME, där fokus ligger 
på att eleverna ska arbeta med uppgifter som omfattar sammanhang som är bekanta för dem. Det är 
alltså inte det konkreta materialet som är det avgörande och den vardagsanknutna matematiken kan 
användas av fler anledningar än bara för att det står i kursplanen. Genom att, som lärare, använda sig av 
det som eleverna har erfarenhet av kan det skapas en situation där nya kunskaper blir lättare att ta in och 
förstå. 
 
När det gäller det begrepp som används i styrdokumenten, vardagliga situationer, upplevs det av vissa 
vara svårtolkat eftersom det kan betyda olika saker beroende på vem som läser det. Den här 
tolkningsmöjligheten är något som Ellegård (2001, s. 5-6) lyfter fram när hon skriver om hur ordet 
vardag betyder olika saker för olika personer. Andra menar istället att det inte är lika tolkningsbart som, 
det i studien använda begreppet, vardagsanknuten matematik. Även i vardagsanknuten matematik finns 
ordet vardag med vilket gör att det också är öppet för tolkning, precis som det nämnts tidigare. En 
snävare definition på styrdokumentets begrepp vardagliga situationer har dock gjorts av lärarna som 
menar att det helt enkelt handlar om att få eleverna att förstå samhället genom att förankra matematiken 
i det dagliga livet, samhällets kultur och samhällsuppbyggnaden.  
 

6.2.2 En matematikundervisning som baseras på elevers erfarenheter och fokuserar på 
processen 
Många elever i svensk skola värdesätter matematikämnet mycket lågt och tycker att det är tråkigt och 
svårt (Skolverket 2012, s. 11; NCM, 2001, s. 12). Schoenfeld (1992) förklarar detta med att uppfattningen 
när det gäller matematik är att det är ett ämne där enskilt arbete är i fokus, kunskaperna behövs inte 
utanför skolan och kunskaperna behöver endast kunna memoreras, inte förstås (s. 359). Under de 
intervjuer som gjorts har det enskilda arbetet som matematik ofta handlade om förr beskrivits inte vara 
en lika stor del av dagens undervisning. Nu försöker lärarna istället ha en variationsrik undervisning som 
innefattar en liten del enskilt arbete men också diskussioner och grupparbeten och metoderna ska vara 
både teoretiska och praktiska. De upplever att de genom att arbeta med större variation i sin 
undervisning och ha diskussioner hjälper eleverna i sin inlärning eftersom det skapas möjligheter för 
eleverna att utveckla sitt matematiska resonemang när de har diskussioner och grupparbeten. Genom att 
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variera undervisningen på det här sättet blir inte bara det enskilda arbetet mindre, med hjälp av 
diskussioner och grupparbeten är det lättare för läraren att få en bild av hur eleverna löser de uppgifter 
de blir tilldelade samtidigt som grupparbeten och diskussioner skapar möjligheter för eleverna att 
förklara hur de löst uppgifterna (Wyndhamn, 1986, s. 34-35; Skolverket, 2003, s. 22). Grupparbeten och 
diskussioner skapar inte enbart möjligheter för läraren utan eleverna får en chans att dela med sig av sin 
kunskap till sina klasskamrater vilket gör att de kan få insikter om nya strategier och upptäcka nya saker. 
Matematiken kan på detta vis ses som något annat än ett bara ett ämne i skolan, det är också en social 
aktivitet (van den Heuvel-Panhuizen och Drijvers, 2014, s. 523). När elever tillsammans eller elever och 
lärare samtalar om uppgifter och lösningar hamnar också fokus på annat än bara rätt och fel. Om lärare 
dessutom väljer att knyta matematiken till elevers erfarenheter går det också att skapa diskussioner som 
handlar om vilken nytta eleverna har av det de lär sig på matematiklektionerna i sin egen vardag. De 
lärare som intervjuats menar att det är väldigt viktigt att få eleverna att se att det finns en koppling 
mellan skolmatematiken och vardagen och det är inte alltid eleverna förstår att de använder sig av 
matematik på sin fritid. Lärarna i studien menar också att en sådan här koppling gör att eleverna tycker 
att ämnet är roligare och det underlättar deras inlärning och utveckling. 
 
Det är viktigt att uppmärksamma eleverna på att allt inte handlar om rätt eller fel svar på de uppgifter de 
löser utan att det är lika viktigt att diskutera sig fram till hur olika människor resonerar när de ska lösa 
uppgifter och varför det ibland blir fel eller går lite snett. Det är själva lösningsprocessen och inte 
uppgifterna fokus bör ligga på menar Freudenthal (1968, s. 7) eftersom en matematikundervisning enligt 
RME handlar om att elever ska få uppgifter att arbeta med utan att få veta precis hur de ska gå tillväga 
(Freudenthal, 1991, s. 85-86). Denna aspekt på lärande tar även Bahadir och Gokhan (2016, s. 29) upp 
utifrån den forskning de har gjort. De menar att om eleverna blir tilldelade uppgifter utan att exakt få 
reda på vad som ska göras blir den kognitiva nivån på uppgiften högre eftersom eleven utmanas i sin 
utveckling. Enligt dem är det den kognitiva nivån som styr elevernas kunskapsutveckling, en hög 
kognitiv nivå på uppgifterna skapar därmed större möjligheter för deras utveckling (ibid. s. 29) och 
därför bör inte lärare i detalj tala om för eleverna hur de ska lösa uppgifterna de får (ibid, s. 35). En utav 
lärarna nämner under intervjun att elevers utveckling inte enbart underlättas om de får en 
vardagsanknuten undervisning utan att något som är minst lika viktigt är att eleverna får vara aktiva. 
Wyndhamn (1986, s. 34) menar att en bra undervisningssituation handlar om att vägleda eleverna så att 
de själva får komma fram till de rätta lösningarna. Om lärarna därmed låter eleverna vara aktiva på 
lektionerna genom att arbeta på sätt som gör att de måste tänka själva får eleverna den utmaning de 
behöver för att utveckla sina kunskaper. Precis som Rosander (2005, s. 109) menar så är det elevers 
behov av ansträngning och eget tänkande för att lösa uppgifter som styr vilken kognitiv nivå dessa 
uppgifter har och precis som lärarna i intervjuerna säger så lär sig elever mer när de får arbeta med saker 
praktiskt och när de utmanas. Det går alltså inte att tala om för dem exakt hur de ska göra saker eftersom 
de då inte får någon utmaning i sin kunskapsutveckling.  En varierad undervisning innebär givetvis inte 
att allt ska handla om arbetsprocessen, även om denna är viktig (van den Heuvel-Panhuizen, 2000, s. 3). 
En varierad undervisning betyder också att alla elever får mer lika möjligheter att lära sig eftersom det 
finns olika inlärningstyper och en monoton undervisning kan därför leda till en inlärningsproblematik 
(Skolverket, 2003, s. 10). Även i de fall där lärare utgår från läromedel i sin undervisning kan det skapas 
variation eftersom uppgifterna som finns i böckerna kan omformas och inte behöver användas och 
följas från pärm till pärm. Bahadir och Gokhan (2016) gjorde en studie i Turkiet där de intervjuade 
lärarna berättade att de använde sig mycket av läromedel på sin matematiklektioner men att de valde att 
frångå dem ibland för att få eleverna intresserade av innehållet. Detta gjorde de bland annat genom att 
använda sig av uppgifter som berörde vardagsanknutna situationer som var bekanta för eleverna (s. 31-
32), något som lärarna i den här studien också menar att de gör. Genom att koppla matematikinnehållet 
till elevernas intressen och det som de är bekanta med får lärarna elevernas uppmärksamhet och fångar 
deras intresse på ett helt annat sätt än om de bara hade låtit dem arbeta i enskilt i sina läroböcker.  
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För att få elever motiverade och intresserade av matematikämnet är det viktigt att få dem att förstå syftet 
med vad de gör och vad de förväntas göra, något som kan göras genom att använda sig av 
vardagsanknutna exempel. Att det finns ett samband mellan vardag och matematik är något som inte är 
självklart för alla, inte ens för vuxna och därför är det viktigt att lyfta fram denna koppling för eleverna. 
En utav lärarna berättade i sin intervju att det handlar om att påminna om den här kopplingen hela tiden. 
Hon tog själv upp exempel på att hon tillvaratar det elever pratar om att de har gjort på fritiden, till 
exempel spelat hockey, och förklarar för dem att de använder sig av matematik även då. Bonotto (2005, 
s. 336) förklarar detta samband som att den vardagsanknutna matematiken är ett verktyg för att lösa 
problem i vardagen och att detta verktyg kan ses som en slags didaktisk koppling mellan den vardagliga 
matematiken och den matematik som lärs ut i skolan. En utav lärarna framhåller i sin intervju att det är 
viktigt att en lärare tar hänsyn till elevernas förståelse och erfarenheter genom att knyta an 
undervisningsinnehållet till situationer som är bekanta för eleverna. Därför är det bra att arbeta för att få 
eleverna att kunna se en koppling mellan matematiken i skolan och matematiken i vardagen, något som 
dessutom gör att ämnet blir roligare och leder till att eleverna kanske själva förstår varför det är viktigt 
att de lär sig vissa saker. Som en lärare påpekade, det kan ju handla om saker de kanske inte har nytta av 
när de är i den ålder de är nu utan förklara och visa för dem att de lär behöver de här kunskaperna när de 
blir äldre. När de ska skaffa jobb eller flytta hemifrån är exempel som ges på sådana saker som inte är 
aktuella för dem i nuläget men som de lär ha nytta av senare i livet. Enligt den studie som gjorts av 
Bahadir och Gokhans (2016, s. 33-35) visar det sig att en vardagsanknuten matematik hjälper eleverna att 
både lära sig och tillämpa matematiska begrepp och hur de kan ha nytta av dessa utanför skolan. Det 
finns såklart elever som har en positiv erfarenhet av matematiken i skolan och anledning till detta är, 
som de själva har sagt, att de ges möjlighet att relatera skolkunskaperna med verkligheten och därmed 
också får en chans att se dess användbarhet i andra skolämnen (Skolverket, 2003, s. 12-13). Det här är 
alltså raka motsatsen till vad de elever som är negativt inställda till matematikämnet har berättat att de 
upplever under matematiklektionerna i skolan. Under de intervjuer som gjordes i den här studien är det 
ingen lärare som nämnt att deras elever uttryckligen är negativa till ämnet. Visserligen kan det säkert 
finnas de elever som är det utan att läraren nämnt det men det kan också vara så att det inte är några 
elever som är speciellt negativa eftersom dessa lärare använder sig mycket av att knyta elevernas 
erfarenheter till det matematiska och vardagsanknyta matematikundervisningen. 
 
Att tillvarata elevers erfarenheter när det gäller matematikundervisning kan ske på många olika sätt. Att 
arbeta ämnesöverskridande är ett av dem, och något en av de intervjuade lärarna använder sig mycket av. 
En ämnesöverskridande undervisning menar elever själva bidrar till ökad förståelse och matematiken blir 
roligare om den kan omsättas i praktiken (Skolverket, 2003, s. 21-22), och varför då inte genom att slå 
ihop matematik med något av de mer praktiska ämnena som slöjd, bild, hemskunskap med mera.  
Kunskaperna i matematik bidrar till hur eleverna utvecklas till samhällsmedborgare (ibid, s. 7) och därför 
vore det lämpligt att redan i skolan visa hur matematiken hänger ihop med annat. Genom att arbeta 
utifrån elevernas egna erfarenheter underlättar inlärningen av de matematiska begreppen, något lärarna 
bör tänka på när de planerar sin undervisning (Bonotto 2005, s. 328). Alla de fem intervjuade lärarna 
menar att de arbetar med att utnyttja de erfarenheter och den förförståelse, om inte på en 
ämnesöverskridande nivå i skolan så på en vardaglig nivå. Den vardagliga nivå som lärarna talar om att 
de använder för att få eleverna att förstå innehållet av undervisningen handlar om att ge exempel på det 
vardagliga livet utanför skolan. En utav lärarna valde att bjuda eleverna på kanelbullar på kanelbullens 
dag och tog då tillfället i akt att även använda detta på matematiklektionen där de fick arbeta med 
uppgifter utifrån receptet. En annan låter sina elever planera fester (på låtsas) där de måste kunna räkna 
ut hur mycket som går åt av de saker de vill ha och vad de har råd att köpa. En tredje lärare har valt att 
knyta matematiklektionerna till elevernas prao-dagar genom att skicka med dem saker de ska ta reda på 
för att, när de kommer tillbaka till skolan, ska kunna använda detta för att arbeta med uppgifter utifrån 
den information de fick fram. Det är alltså inte bara viktigt att lära elever om de olika ämnesområdena i 
matematik, det är minst lika viktigt att lära dem vad matematiken är för något och vad den kan användas 
till (ibid.), något som de här lärarna verkar ha tagit till sig. Det är hela tiden exempel som behövs, att 
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fånga upp det eleverna är intresserade av och det de gör är något som jag upplever vara väldigt viktigt för 
att få eleverna intresserade och motiverade för ämnet. Matematiken är helt enkelt viktig för att eleverna 
ska förstå hur deras skolkunskaper ska kunna appliceras på andra områden. Forskning utförd av Irwin 
(2001) och Roseno et. al (2015) visar att en matematikundervisning som innehåller vardagsanknutna 
problem leder till en bättre övergripande kunskapsutveckling inom matematik hos elever än ett vad ett 
arbete med mer abstrakta problem gör. Det finns säkert hur många metoder som helst att arbeta med för 
att ge eleverna denna förståelse men det viktiga är att lärare och elever själva känner att de arbetar med 
metoder som fungerar för dem. Precis som läraren Vera sa under vårt samtal är det först när eleverna 
själva kan koppla samman matematiken med vardagen som det har lyckats, det är först då vi kan veta om 
det fungerar eller ej.  
 

6.2.3 Det är inte alltid det vardagsanknutna och konkreta som är det viktiga 
Precis som en del utav lärarna påpekar under intervjuerna och som även en del tidigare forskning visar så 
är det inte alltid det vardagsanknutna och konkreta som är det allra viktigaste för att få elever motiverade 
och öka deras förståelse. En lärare menar att det är minst lika viktigt att hålla eleverna aktiva och det kan 
göras genom att låta dem gå fram och lösa uppgifter på tavlan eller liknande som i sin tur kan leda till 
diskussioner i klassen. Huang (2004) är en forskare som också tar upp det här med andra viktiga aspekter 
på lärande och bedömer att den viktigaste faktorn för att skapa en positiv kunskapsutveckling hos 
eleverna är att läraren ska få eleverna att förstå hur problem kan kännas igen, vilka de lämpliga 
lösningsprocesserna är och hur de ska tillämpas på problemet (s. 285). Får inte eleverna den här 
kunskapen, menar Huang, kan de senare få svårigheter när de stöter på problem av icke-rutinkaraktär 
(ibid, s. 288). Det viktiga blir därför att som lärare se till att eleverna får med sig den kunskap de behöver 
för att klara sig i framtiden samtidigt som de får arbeta aktivt oavsett om de tar hjälp av vardagsanknuten 
matematik eller ej. Precis som många utav lärarna i intervjuerna berättar så är det alltså av yttersta vikt att 
få eleverna att förstå den koppling som finns mellan den matematik de lär sig i skolan och den 
användbarhet de har av den utanför skolans väggar. Även om det krävs mycket tjat, upprepning och 
påminnelser så är det viktigt. Även om det inom vissa matematiska områden är svårare att relatera till 
vardagen så är det något som enligt en utav lärarna bara måste göras och det är för elevernas skull. 
 

6.2.4 Det konkreta - en fördel så länge eleverna går i de lägre årskurserna 
När det gäller att lära sig nya saker är den bästa metoden att använda en överföring av konkreta 
kunskaper (De Bock et. al, 2011, s. 123). Det är också lättare för eleverna att överföra det konkreta till 
det abstrakta om de har upptäckt och fått se sambandet mellan det matematiska och det vardagliga 
(Riesbeck 2008, s. 63). Precis som det har diskuterats tidigare så kan vi återigen komma tillbaka till hur 
viktigt det är att få eleverna att förstå att det finns ett samband mellan matematiken i skolan och det 
vardagliga eftersom det hjälper dem att höja sin kunskapsnivå. Använder man sig av konkret material 
eller konkreta erfarenheter som eleverna är bekanta med är det också lättare att synliggöra matematiken 
för dem. Det är dock viktigt att samtidigt föra ett samtal med eleverna så att de får förståelse för 
kopplingen mellan det som upplevs vara abstrakt och det konkreta (Löwing, 2004, s. 244-245). Det här 
är något som kan ske genom att undervisningen innehåller grupparbeten och helklassdiskussioner, precis 
som många utav lärarna i den här studien använder sig av för att utveckla elevers förmåga att resonera 
och argumentera med hjälp av matematik. 
 
Jag tror att det räcker att vi går tillbaka till vår egen skolgång så upptäcker vi att ju äldre vi blev desto mer 
abstrakt blev allt inom matematiken och därmed blev det också svårare att både förstå och koppla till 
användbarhet och anknytning till vår egen vardag. När det gäller all denna konkretisering går det att fråga 
sig om det är något som alltid ska användas eller när den bör avta. Ett par utav lärarna anser att 
matematiken bör övergå till det som är något mer abstrakt ju äldre eleverna blir och att det efterhand går 
att minska det konkreta material som används. Anledningen till det här, menar de, är att ju högre upp i 
årskurser elever kommer desto mer abstrakt blir undervisningen och det blir också svårare och svårare 
att vardagsanknyta innehållet. Givetvis går det inte att alltid arbeta med konkret material och vardagliga 
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exempel men går det att lägga en grund för elevernas förståelse med hjälp av materialet. Har eleverna väl 
fått en grundlig förståelse har du som lärare kommit en bra bit på väg för att kunna minska användandet 
av konkret material och exempel för att sedan, om det passar, ta bort det helt. Allt inom matematiken är 
inte konkret och därför går det inte heller alltid att använda konkreta material och vardagsexempel till 
allt. Det som är abstrakt överförs också enklare till andra områden som också är abstrakta (De Bock et. 
al, 2011, s. 123).  
 

6.2.5 Lämpliga material och metoder för att vardagsanknyta matematikundervisningen 
Enligt van den Heuvel-Panhuizen (2000, s. 5) och van den Heuvel-Panhuizen och Drijvers (2014, s. 522) 
lär sig eleverna bäst genom att arbeta praktiskt och genomföra de uppgifter de arbetar med utan att få 
direkta instruktioner om hur lösningsprocessen går till. Eleverna ska vara delaktiga i undervisningen 
eftersom det är då de upptäcker de redskap som behövs för att lösa uppgifter och problem (ibid.). 
Mycket utav det som framkommer i de intervjuer som gjorts handlar om att utgå från och ta hänsyn till 
elevernas tidigare erfarenheter. Treffers (1993, s. 107) anser att om eleverna utgår från sin egen 
verklighet kan de utveckla en matematik och det sker genom att de deducerar formella regler och 
tillvägagångssätt från de informella reglerna. Under de intervjuer som gjorts har det framkommit 
mängder med exempel på lämpliga material och metoder att använda sig av. De exempel som kom upp 
är bland annat kläder, tårtor, pizzor, vikter, mått, pengar, tärningar och dessa upplevs underlätta för 
elevernas förståelse av det område de arbetar med. Vikter och mått används genom att eleverna får 
arbeta praktiskt då de mäter och väger för att få en uppfattning av hur mycket allt är. Irwins (2001) 
studie gick bland annat ut på att använda sig av läskflaskor i olika storlekar eftersom de då innehåller 
olika mycket och genom detta arbeta med decimaler, något som också kan ses som en användbar metod 
när det gäller enheter och volym. Bonotto (2005) använde sig istället av, bland annat, kvitton från affärer, 
tidtabeller och linjaler för att arbeta inom samma område som Irwin, det vill säga decimaler. Tårtor och 
pizzor används när bråk är det aktuella arbetsområdet och genom att använda ett konkret material får 
eleverna en tydligare insikt i vad som är mest av exempelvis en tredjedel och en sjättedel, något de annars 
kan ha problem med. Att använda sig av rollspel och arbeta ämnesöverskridande är andra metoder som 
rekommenderas av både de intervjuade lärarna och av Skolverket (2003, s. 21-22) som menar att om 
eleverna ges möjlighet till denna konkretisering och det praktiska arbetet tycker de att det är både 
roligare och enklare. Ämnesöverskridande arbete är något som kan ske på egentligen hur många olika 
sätt som helst, det är nog bara lärares fantasi och tidstillgång som sätter stopp. Under en utav 
intervjuerna framkom det många exempel som berörde ämnesöverskridande undervisning med 
matematik och dessa handlade bland annat om hur det går att koppla geometri, symmetri och skala till 
bildämnet. Det finns inget som säger att ett visst arbetssätt eller ett visst material är rätt eller fel att 
använda sig av. Så länge det uppfyller det syfte som är avsett är det upp till var och en att bestämma vad 
som ska användas. Den forskning som Roseno et. al (2015) utförde byggde till exempel på uppgifter 
baserade på mat, något som är bekant för de allra flesta och därför också kan vara lätt att sätta sig in i 
och förstå. Lärarnas uppgift är därför att använda de metoder och de material som de anser är bäst 
lämpade för den grupp de har och kanske är det så att det inte passar en annan grupp, även om det är 
samma lärare som håller i undervisningen. Att iscensätta en klädbutik som har rea fungerar kanske bra 
för en klass men inte en annan som kanske arbetar bättre med insamling av statistiskt material än vad 
den första klassen gör. Det som en lärare däremot måste tänka på är att utmana eleverna i sin inlärning, 
även om det är svårt. Det krävs alltså att på bästa möjliga sätt hitta ett eller flera arbetssätt där alla elevers 
behov tillgodoses i största möjliga mån (Skolinspektionen, 2014, s. 16). Eftersom det inte kursplanen inte 
framkommer hur undervisningen ska gå till ligger det helt klart ett stort ansvar på läraren som bestämmer 
undervisningsupplägget (Skolverket, 2003, s. 8).   
 

6.2.6 Vardagsanknuten matematik – positivt eller negativt för elevers kunskapsutveckling? 
Upplevelserna av den vardagsanknutna matematikens påverkan på elevernas inlärning är från lärarnas 
håll något delad. Någon menar att det blir förvirrande och hindrar elever när exemplen inte varieras och 
därmed inte skildrar hela verkligheten. Används verkligheten som exempel behövs också en reflektion 
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över hur denna verklighet skildras. I de fall där en presentation av bråk görs i form av en tårta eller pizza 
för att sedan bli en uppgift som handlar om en chokladkaka skapas svårigheter för vissa elever eftersom  
formen som en chokladkaka har oftast inte överensstämmer med formen på en pizza eller tårta. Den här 
problematiken tror jag är ganska vanlig eftersom det finns så många variationer av allting i verkligheten 
och för det mesta är det omöjligt att ta upp allt som exempel på lektionstid. Både Huang (2004, s. 285) 
och Bonotto (2005, s. 329) upptäckte liknande svårigheter i sin studie eftersom de personliga 
erfarenheterna skiljer sig åt och eleverna inte kunde ta sig an de uppgifter som skiljde sig från den egna 
erfarenheten, det blev helt enkelt ett hinder då de inte såg några likheter med de exempel som användes i 
uppgifterna och det som de själva var bekanta med. Det kunde vara något i stil med hur en affär såg ut 
eller vilken färg det var på en boll och liknande.  
 
Andra lärare upplever att det enbart är en fördel för elevernas inlärning och förståelse även om det kan 
ta tid innan de kommer in i arbetssättet då de kanske inte är vana vid det sedan tidigare medan en annan 
också menar att det inte är ett hinder men inte heller något som passar alla. Kanske är det som Huang 
(2004, s. 288) noterade i sin studie, att det icke-matematiska distraherar eleven istället för att hjälpa den 
och det är mycket möjligt att de elever som har lätt för matematik upplever en sådan här distraktion i 
större mån än andra elever. Givetvis kan det vara så att eleverna inte är vana vid att arbeta med 
matematik på det här sättet och det innebär visserligen inte att det behöver bli ett hinder för eleverna att 
börja göra det. Bonottos (2005, s. 329) erfarenhet av det här är dock att det kan skapa problem för 
eleverna om de inte är bekanta med de processer en konkretiserad, eller vardagsanknuten, 
matematikundervisning involverar. De elever som troligtvis kan ha störst hjälp utav en vardagsanknuten 
matematik, enligt ett par lärare, är de som har matematiksvårigheter. Är det något som känns obekant 
blir det ofta svårare och därmed kan det underlätta för dessa elever om de får arbeta med 
vardagsanknuten matematik. Det borde vara mycket lättare att ta till sig det som ligger en nära rent 
erfarenhets- och kännedomsmässigt. Bara för att elever med svårigheter av en del lärare anses gynnas 
mest av ett arbete med vardagsanknuten matematik menar de även att det inte betyder att de andra 
eleverna påverkas positivt utav det. Istället är det så att det tydligare går att se den positiva inverkan det 
har på utvecklingen hos de elever som har svårigheter i matematik. Att de elever som har svårigheter att 
uppnå målen i kursplanen har rätt att få den stöttning de behöver är ofta självklart i 
undervisningssammanhang men att däremot stimulera det behov som de elever som har lätt för 
matematik har genom att ge dem tillräckliga utmaningar tror jag ofta kan glömmas bort eftersom fokus 
för det mesta hamnar på de svagare eleverna. Det är dock viktigt att som lärare veta att båda dessa 
grupper har rätt till den hjälp och de utmaningar de behöver för att kunna utvecklas eftersom både brist 
på hjälp och brist på utmaning kan leda till att eleverna mister sin motivation och då upplever att 
matematiken är tråkig (Skolinspektionen, 2014, s. 16).  
 

6.3 Egna tankar och reflektioner kring resultatet 
Min första tanke när jag gjort intervjuerna var att det inte alls var som jag hade trott. Jag tror att jag gick 
in med en bild av hur matematiken i svenska klassrum idag såg ut ungefär som när jag själv gick i skolan, 
enskilt arbete i läroböcker. Jag blev därför positivt överraskad när jag fick reda på hur det faktiskt ser ut 
och hur lärarna är medvetna om vikten av att fånga upp eleverna och variera undervisningen, något som 
jag inte är van vid från min egen skolgång. Att den vardagsanknutna matematiken kan ses som både 
fördel och nackdel i undervisningen är något som däremot inte förvånar mig eftersom jag är väl 
medveten om hur vi alla är olika och också lär oss bra på olika sätt, det är ju också därför undervisningen 
behöver varieras. Att lärarna i den här studien tänker på vardagsanknuten matematik som det konkreta 
och verkliga är inte heller något som egentligen förvånar mig eftersom jag tänker mig att de utgår från 
det som står i styrdokumenten och kanske inte utvecklar sin undervisning på andra plan än de som 
behövs. Annars kanske det är så att det jag beskrivit som vardagsanknutet och det Freudenthal beskriver 
som realistiskt, det vill säga att det inte behöver vara verkligt såvida det består av något som eleverna 
själva kan sätta sig in i, är mer aktuellt på lågstadiet eftersom sagor och påhitt kanske är mer vanligt där.  
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Det resultat som framkommit under intervjuerna och den tidigare forskning som gjorts är förvånansvärt 
samstämmig. Lärarna som intervjuats i denna studie använder sig av en vardagsanknuten matematik på 
ett sätt som innebär att de både tillvaratar de tidigare erfarenheter som eleverna har med sig och 
använder sig av konkret material som är bekant för eleverna. Detta är något som också de tidigare 
forskningsresultaten påvisar och även om de inte använder exakt samma metoder så är upplägget 
detsamma, och det verkar visa sig ha positiva följder både här och i de länder där den tidigare 
forskningen är gjord. Åtminstone om vi ska tro på det lärarna här berättar, och det är väl det som är 
meningen. Att det skulle vara någon skillnad mellan lärares uppfattningar inom ämnet beroende på hur 
länge de varit verksamma i skolan är något som inte går att se utifrån resultatet. Det finns inget som visar 
på att lärare som arbetat en längre eller kortare tid resonerar på ett visst sätt, det finns därför inte så 
mycket mer att säga om den saken mer än att mina tankar om att det skulle finnas en skillnad i det här 
fallet var fel.  
 

7 Sammanfattning och slutsats 
Syftet med den här empiriska undersökningen har varit att ta reda på hur mellanstadielärare ser på     
användandet av vardagsanknuten matematikundervisning. De lärare som deltagit i intervjuerna menar 
alla att en vardagsanknuten matematik är hur matematiken kan användas i de vardagliga situationerna 
utanför klassrummet, en definition som enligt forskare och andra människor är tolkningsbar beroende 
på situation. Studien är grundad på RME, realistic mathematics education, och enligt denna teori 
behöver inte det som är realistiskt vara verkligt, något som lärarna här inte använder sig av. Det de 
definierar som vardagsanknutet är det som är verkligt, det ska vara kopplat till när eleverna ska laga mat 
eller baka, hur mycket saker kostar när de ska planera en fest och så vidare. Kanske är det så att de gör 
det svårare för sig än vad det är. Tidigare forskning har visat på ett positivt resultat när vardagsanknuten 
matematik används och det används i många länder, på olika sätt exempelvis genom erfarenheter och 
konkret material. De fem lärarna från den här studien använder sig alla av en vardagsanknuten 
matematik där de upplever att det konkreta materialet och elevernas egna erfarenheter, som de ofta utgår 
ifrån, underlättar elevernas förståelse för det arbetsområde de arbetar med. Precis som med allt annat 
finns det de elever som har svårt med kopplingen som görs mellan vardag och matematik även om 
majoriteten visar motsatsen.  
 
De slutsatser som går att dra utifrån studiens frågeställning och det resultat som framkommit är att lärare 
ser positivt på en användning av vardagsanknuten matematikundervisning även om de anser att det är 
lättare att ha en sådan ju yngre eleverna är. De menar att ju högre upp i ålder eleverna kommer, desto 
mer abstrakt blir matematiken och därför blir det också svårare att konkretisera den. Lärarna upplever 
dessutom att eleverna får ökad förståelse och tycker att det är roligare att arbeta när de ser ett samband 
mellan matematiken och deras vardag. Den här kopplingen menar de flesta lärare inte är självklar hos 
eleverna och därför har de som lärare en viktig roll i att få dem att förstå den även om det krävs 
upprepningar och påminnelser väldigt ofta. Att lärarna skulle ha skilda uppfattningar beroende på hur 
länge de arbetat var helt fel i det här fallet. Det går inte att se några utmärkande skillnader i lärarnas svar 
utan i de flesta fall är de väldigt samstämmiga även om de uttrycker sig på olika sätt.  
 
Frågeställningen som den här studien bygger på var ”På vilket sätt ser matematiklärare på mellanstadiet 
på användandet av vardagsanknuten matematikundervisning?” och den kan definitivt anses vara 
besvarad utifrån det resultat som framkommit. Lärarna ser användandet av vardagsanknuten matematik 
som något positivt även om de själva använder det i en större eller mindre utsträckning. Med en 
vardagsanknuten matematik menar de att de utgår från elevers intressen, arbetar med konkreta material 
som används i vardagen och kopplar matematikinnehållet till sådan som är bekant för eleverna. Det svar 
som jag i denna studie kommit fram till behöver inte stämma överens med alla lärare i svensk skola, och 
det gör det med största sannolikhet inte heller, men det är en bit på väg och det skildrar hur några lärare 
ser på saken. Alla lär sig saker på olika sätt och när det gäller dessa lärares syn på användandet av 
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vardagsanknuten matematik kanske de måste ändra uppfattning när de byter undervisningsgrupp. Svaret 
kan därför inte heller ses som konstant gällande. 
 
 

8 Avslutande reflektioner och förslag på forskning 
Det här är ett arbete som pågått i nästan ett halvt år sammanlagt eftersom grunden till denna empiriska 
studie är en tidigare genomförd systematisk litteraturstudie. Att försöka knyta ihop säcken nu känns som 
en lättnad även om det finns så mycket mer att ta reda på. Som vanligt hade det varit önskvärt med mer 
tid och mer resurser för att kunna genomföra den här empiriska studien på ett större plan. Att kunna 
komplettera lärarintervjuer med observationer, elevintervjuer och kanske till och med 
enkätundersökningar för att nå ut till en större grupp är något som någon annan får ta vid eller så är det 
något jag kommer göra i framtiden, vem vet.  
  
Det resultat som framkommit i denna undersökning visar att lärare använder sig av vardagsanknuten 
matematik och att de upplever att eleverna till stor del blir hjälpta av det även om det ibland kan ställa till 
lite förvirring på grund av att de inte är vana vid den typ av arbetsmetod. Den tidigare genomförda 
litteraturstudie visade samma resultat, att majoriteten av de elever som deltagit i de olika studierna blir 
hjälpta av en vardagsanknuten matematik och att deras förståelse och utveckling förbättras. I den här 
empiriska studien har endast fem lärare deltagit vilket gör det svårt att generalisera resultatet. Det går 
dock att använda det resultat som uppnåtts för att få en förståelse av hur det ser ut och hur lärare 
resonerar.  
 
Precis som med litteraturstudien har denna undersökningen lett till blod, svett och tårar och det har 
funnits en frustration för att inte kunna göra allt man vill. När det finns en tidsbegränsning är det helt 
enkelt svårt att få tiden att räcka till och därför går denna studie fortsätta utveckla med hjälp av fortsatta 
studier. Att intervjua lärare och observera deras undervisning kan med fördel göras för att få en större 
förståelse för hur det de pratar om faktiskt går till i verkligheten. Genom att intervjua och observera 
elever kan du också skapa dig en bild av hur de faktiskt påverkas av en vardagsanknuten 
matematikundervisning, kanske är det inte alls på samma sätt som lärarna tror och upplever att det är? 
Jag tror att en fortsatt forskning inom området vardagsanknuten matematik kan göras på många olika 
sätt och det enda som sätter gränser för hur det ska gå till är tillgång på tid och resurser.  
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Bilaga 1 
 

Information om intervjustudie – Matematik med vardagsanknytning 
 
Hej, 
 
Jag, Malin Kahn, läser sista terminen på Grundlärarprogrammet 4-6 vid Högskolan Dalarna. Jag skriver nu mitt sista 
examensarbete vilket handlar om matematik med vardagsanknytning. Arbetet går ut på att genom intervjuer med flertalet 
lärare undersöka hur uppfattningen är gällande vardagsanknuten matematik och hur undervisningen ser ut. Syftet med studien 
är att få en bild av hur mellanstadielärare ser på vardagsanknuten matematik och på vilket sätt deras undervisning skiljer sig 
från deras tankar och uppfattningar. Fem lärare från olika skolor i länet kommer att delta i studien och är tillfrågade på grund 
av sin behörighet att undervisa i matematik på mellanstadiet. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning då jag vill höra din uppfattning om vardagsanknuten 
matematik och hur din undervisning ser ut.  
 
Samtalen kommer att genomföras under vecka 38-40, sker i skolan eller på annan överenskommen plats och beräknas ta 30-
45 minuter. Om du önskar få frågorna innan samtalet skickar jag dessa så att du kan förbereda dig. 
Samtalen kommer, med ditt samtycke, att spelas in och transkriberas för att undvika missförstånd. När arbetet är slutfört 
kommer inspelningarna att raderas och den information som framkommer under samtalet kommer endast att användas i 
denna studie. Dina svar kommer analyseras för att sedan besvara frågeställningarna i mitt examensarbete. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och du har möjlighet att ta del av slutresultatet.  
 
I enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer kommer du som informant och den skola du arbetar på att behandlas 
anonymt. Detta innebär att det i examensarbetet kommer att benämnas på ett sådant sätt att anonymitet garanteras 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. 
 
Ytterligare upplysningar och information lämnas av mig eller ansvarig handledare. 
 
Malin Kahn    Eva Taflin 
073-817 16 16 
kahn.malin@outlook.com   evat@du.se 
 
 

Genom att fylla i namn och e-post nedan anger du ditt deltagande i undersökningen.  
 
Skicka detta dokument till kahn.malin@outlook.com senast 25/9 2016. 
 
 
Namn: 
 
E-post: 
 
Telefon (frivilligt): 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

 Hur definierar du begreppet vardagsanknuten matematikundervisning? 
 

 Hur tolkar du vardagsanknuten matematik i samband med styrdokumenten? 
 

 Använder du dig av vardagsanknuten matematik i din undervisning? 
 

- Om du använder det - Hur använder du det?  
 

- Om du använder det – På vilket sätt upplever du att det hjälper/hindrar elever i sin inlärning? 
 

- Om du inte använder det – Varför inte? 
 

- Om du inte använder det – Finns det något som skulle göra att du började använda det, i så fall – 
vad? 

 

 Hur skulle du kunna arbeta med vardagsanknuten matematik så det underlättar för alla elevers 
inlärning? 

 

 Vilka material/arbetssätt anser du är lämpliga att använda för en vardagsanknuten 
matematikundervisning?  
 
 

OBS: Ta gärna med konkreta exempel till vårt samtal, så som uppgifter, elevlösningar, material, 
planering, läxor osv. som kan förstärka dina svar och ge mig en ökad förståelse för dina åsikter 
och tankar.  
 


