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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att klargöra och undersöka huruvida 
mellanstadieelevers matematikförståelse ökar eller inte om de ser nyttan av att lära sig 
skolans matematik. Detta har gjorts med hjälp av en systematisk litteraturstudie där 
aktuell vetenskaplig forskning inom området tagits fram genom sökning, granskning 
och analys. Resultaten som framkommit visar att det finns samband mellan en 
vardagsanknuten matematik och elevers förståelse, men att detta samband inte alltid 
är effektivt. Det är dock inte enbart en vardagsanknuten matematik som kan kopplas 
ihop med och har betydelse för elevers förståelse och utveckling inom matematik, 
utan också vilken kognitiv nivå uppgifterna har. De resultat studierna påvisar 
behandlar vikten av grundläggande kunskaper inom matematik som en förutsättning 
för elevers matematiska utveckling och förståelse. Forskarna menar att en ökad 
förståelse gynnas om de problem som ska lösas har ett tydligt beskrivet syfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: vardagsanknuten matematik, vardagsmatematik, ”real world 
mathematics”, ”out-of-school mathematics” 
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1 Inledning 
Under den tid jag tillbringat i skolverksamheten, som vikarie och under perioder av verksamhetsförlagd 
utbildning, har tydliga skillnader på hur elever i olika åldrar upplever matematikundervisningen 
framkommit. Undervisningen har främst varit baserad på läroböcker som eleverna har räknat i på egen 
hand efter korta genomgångar av läraren för varje nytt område. I mötet med yngre elever har många talat 
om matematik som något roligt och spännande, medan äldre elever framhäver att deras motivation och 
förståelse av ämnet är låg. I diskussioner med dessa elever om varför de känner som de gör gällande 
matematik blir svaret ofta att det är svårt, att de inte förstår och att de inte kan se någon användning av 
matematiken någon annanstans än i skolan. Efter att ha lyssnat på eleverna och fått höra vad de tycker 
undrade jag om matematikundervisningen i skolan inte har tillräckliga anknytningar till vardaglig 
användbarhet. Med skolmatematikens anknytning till vardaglig användbarhet menas i detta fall hur 
eleverna får lära sig att använda det de lär sig i skolan på andra ställen och inom andra ämnesområden. 
Ett exempel på det här, för att tydliggöra vad det innebär, skulle kunna vara hur ekvationer används för 
att beräkna hur långt en bil kan ta sig på ett visst antal liter bränsle. Elevers möjlighet att få reflektera 
över matematikens användbarhet i vardagen finns dessutom skrivet i kursplanen för matematik 
(Skolverket 2011b, s. 62). 
 
Kornhall (2014, s.92-93) tar upp hur elever i svenska klassrum till stor del arbetar med ensamräkning 
inom matematik och att arbetet då blir svårt när de inte förstår. Han tar också upp den koppling många 
gör till matematik, att det är det ämne som upplevs som svårt. D’Angelo och Iliev (2012) menar att 
elever nu kämpar med det abstrakta som matematiken i de flesta fall handlar om och att konkreta 
exempel leder till ökad förståelse. Det måste dock finnas ett samband mellan de abstrakta och de 
konkreta exempel som ska göras, då innebörden annars går förlorad och eleverna inte kan se den 
koppling som var avsedd. Här är det också viktigt med lärarnärvaro och lärarstöd, eftersom det är läraren 
som vet om och när denna metod är lämplig att använda (ibid. s. 2-4). Enligt läroplanen är en av lärarens 
uppgifter att stödja eleverna i deras vilja att lära samt att planera och utföra undervisningen på ett sådant 
vis att eleverna upplever kunskapen som meningsfull (Skolverket 2011b, s. 14). Syftestexten i kursplanen 
för matematik framhåller också att undervisningen ska utveckla matematiska kunskaper och dess 
användning i vardagen (ibid. s. 62).  
 
I TIMSS-undersökningen (Trends in International Mathematics and Science Study)1 från 2011 
presenteras resultat som visar att lärare i svensk skola använder läroboken som underlag i 
matematikundervisning betydligt mer än lärare i EU/OECD-länder (Skolverket 2012, s. 11). Tilläggas 
kan att läroböcker i svensk skola inte längre kvalitetsgranskas (Skolverket 2015a). Kopplingen mellan 
matematik och elevers vardag görs av matematiklärare i Sverige dessutom endast i hälften så stor 
omfattning som genomsnittet för EU/OECD-länderna (Skolverket 2012, s. 102). Det framkommer 
också att svenska elevers matematikresultat är lägre än genomsnittet för de EU/OECD-länder som 
deltagit i studien, att de högre årskurserna presterar sämre än de lägre (ibid. s. 8) och att de svenska 
eleverna tillhör dem som värdesätter matematikämnet lägst (ibid. s. 11).  
 
De resultat som presenteras i TIMSS-undersökningen, syftet med matematikundervisningen utifrån 
läroplanen samt Kornhall och D’Angelo och Ilievs skildring av matematik som något för eleverna alltför 
abstrakt, gör det intressant att vidare undersöka om skolmatematikens anknytning till vardaglig 
användbarhet har något samband med mellanstadieelevers förståelse av matematik.  
 

  

                                                           
1 TIMSS utförs vart fjärde år och mäter resultat, attityder och erfarenheter inom matematik- och naturkunskap i årskurs 4 och 

8 (Skolverket 2015c). 
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2 Syfte och frågeställning 
Svenska elevers resultat i matematik har de senaste åren sjunkit och ligger under genomsnittet för de 
EU-/OECD-länder som deltar i TIMSS-undersökningar (Skolverket 2012, s. 12). Samma undersökning 
visar också resultat på hur svenska lärare grundar sin undervisning på läroböcker till större del än de 
andra deltagande länderna (ibid. s.11) samtidigt som de också kopplar skolmatematiken till elevers vardag 
i låg utsträckning (ibid. s. 102). Kan det finnas en koppling mellan svenska elevers prestationer och 
resultat i matematik och hur undervisningen är upplagd? Ökar elevers matematikförståelse, det vill säga 
förståelsen för hur problem och uppgifter ska lösas, om de kan se hur det de ska lära sig kan användas 
utanför skolans väggar och i deras vardagsliv?  
 
Syftet med denna studie är att med hjälp av aktuell forskning klargöra och undersöka huruvida 
mellanstadieelevers matematikförståelse ökar eller inte om de ser nyttan av att lära sig skolans matematik. 
Syftet definieras i följande frågeställning: 
 

 Vilken roll spelar skolmatematikens anknytning till vardaglig användbarhet för 
matematikförståelsen hos elever på mellanstadiet? 

 

3 Bakgrund 
 

3.1 Svenska skolresultat i matematik enligt TIMSS och PISA 
Svenska elevers matematikkunskaper mäts i studier där flertalet länder deltar. TIMSS är en av dessa 
studier, och första gången Sverige deltog med elever i årskurs 4 var 2007. En jämförelse mellan resultatet 
i matematik det året och 2011 visar en stadig kunskapsnivå (Skolverket 2012, s. 8). Även om 
kunskapsnivån är stabil visade svenska elever lägre resultat än genomsnittet av de EU/OECD-länderna 
som deltar i studien (ibid.). Elever i årskurs 8 har en högre kunskapsnivå än elever i årskurs 4, av 
naturliga skäl, men utvecklingen av svenska elevers matematikkunskaper mellan årskurs 4 och årskurs 8 
är sämre än i många andra länder (ibid. s. 9). Resultaten i TIMSS 2011 (ibid. s. 11) indikerar att elever i 
årskurs 4 är mer positiva till matematik och dessutom har en bättre självkänsla i ämnet än de elever som 
går i årskurs 8. Både i TIMSS 2007 och TIMSS 2011 framkommer det att svenska lärare är de som i 
störst utsträckning använder läroboken som bas i matematikundervisningen. Att läroboken är en bas i 
undervisningen innebär att den är grunden för lektionerna och majoriteten av undervisningen går ut på 
att eleverna arbetar i den (ibid. s. 97-98). Kopplingen mellan skolmatematik och elevers vardag sker 
dessutom i mindre utsträckning i svenska skolor än i EU/OECD-länders skolor (ibid. s. 102). Därutöver 
tillhör elever i svensk skola dem som värdesätter matematik lägst (ibid. s. 11). 
 
I senast presenterade PISA-undersökningen 2012 (Programme for International Student Assessment)2 
var matematik i fokus och avhandlade situationer elever kan komma att möta i livet. Ambitionen med 
PISA är att uppgifterna ska vara verkliga och realistiska (Skolverket 2013, s. 26). Svenska elevers 
matematikresultat har försämrats och resultaten har dalat mellan PISA 2009 och PISA 2012. Av alla de 
länder som deltog i PISA 2012 hade Sverige den störst uppmätta nedgången mellan 2003 och 2012 (ibid. 
s. 63). Efter PISA 2012 ligger Sverige under genomsnittlig OECD-nivå när det gäller elevers prestationer 
i matematik (ibid. s. 141) jämfört med 2003 när resultatet istället låg över genomsnittligt OECD-nivå 
(ibid. s. 63). Värt att belysa är att elever i svensk skola presterade bättre på det digitala provet än 
genomsnittet av övriga OECD-länder (ibid. s. 68).  
 

3.2 Matematikundervisningens syfte 
”Matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling” (Kiselman & Roos 2016).  

                                                           
2 PISA är en studie som utförs var tredje år och mäter kunskap och förmågor i matematik, läsförståelse och naturvetenskap 
hos femtonåringar, med ett ämne i fokus vid varje studie. PISA-undersökningar betonar förmågan att sätta kunskap i 
sammanhang och det livslånga lärandet (Skolverket 2015b). 
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Matematik har funnits i flera tusen år och utvecklas fortfarande tack vare de krav och önskningar 
människor har för ett fungerande liv men också för att personer har ett intresse för och vill undersöka 
matematikens funktion och betydelse (Skolverket 2011b, s. 62). Enligt Skolverket (2011b, s. 13) har 
skolan ett ansvar att alla elever efter avslutad grundskoleutbildning kan tillämpa matematiskt tänkande i 
vardagsliv och för eventuell vidareutbildning. Genom grundskolans matematikundervisning ska elever 
utveckla kunskaper om matematik och dess användbarhet i vardag och andra ämnesområden för att 
gestalta vardagliga och matematiska situationer och framställa dessa med matematisk terminologi. De 
matematiska kunskaperna ska även utvecklas för att skapa en kännedom om elementära matematiska 
termer och hur dessa kan användas (Skolverket 2011b, s. 62). Matematikundervisning i grundskolan ska 
inte bara skapa förutsättningar för att utveckla kunskaper utan också ge elever möjlighet till reflektion 
över vilken betydelse matematik har och hur den kan användas i vardagen och i övriga skolämnen. På 
detta sätt ska eleverna kunna beskåda ämnets kontext och relevans (ibid.).  
 
Enligt Skolverket (2011a, s. 7) är matematikundervisningens syfte att ge eleverna tillfälle att stärka sitt 
engagemang och sin tillit till den egna förmågan att tillämpa matematik i olika situationer. Innebörden av 
detta är att en person som tror på sin egen kunskap och sin egen förmåga har mod att objektivt pröva 
och undersöka vad som fungerar eller inte. Inlärningen gynnas dessutom om eleven har ett intresse för 
det som ska läras (ibid.). Att låta eleverna tillämpa matematik inom olika ämnesområden skapar en 
möjlighet till ökande tillförsikt när det gäller matematiskt användande i olika sammanhang (Skolverket 
2011a, s. 8). 

 

3.3 Elevens förståelse och motivation  
Enligt läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011b, s. 14) är det lärares ansvar att planera och utföra en 
undervisning som elever upplever meningsfull och som ser till att elevers kunskapsutveckling 
framskrider. Det är också lärares ansvar att stödja och stimulera elevers lust att lära och tilltro till sin 
egen kapacitet. Även i Skollagen (SFS 2010:800) kapitel ett, 4§ står det skrivet att syftet med 
undervisning i skolan är att ge elever möjlighet till kunskapsutveckling och att stödja deras intresse för 
livslångt lärande. En viktig aspekt för att undervisningen i skolan ska vara en del av ett livslångt lärande 
är att upplevelsen av kunskapsinhämtning ses som meningsfull, relevant och användbar inom andra 
områden än skolan (Gustafsson & Mouwitz 2002, s. 2). Avsikten med undervisningen är också att hjälpa 
elever att utvecklas till dugliga, ansvarsmedvetna och verksamma samhällsmedborgare (Skollagen SFS 
2010:800). 
 
Gällande matematik anses det vara ett uppskattat ämne när eleverna förstår vad som ska göras och vad 
kunskaperna kan användas till, vilket leder till ökat intresse och motivation (Skolverket 2003, s. 21). Det 
är dock många elever som inte upplever någon relevans i mycket av det som matematikämnet berör 
(ibid.). I de intervjuer Skolverket (2003. s. 23) gjort med lärare, elever och föräldrar framkommer att 
syftet med matematik och de sammanhang kunskaperna kan användas i måste tydliggöras för eleverna. 
När det gäller att lära sig matematik är det, enligt Skolverket (2003. s. 35-36), inte elevers lust att lära som 
saknas. Det handlar istället om att det inte finns någon vilja att lära sig saker som inte har explicita 
användningsområden utanför skolan eller att förståelsen av det som ska läras saknas.  
 
Elevers lust att lära och deras tillit till sin egen förmåga styrs ofta av lärarengagemang, innehåll och 
genomförande av undervisningen. Är läraren aktiv och intresserad av sin undervisning uppfattar ofta 
eleverna ämnesinnehållet som mer intressant och begripligt, något som i sin tur leder till ökad tilltro och 
utveckling hos eleverna (Skolverket 2003, s. 17). Svenska lärare grundar till stor del sin 
matematikundervisning på läroböcker och några problem som detta arbetssätt kan innefatta är att 
eleverna inte får något utrymme för reflektion och att eleverna inte behöver tänka själva, de kan bara 
kopiera lösningar som de gjort tidigare (Johansson 2006, s.58). Det är alltså inte läroböcker i sig som ses 
som ett problem utan hur dessa används. Tanken med läroböcker är att innehållet ska förmedlas av 
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lärare, inte ersätta lärare (ibid. s. 56). Till övervägande del består läroböcker av så kallade rutinuppgifter, 
det vill säga uppgifter där eleverna inte behöver fundera över olika lösningsstrategier. Lösningarna kan 
istället kopieras utifrån de exempel som ges i böckerna men också från de tidigare uträkningar som gjorts 
eftersom det är mycket repetition (ibid. s. 58). Det här innebär också att uppgifterna till stor del har låga 
kognitiva krav eftersom mycket går att lösa genom memorering. Uppgifter som har höga kognitiva krav 
innefattar ett behov av en djupare förståelse av de matematiska begreppen och är inte alltid tydligt 
formulerade. Då denna sorts uppgifter i många fall, utav lärare, kan tolkas som komplexa och något 
mindre strukturerade, sker ofta en förändring av uppgifterna och får därmed låga kognitiva krav (Stein, 
Grover & Henningsen 1996, s.462). Sidenvall, Lithner och Jäder (2015, s. 550) menar att lärare bör ha en 
kritisk syn på hur läroböcker används.  
 
Innehållet i undervisningen måste, av eleverna, uppfattas vara betydelsefullt och tydligt (Skolverket 2003, 
s. 21), eftersom elevmotivationen delvis bygger på förståelse av vad som ska göras och vad kunskapen 
ska användas till. Motivationen avtar om inte eleven förstår ämnesinnehållet och inte vet vad kunskapen 
kan vara användbar till (ibid. s. 17). Wistedt (1992, s. 51) tar upp hur viktigt det är att elever förstår syftet 
med de matematikuppgifter som ska göras. Elever kan ofta tolka syftet med en uppgift på ett annat sätt 
än vad läraren egentligen avsett, och vanligast är att elever utför och löser uppgifter i matematik för att 
de tänker att läraren vill att de ska göra det. Dessa uppgiftstolkningar blir till dilemman i undervisningen 
eftersom elever i många fall inte lär sig det som var lärarens avsikt (ibid.). De gör det som förväntas av 
dem men de vet inte varför de gör det och varför svaret de kommer fram till är av intresse. Den här 
typen av tolkningar skapar också möjligheter för elever att undanhålla det de inte förstår för lärare och 
föräldrar, så länge de bara kan följa lärarens instruktioner, något Wistedt kallar för det pedagogiska 
arrangemanget (ibid.).  
 
Elevers upplevelse av matematik förändras under årens gång. I grundskolans tidigare år är undervisning 
ofta baserad på, utöver målen i läroplanen, elevers egna intressen, vilket bidrar till glädje och känslan av 
lust att lära (Skolverket 2003, s. 12). Lärare verkar i de tidigare åren arbeta efter en strategi där ett 
glädjefyllt lärande främjas. Strategin innefattar, enligt Skolverket (2003, s. 12.), bland annat att eleverna 
även i matematikundervisningen ges möjlighet att aktivera alla sina sinnen, något som avtar i takt med att 
elevernas ålder ökar. Att det lustfyllda lärandet ersätts av negativitet och oförstående är märkbart runt 
årskurs 4 och årskurs 5 och ökar under resterande skoltid. Somliga elever i årskurs 5 börjar uppfatta 
matematiken som svår och tråkig (ibid. s. 13). De faktorer många elever saknar i 
matematikundervisningen är förståelse och tillämplighet eftersom viljan och lusten att lära är kopplad till 
förståelsen (ibid.). Något som är viktigt att tänka på är att det inte bara är elevers färdigheter som 
grundas innan och precis när de börjar skolan utan också deras förhållningssätt och syn på matematik 
(ibid.). 
 

3.4 Skolmatematikens koppling till vardaglig användbarhet 
En generell uppfattning av matematik är ofta negativ och ämnet upplevs som komplicerat, svårt att 
förstå och meningslöst (Skolverket 2003, s. 7). Nackdelen med den negativa upplevelsen av matematik 
som många av dagens vuxna har är att den ofta förs vidare till de yngre generationerna, något som 
skapar ett behov av att i skolan lära ut kunskaper både om och i matematik (ibid.). Att det här är av 
betydelse grundas på att matematikundervisning idag är elementär för kommande arbetsliv och privatliv 
(ibid.). När det gäller matematiska kunskaper är en väsentlig insikt att samhället är påverkat av matematik 
(Helenius & Mouwitz 2009, s. 36). Enligt Skolverket (2003, s. 7) behövs, för ett optimalt 
matematikinlärande, en uppbyggnad av förståelsen för den användbarhet matematik har utanför 
skolvärlden eftersom matematiken har en naturlig del i arbete, vardag och samhälle. Anledningen till 
detta är att det är en demokratisk rättighet att ta del av de beslut som tas i samhället och att kunna 
granska information och påståenden som kommer från exempelvis politiker och journalister, något som 
underlättas genom kunskaper i matematik (ibid.).  
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Läraren är en viktig del i relationen av hur matematik kan användas i andra sammanhang än i 
matematikundervisning men har även stor betydelse för elevers motivation och förståelse. I enlighet med 
Skolverket (2003, s. 25) framkommer att elever anser att läraren är det mest betydelsefulla elementet för 
viljan att lära. Lärare som har inlevelse har potential att förmedla kunskap till att motivera elever samt 
förklara det som är svårt. Genom att lärare utgår från egna upplevelser istället för att grunda all 
undervisning på en lärobok skapas möjligheter att koppla samman kunskap ifrån skolmatematik med 
verkligheten och visa hur den kan användas i andra sammanhang (ibid.). En viktig aspekt att ha i åtanke 
när koppling mellan skolmatematik och vardaglig användning ska göras är, menar Helenius och Mouwitz 
(2009, s. 17), att matematik i sig inte är avgörande för om något är korrekt eller inte. Det är snarare 
språket eller modellen som för vidare informationen mellan verklighet och matematik, något som skulle 
kunna förklaras som att en översättning görs från ett språk till ett annat.  
 
Gustafsson och Mouwitz (2002, s. 30-31) skriver om matematikundervisning för vuxna och vad som 
krävs för att de ska uppleva undervisningen som meningsfull, något som kan appliceras även på yngre 
elever. De nämner, precis som många andra, att en betydelsefull komponent för bra lärande är att 
innehållet upplevs meningsfullt, användbart och har ett samband till den kunskap och de erfarenheter 
eleverna redan har. Författarna förklarar att det i själva verket innebär att relationen mellan 
vardagstänkande och skoltänkande beaktas och bedöms (ibid.) 
Lärande är något som sker under hela livet och genom de kunskaper och erfarenheter människan redan 
har ska han eller hon ställas inför nya vyer och sinnesstrukturer (ibid.). Detta är något som enligt 
Gustafsson och Mouwitz (2002, s. 31) gäller även undervisning och lärande inom matematik. Inom 
matematik handlar det bland annat om att tolka världen med hjälp av nya perspektiv, att se matematikens 
språk som ett effektivt hjälpmedel för att lösa problem (ibid.). Kunskaper i matematik är en av Sveriges 
kulturkompetenser utöver läs- och skrivkunnighet. En kulturkompetens som svensk skolundervisning 
strävar efter att alla elever ska lära sig. Matematikens funktion i samhället är accepterad och extensiv men 
trots det är den roll matematik har i vardagslivet dold, vilket gör att de matematikkunskaper en elev ska 
lära sig förefaller ovidkommande (ibid. s. 56). Ett syfte med matematiska kunskaper är att frambringa en 
självsäkerhet och skapa möjlighet att påverka och ta del av olika samhällsprocesser, då användandet av 
matematik har ökat i både vardag, samhälle och utbildning. På grund av, eller tack vare, denna ökning 
har kravet på exempelvis tillämpning och problemlösning höjts inom matematikutbildning (ibid. s. 63-
64). 
 
Det är inte bara nu som det är aktuellt att matematik i skolan ska inriktas på vardag och verklighet. 
Redan under 1980-talet talade man om en förändring angående matematikundervisning så att den till 
större del skulle förena elevers erfarenheter med skolmatematik (Wistedt 1992, s. 3). Att denna 
förändring började diskuteras hade bland annat sin grund i att elevers erfarenheter var något som borde 
tillvaratas i skolan. Därutöver togs stöd i den forskning Piaget gjort angående kognitiv utveckling som 
går ut på att inlärning som sker och inte har någon grund i de kunskaper som redan finns blir meningslös 
(ibid. s. 5). Wistedt (1992. s. 37-45) menar dock att vardagsmatematik kan ställa till problem för 
matematiklärande då elever kan fastna vid ”verklighetstänkandet”. Som exempel på detta tar hon i sin 
rapport upp en uppgift som handlar om vem som kommer först i mål i en kapplöpning. Eleverna som 
ska lösa denna uppgift kan koppla den till sin verklighet och börjar resonera på olika sätt. En elev tänker 
att löpare kan blir trött eftersom det kan hända i verkligheten, något som inte de andra eleverna håller 
med om. Palm (2008) tar i sin artikel upp exempel på liknande situationer och menar att uppgifter som 
är autentiska kan öka elevers tendenser att effektivt använda de kunskaper de skaffat sig utanför skolan 
när de ska lösa problem. Även han menar dock att det kan finnas vissa problem då eleverna i en uppgift 
frågas efter hur många bussar det går åt svarar sju och en halv. För att försöka undvika problem liknande 
dem som både Wistedt och Palm tar upp föreslår Wistedt (1992, s. 67) att begreppet och användandet av 
vardagsmatematik ska ersättas med vardagsanknuten matematik. Skillnaderna mellan dessa begrepp är, 
enligt Wistedt, att vardagsmatematik innebär att kunskapen vi har används på ett ogenomtänkt sätt 
medan vardagsanknuten matematik går ut på att använda sina kunskaper för att lära sig något nytt, i det 
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här fallet matematik (ibid.). En vardagsanknuten matematik innebär att de erfarenheter som införskaffats 
i ett sammanhang ska kunna användas i ett annat och nytt sammanhang. Det här är något som kräver en 
förmåga att se om de kompetenser som finns fungerar på det nya användningsområdet och om de är 
betydelsefulla eller om det behövs andra kunskaper än de som finns och en utveckling av nya färdigheter 
(ibid. s. 115-116). När det gäller matematik i vardagen bör det nämnas att den är beroende av sin 
kontext. Wistedt (1992. s. 106-107) framhåller olika konstruktioner av regler och konventioner som 
berör en vardagsanknuten matematikundervisning såsom vardagens konventioner, skolmatematikens 
konventioner och matematikens konventioner. De vardagliga konventionerna handlar om de regler som 
används när en vardaglig situation beskrivs och varierar därför beroende på sammanhang. 
Skolmatematikens konventioner är de regler som gäller för den undervisning som sker i matematik i 
skolan. Matematikens konventioner berör matematik som vetenskap, teorier med få regler och stor 
allsidighet. Det som ofta blir ett problem är att lärare inte alltid har klart för sig att en konvention inte 
behöver vara densamma för vardag och skolmatematik (ibid.).  
 

4 Metod 
Intentionen med denna studie är att klargöra vilken roll en vardagsanknuten matematikundervisning 
spelar för förståelsen av matematik hos elever på mellanstadiet. För att tillgodose syftet och besvara 
frågeställningen har en systematisk litteraturstudie genomförts. En systematisk litteraturstudie bygger på 
att frågor ställs till tidigare forskning till skillnad från empirisk forskning (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 70). Genom att utföra systematiska litteraturstudier tillfredsställs behovet av att 
sammanställa resultat från olika studier på ett systematiskt vis (ibid. s. 17). Detta underlättar för både 
lärare och rektor som har behov av att ta till sig aktuell forskning för att kunna bedriva undervisning, 
som enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap, § 5) ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.  
 
Detta kapitel kommer att behandla studiens utformning, sökning- och urvalsprocess samt de etiska 
överväganden som studien är grundad på.  
 

4.1 Studiens utformning 
För att besvara frågeställningen har denna studie genomförts med hjälp av en systematisk litteraturstudie. 
Innebörden av en systematisk litteraturstudie är att på ett systematiskt sätt söka och kritiskt granska 
litteratur inom valt ämnesområde, det vill säga tidigare forskning, för att sedan sammanställa den 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 31). Den förutsättning som krävs för att en systematisk litteraturstudie 
ska kunna utföras är att antalet väsentliga studier är tillräckligt (ibid. s. 27). Metoderna som nyttjas för att 
upptäcka lämplig litteratur redovisas tydligt och är åtkomlig för granskning. En systematisk 
litteraturstudie eftersträvar dessutom att urskilja den tillgängliga evidens som är betydelsefull för det 
fastställda ämnet (ibid. s. 28). Användandet av systematiska litteraturstudier går ofta ut på att pröva en 
enskild eller en rad knutna hypoteser och aspirerar att identifiera, bedöma och framställa ämnesrelevanta 
studier på ett heltäckande vis (ibid.). 
 
Grunden för en systematisk litteraturstudie bör vara aktuell forskning från vetenskapliga tidskrifter 
och/eller andra vetenskapliga rapporter (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 28). Hur många studier som bör 
ingå finns det inga bestämmelser om enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 31) och även om det bästa 
vore att hitta och inkludera all den forskning inom ämnet som är relevant är detta något som inte är 
möjligt av praktiska och ekonomiska orsaker. Det är författaren som bestämmer hur många studier som 
ska ingå utifrån tillgänglighet och kravet på de studier som ska inkluderas. 
 
Eftersom en systematisk litteraturstudie ska utgå från vetenskapliga tidskriftsartiklar kan det vara bra att 
veta vad som kännetecknar en sådan. För att benämnas vetenskaplig tidskriftsartikel ska resultat av 
forskningen som artikeln handlar om vara primärpublicerat, det vill säga att det är första gången 
resultatet presenteras i en vetenskaplig tidskrift (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 61). Artikeln ska också 
kunna hittas i olika databaser så att den finns tillgänglig för andra forskare och läsare. Förutom detta ska 
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artikeln ha rådande form och struktur samt vara kritiskt granskad före publicering av experter inom 
forskningsområdet, något som kallas ”Peer Review” (ibid.). 
 
 

4.2 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av systematiska litteraturstudier är det viktigt att ta vissa etiska överväganden i 
beaktande när det gäller urval och resultatpresentation (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 69). I största 
möjliga mån ska enbart artiklar där en redovisning av etiska överväganden gjorts ingå i litteraturstudien 
(ibid.). I denna studie kommer därför endast artiklar som blivit kvalitets- och innehållsgranskade av 
minst två forskningsexperter inom området inkluderas, även kallat ”Peer Reviewed” (ibid. s. 61). All 
litteratur som ingår i studien ska redovisas och måste sedan arkiveras i tio år av säkerhetsskäl (ibid. s. 70). 
De resultat som slutligen redovisas ska vara objektiva, det vill säga att alla resultat ska redovisas oavsett 
om de stöder den grundande frågeställningen eller inte. Detta för att personliga åsikter inte ska kunna 
påverka resultatet (ibid.). 
 

4.3 Sökprocessen 
I detta avsnitt kommer sökprocessen att beskrivas utifrån de olika steg som genomförts. Initialt kommer 
en beskrivning av de olika databaser, sökord och den sökstrategi som använts för sökningarna och av 
urvalskriterier och urvalsprocess. Slutligen beskrivs det resultat som framkommit och vilka artiklar som 
valts ut för att ingå i litteraturstudien. 
 

4.3.1 Databaser 
För att skapa förutsättningar att nå så stor del som möjligt av tillgänglig litteratur inom ämnesområdet 
har följande databaser använts i sökprocessen: 
 

• DiVA Portal - En söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser framställda vid 40 
lärosäten eller forskningsinstitutioner (DiVA 2016). 

• ERIC Proquest - En bred, internationell databas inom pedagogik och psykologi där vetenskapliga 
tidskrifter, avhandlingar och rapporter med mera från år 1966 kan gå att finna (Eriksson Barajas et 
al. 2013, s. 75). 

•LIBRIS - En söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek (LIBRIS 2016). 

• SUMMON@Dalarna - Högskolan Dalarnas egen söktjänst som inkluderar bibliotekets tryckta och 

elektroniska material (Högskolan Dalarna 2015). 

• Teacher’s Reference Center - Artikeldatabas inom utbildningsområdet (Högskolan Dalarna 2016). 

 
4.3.2 Sökstrategi 
Arbetet inleddes genom sökningar i de olika databaserna med de svenska och engelska sökord som valts 
ut och de avgränsningar som beskrivs i avsnitt 4.3.3. De sökord som använts under sökningsprocessen 
är följande: vardagsmatematik, vardagsanknuten matematik, konkret matematik, everyday mathematics, ”real world” 
mathematics, concrete mathematics och ”out-of-school mathematics”. Sökningen påbörjades med de svenska 
sökord som valts ut men genererade inga relevanta träffar. Efter flertalet misslyckade försök med de 
svenska sökorden och brist på resultat trots trunkering3 av utvalda ord togs beslutet att enbart utgå från 
de engelska sökorden. Brist på resultat med de svenska orden skulle kunna vara ett tecken på avsaknad 
av svensk forskning inom området men skulle också kunna bero på val av fel termer. Sökningar utifrån 
de engelska sökorden gav ett bättre resultat i flertalet databaser.  

 
                                                           
3 Trunkering innebär att en asterisk(*) läggs till vid ordets stam för att få träffar på alla ändelser av ordet (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, 81). Exempel på detta är vardag* som kan visa resultat utifrån vardagsmatematik, vardagsnära 
eller matematik* som kan innebära matematikundervisning, matematiklektion och så vidare. 
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4.3.3 Urvalsprocessen 
För att få fram så relevanta träffar som möjligt gjordes vissa avgränsningar i alla sökningar. Den första 
avgränsningen som gjordes var att all litteratur skulle vara ”Peer Reviewed”, det vill säga kritiskt 
granskad av två oberoende personer. Litteraturen skulle också vara publicerad år 2000-2016 för att få 
fram aktuell forskning, vara skriven på svenska eller engelska och vara antingen avhandlingar eller 
artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I de fall där sökningarna gav ett orimligt antal träffar lades 
vissa ämnesord till för att avgränsa resultatet ytterligare. Vilka ämnesord som lades till går att se i Tabell 
1, redovisning av sök- och urvalsprocess. 

Vid varje sökning lästes träfflistan igenom och litteratur valdes ut efter titlar som verkade intressanta och 
lämpliga för ändamålet. Ytterligare en gallring gjordes genom läsning av abstract, sammanfattning, i den 
litteratur som var kvar efter första urvalet. Litteraturen som valdes bort vid denna sortering motsvarade 
inte syftet för studien på grund av att det berörde andra ämnen, delar inom matematik som inte handlar 
om vardagsanknuten undervisning eller var inriktad på fel åldersgrupp. Att avgränsningen gällande 
åldersgrupp inte gjordes vid sökningens början beror på att benämningen för denna är olika beroende på 
land. Efter sorteringen utifrån abstract gjordes en sista gallring genom att läsa de kvarvarande artiklarna 
summariskt för att bestämma om de skulle inkluderas i eller exkluderas från studien.  

Urvalet som gjorts är baserat på de databassökningar som utförts. Det totala antalet träffar i sökningarna 
var 725 stycken, varav 212 i ERIC Proquest, 397 i Teacher’s Reference Center, 99 i DiVA Portal, 3 i 
Libris och 14 i SUMMON@Dalarna. Utav dessa valdes 51 stycken ut utifrån titel, en avhandling och 
resterande vetenskapliga artiklar, och efter att ha läst alla 51 abstract fanns 26 kvar som ansågs kunna 
svara på studiens frågeställning. Sökningen med sökordet ”out-of-school mathematics” gav samma träff i Eric 
Proquest och Teacher’s Reference Center, därför valdes denna ut endast i Eric Proquest. Efter en 
översiktlig läsning av dessa artiklar blev det fem stycken artiklar kvar som bedömdes uppfylla kraven för 
studiens syfte och frågeställning. Alla 5 inkluderade artiklar är skrivna på engelska. En presentation av 
alla exkluderade artiklar finns i Bilaga 1 och orsaker till att artiklar har exkluderats är följande: 

• De har varit litteraturstudier eller artiklar med råd och tips. 

• De har berört ett annat innehåll än vad som varit ämnat för denna studie, exempelvis 
datoranvändning, konkreta verktyg och workshops. 

• De har haft en åldersgrupp som inte varit relevant för syfte och frågeställning i denna studie.  

4.3.4 Sökschema 
Tabell 1 nedan visar en sammanställning av de sökningar som gjorts i respektive databas och vilka 
sökord och ämnesord som använts. Efter läsning och analys av de artiklar som valts ut efter att ha läst 
abstract valdes fem stycken ut för att inkluderas i studien. 

Tabell 1. Redovisning av sök- och urvalsprocess 

Sökord Databas 
Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Inkluderade 
i studien 

everyday mathematics OR "real world" 
mathematics Tillagda ämnesord: elementary education, 
middle school 

ERIC Proquest 98 14 5 1 
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4.4 Sökresultat 
När alla sökord hade behandlats och sökningarna började resultera i träffar som inte var relevanta för 
denna studie, genom att de exempelvis berörde andra ämnen, gjordes bedömningen att avsluta 
sökningarna som resulterade i fem inkluderade artiklar. Att antalet träffar inte blev så stort som varit 
önskvärt ansågs kunna bero på att relevanta sökord kan ha missats men också att det fanns en möjlighet 
att det inte fanns någon forskning inom området i stor utsträckning. De fem inkluderade artiklarna ska i 
detta avsnitt presenteras tillsammans med en kvalitetsbedömning och innehållsanalys av dem.  
 

4.4.1 Presentation av utvald litteratur 
I tabell 2 presenteras den litteratur som är utvald för att inkluderas i denna litteraturstudie. Det är 
uteslutande artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och är granskade av minst två oberoende 
personer (Peer Reviewed). Alla artiklar är skrivna på engelska och forskningen är gjord i olika länder, 
dock är det ingen forskning från Sverige eller Norden. Huruvida detta ger några konsekvenser gällande 
resultatet kommer diskuteras i kapitel 6.1, metoddiskussion. Artiklarna är uppbyggda på empirisk 
forskning med hjälp av kvalitativ metod. Någon artikel har även inslag av kvantitativ metod men 
gränsdragningen mellan dessa metoder är svår. De årskurser som nämns är direktöversatta, det vill säga 
att ”fourth grade” står för årskurs fyra i denna studie. Detta kan innebära en viss skillnad mellan egentlig 
ålder och översatt ålder eftersom ålder- och årskursuppdelning är olika beroende på land. Dessa 
skillnader ska dock inte ha någon påverkan på innehåll eller slutsatser. 

concrete mathematics Tillagda ämnesord: elementary 
school students, elementary school mathematics, middle school 
students 

ERIC Proquest 113 7 2 0 

"out-of-school mathematics" ERIC Proquest 1 1 1 1 

everyday mathematics OR "real world" 
mathematics 

Teacher’s 
Reference Center 

277 20 14 3 

concrete mathematics 
Teacher’s 
Reference Center 

119 6 3 0 

"out-of-school mathematics" 
Teacher’s 
Reference Center 

1 0 - - 

everyday mathematics OR "real world" 
mathematics 

DiVA Portal 99 1 1 0 

vardagsmatematik ELLER vardagsanknuten 
matematik ELLER konkret matematik 

DiVA Portal 0 - - - 

”concrete mathematics” DiVA Portal 0 - - - 

vardagsmatematik ELLER vardagsanknuten 
matematik ELLER konkret matematik 

LIBRIS 0 - - - 

concrete mathematics OR everyday mathematics 
OR "real world" mathematics 

LIBRIS 3 2 0 - 

vardagsmatematik ELLER vardagsanknuten 
matematik ELLER konkret matematik 

SUMMON@Dala
rna 

14 0 - - 

 Totalt: 725 51 26 5 

Tabell 2. Presentation av utvald litteratur 
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4.4.2 Kvalitetsbedömning av utvald litteratur 
För att säkerställa kvaliteten på de utvalda artiklar som ska inkluderas i studien har, efter läsning av varje 
artikel, ett antal frågor besvarats med ja eller nej utifrån en given granskningsmall. De frågor som ställts 
handlar om studiens syfte, urval, insamling och analys samt om det finns några slutsatser utifrån resultat. 
Kvaliteten kan ses som lite högre för varje ”ja” den besvaras med, även om andra faktorer också måste 
tas i beaktning för att säkerställa en hög kvalitet. Mallen i sin helhet finns i Bilaga 2. Precis som Eriksson 
Barajas et al. (2013, s. 115) påpekar är utbildningsforskning en färskvara. Som tidigare nämnts har ett 
krav varit att endast inkludera litteratur från år 2000 och framåt av just denna anledning, och det 
stämmer in på alla utvalda artiklar. Ännu ett kvalitetskrav som varit med från början av sökprocessen har 
varit att de inkluderade artiklarna ska ha genomgått oberoende granskning (Peer Review), vilket de 
inkluderade artiklarna gjort.   
 
Two Fifth Grade Teachers’ Use of Real-World Situation in Science and Mathematics Lessons är den första utvalda 
studien. Syftet med studien är att undersöka vilka typer, källor och kognitiva nivåer på uppgifter som 
ingår i de verkliga situationer som används i matematikundervisning (Bahadir & Gokhan 2016, s. 30). 
Studien som gjordes är av kvalitativ typ och innefattar två intervjuer (en i början och en i slutet) med två 
femteklasslärare på en skola i Turkiet, observationer av deras matematiklektioner (ett totalt antal på 16 
lektioner som varade minst 40 minuter) samt insamling av läroböcker, elevers skriftliga arbeten och 
fältanteckningar. Att dessa två lärare valts ut för studien beror på deras yrkeserfarenhet, deras 
involvering i professionella möten gällande reformbaserade läroplaner samt deras vilja att delta (ibid.). 

 Författare År Titel Publicering Land Databas 

1. 
Bahadir, Yanik H. & 
Gokhan, Serin 

2016 

Two Fifth Grade 
Teachers’ Use of Real-
World Situation in 
Science and Mathematics 
Lessons 

The Clearing House: A 
Journal of Educational 
Strategies, Issues and 
Ideas 

Turkiet 
Teacher’s’ 
Reference Center 

2. Bonotto, Cinzia 2005 

How Informal Out-of-
School Mathematics Can 
Help Students Make 
Sense of Formal In-
School Mathematics: The 
Case of Multiplying by 
Decimal Numbers 

Mathematical Thinking 
and Learning 

Italien ERIC Proquest 

3. Huang. Hsin-Mei E.  2004 

The Impact of Context 
on Children’s 
Performance in Solving 
Everyday Mathematical 
Problems with Real-
World Settings 

Journal of Research in 
Childhood Education 

Taiwan ERIC Proquest 

4. Irwin, Kathryn C. 2001 

Using Everyday 
Knowledge of Decimals 
to Enhance 
Understanding 

Journal for Research in 
Mathematics Education 

Nya Zeeland 
Teacher’s’ 
Reference Center 

5. 

Roseno. Ashley T., 
Carraway-Stage. Virginia 
G., Hoerdeman. Callan, 
Diaz. Sebastián R., Geist. 
Eugene & Duffrin. Melani 
W.  

2015 

Applying Mathematical 
Concepts with Hands-
On, Food-Based Science 
Curriculum 

School Science and 
Mathematics 

USA 
Teacher’s’ 
Reference Center 
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Då studien endast är gjord med två lärare går det inte att generalisera resultatet och det framkommer 
heller inget om att eventuella etiska överväganden gjorts. Studien har ett klart syfte som stämmer väl 
överens med dess resultat och forskarna har dragit egna slutsatser utifrån detta. En beskrivning av hur 
deltagarna valts ut, var studien äger rum och hur den utförts är också inkluderat. Utav de sju frågor som 
finns i granskningsmallen kan frågorna utifrån denna artikel därför besvaras med sex av sju ”ja”. Det 
som saknas är en beskrivning av hur analys av resultat gått till. 
 
Den andra utvalda studien, How Informal Out-of-School Mathematics Can Help Students Make Sense of Formal in-
School Mathematics: The Case of Multiplying by Decimal Numbers, utfördes i två fjärdeklasser med totalt 44 
elever i två olika städer i nordöstra Italien (Bonotto 2005, s. 325). Studiens syfte är att undersöka 
sambandet mellan informell (utanför skolan) och formell (i skolan) matematik och hur de kan ta hjälp av 
varandra i utvecklingen av abstrakta matematiska kunskaper, i detta fall multiplikativa strukturer av 
decimaltal (ibid., s. 315). Detta gjordes genom arbete med kvitton från butiker i sex olika 90-120 
minuters sessioner. Arbetet genomförs med hjälp av diskussioner i helklass och individuella skriftliga 
uppgifter (ibid. s. 326). Denna studie har ingen beskriven urvalsmetod och inte heller någon information 
om etiska överväganden som tagits i beaktning. Inte heller den här studien är så pass stor att det går att 
generalisera resultaten. Ett tydligt syfte som uppfylls, en beskriven plats för genomförande, slutsatser 
utifrån resultat och en redogörelse av metod för insamling och analys av data, i kombination med att 
resultatet är relevant för denna litteraturstudies frågeställning gör att den inkluderas. 
 
The Impact of Context on Children’s Performance in Solving Everyday Mathematical Problems with Real-World Settings 
är den tredje studien, och dess syfte är att undersöka barns prestation, perception av problemsvårigheter 
och likhetsbedömning i lösning av vardagliga matematiska problem med verkliga miljöer. Studien görs i 
Taiwan med 48 elever från årskurs fyra, uppdelade i två klasser (Huang 2004, s. 280). I likhet med 
föregående studier har inte heller denna någon information om etiska överväganden som tagits i 
beaktning och inte heller en beskriven urvalsprocess. Återigen är det en studie som inte har ett stort antal 
deltagare, men då forskaren har ett tydligt framställt syfte som uppfylls, hon har dragit slutsatser utifrån 
det resultat som framkommit och att det finns information om hur datainsamling och analys av data gått 
till, inkluderas studien.  
 
Den fjärde studien Using Everyday Knowledge of Decimals to Enhance Understanding utgår från en tidigare gjord 
studie i Nya Zeeland, där skolan, men inte klassen, är densamma. Denna studie görs i en åldersblandad 
klass med elever i åldern 11-12 år (Irwin 2001, s. 402). Klassen består av 29 elever, men då inte alla fick 
vårdnadshavarens tillstånd att delta, och några inte uppfyllde de andra kriterier som fanns för att få delta, 
resulterade det i 16 elevers deltagande. De övriga kriterierna för att få delta var att majoriteten av 
skolgången varit i Nya Zeeland och minst ett år på den aktuella skolan och att de haft undervisning på 
engelska (ibid., s. 402-403). Studiens syfte var att undersöka om förståelsen av decimaler som innehas av 
elever från ett lägre socioekonomiskt område kan förbättras genom att lösa problem utifrån vardagliga 
sammanhang (Irwin 2001, s. 402). Studien utförs genom individuella för- och eftertest, individuella 
intervjuer och pararbete (ibid. s. 404-407). Syftet studien har är tydligt formulerat och det uppfylls, plats 
för genomförande och en urvalsbeskrivning finns, likaså metod för insamling och analys av data samt 
slutsats av resultatet. Etiska överväganden har till viss del gjorts då eleverna var tvungna att få tillstånd av 
vårdnadshavare för att få delta. I kvalitetsbedömningen bedömdes den med alla ”ja”. 
 
Den femte och sista studien är Applying Mathematical Concepts with Hands-On, Food-Based Science Curriculum, 
och dess syfte är att ta itu med konsekvenserna av amerikanska studenters bristande förmåga att tillämpa 
matematiska färdigheter vid lösning av verkliga problem och diskutera en möjlig metod för att förbättra 
denna. Detta ska göras genom att diskutera effekterna av FoodMASTER4 på fjärdeklasselevers 
matematiska kunskap och dess möjliga användbarhet för att lära elever hur man tillämpar matematiskt 
innehåll i vardagliga situationer (Roseno et al. 2015, s. 14). Detta är den enda av de utvalda studierna som 
                                                           
4 FoodMASTER är en förkortning av Food, Math and Science Teaching Enhancement Resource 
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skulle kunna generaliseras, då deltagarna finns i 16 kontroll- och 18 experimentklasser med totalt 482 
fjärdeklasselever från två olika städer i USA. Deltagarantalet uppgick vid starten till 762 elever men 
endast de elever som gjorde både för och eftertest valdes att inkluderas (ibid. s. 16). Det som saknas i 
denna studie är information om etiska överväganden som gjorts, men det bedömdes inte vara ett hinder 
för inkludering, då resultat och utförande anses trovärdigt och den innehåller allt som efterfrågas i 
granskningsmallen för kvalitetsbedömning och har ett syfte och ett resultat som är relevant för denna 
litteraturstudie. 
 

4.4.3 Innehållsanalys av utvald litteratur 
De artiklar som valts ut för att inkluderas i studien har analyserats utifrån syfte och innehåll. Genom att 
göra en innehållsanalys blir det lättare att urskilja de centrala fynd som anses vara relevanta för studiens 
frågeställning (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 147). Arbetet med en analys betyder att göra en uppdelning 
av det som undersöks för att sedan sätta ihop det till en ny helhet (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 163). 

Syftet med denna litteraturstudie är att klargöra vilken roll en vardagsanknuten matematikundervisning 
har för förståelsen av matematik hos elever på mellanstadiet. Tabell 3 visar en sammanställning av den 
innehållsanalys som gjorts av den utvalda litteraturen och tar upp de centrala fynd som är av betydelse 
för studien. 

Tabell 3. Sammanställning av innehållsanalys 

Artikel 
Årskurs/
Ålder 

Centrala upptäckter av betydelse för studien 

Bahadir, Yanik H. & Gokhan, Serin (2016) Two 
Fifth Grade Teachers’ Use of Real-World Situation in 
Science and Mathematics Lessons 

Årskurs 5 

* Elever relaterar matematik till vardagliga situationer i liten 
utsträckning 

* Instruktioner med jämförelser till verkliga livet hjälper elever att 
förstå matematiska begrepp 

* Bristande anknytning till sociala och vetenskapliga situationer kan 
begränsa en grundlig förståelse av matematik i vardagen 

* Vardagliga situationer skapar generellt möjligheter för elever att 
bekanta sig med tillämpningar av matematiska begrepp 

* De kognitiva kraven på uppgifterna påverkar elevers lärande 

Bonotto, Cinzia (2005) How Informal Out-of-School 
Mathematics Can Help Students Make Sense of Formal 
In-School Mathematics: The Case of Multiplying by 
Decimal Numbers 

Årskurs 4 

* Informell erfarenhet bidrar till införande/utvecklande av nya 
matematiska begrepp hos eleven 

* De som inte är vana vid vardagsanknuten undervisning kan uppleva 
vissa svårigheter 

* Elever inser en skillnad mellan matematiska uppgifter och ursprunglig 
ordning 

* Relationen mellan informell och formell matematik hjälper elever att 
ge mening åt ny kunskap 

* Elever ignorerar inte relevans och rimlighet som de ofta gör i 
problemlösning med lästal  

Huang. Hsin-Mei E. (2004) The Impact of Context on 
Children’s Performance in Solving Everyday Mathematical 
Problems with Real-World Settings 

Årskurs 4 

* Många elever som upplever problem med vardagsanknuten 
matematik är inte vana vid de specifika situationer som valts ut 

* Elever löser problem med obekanta kontexter bättre och på kortare 
tid än de problem som har bekanta kontexter 

* Elever verkar bli distraherade av icke-matematiska funktioner vid 
problemlösning 

Irwin, Kathryn C. (2001) Using Everyday Knowledge 
of Decimals to Enhance Understanding  

11-12 år 

* Elever som arbetar med kontextualiserade problem har den största 
utvecklingen 

* Elever med lägre prestation använder vardagskunskap i större 
utsträckning när det gäller förståelse av problem 



 

17 
 

 
 

5 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet från innehållsanalysen av de för studien utvalda artiklarna. 
Presentationen är uppdelad i sex delar inklusive en sammanfattning och utgår från studiens 
frågeställning: ”Vilken roll spelar skolmatematikens anknytning till vardaglig användbarhet för 
matematikförståelsen hos elever på mellanstadiet?” Eftersom all litteratur är skriven på engelska har en 
översättning av innehållet till svenska varit nödvändig. De olika forskarna använder olika begrepp för 
den vardagsrelaterade matematiken, och för att underlätta läsning bedömdes det bäst att hålla sig till en 
och samma benämning i resultat och diskussionsdel. Den benämning som används är vardagsanknuten 
matematik, som denna studie handlar om, och har samma innebörd som de termer forskarna använder i 
sina studier.  
 

5.1 Den vardagsanknutna matematikens betydelse för införande av matematiska 
begrepp 
Enligt Bahadir och Gokhan (2016, s. 31-32) är läroböcker det material och den typ av uppgifter 
matematiklektioner till största del grundas på. Dock används självutvecklade vardagsanknutna situationer 
för att fånga elevers uppmärksamhet av och skapa en insikt om vetenskapliga och relevanta begrepp. I 
de fall där matematikinstruktioner ges tillsammans med adekvata vardagsanknutna jämförelser stöds 
eleven i sin förståelse av matematiska begrepp samtidigt som de vardagsanknutna erfarenheterna bistår 
ett aktivt elevdeltagande (Bahadir & Gokhan 2016, s. 33). Det är när införande av vardagsanknuten 
matematik sker i matematikundervisningen, som möjligheter för elever att göra sig bekanta med olika 
tillämpningar av matematiska begrepp i verkliga situationer skapas (Bahadir & Gokhan 2016, s. 35). 
Även Bonotto (2005, s. 328) kommer i sin studie fram till liknande resultat som Bahadir och Gokhan 
(2016) och menar att den erfarenhet elever bär med sig från livet utanför skolan hjälper till vid införande 
och utveckling av nya matematiska begrepp. Det är av denna anledning matematik i skolan kan ses som 
en naturlig förlängning av elevers erfarenheter (ibid.). Den symbolöverföring som sker från vardaglig 
matematik till skolmatematik skapar en länk dem emellan. Bonotto (2005) hävdar dessutom att om det 
finns en grundläggande kunskap hos eleven om hur exempelvis vikter kan skrivas på olika sätt, blir det 
lättare för dem att se de skillnader som finns mellan matematiska begrepp och den matematik som finns 
i vardagliga situationer. Att det blir lättare beror på att de, när de har denna kunskapsgrund, får en 
inblick i hur olika uträkningar, samband och tillämpningar sker beroende på sammanhang (ibid. s. 329-
334). 

 
5.2 Relationen mellan matematik och vardag 
Bonotto (2005, s. 337) tar i sin forskningsstudie upp att matematik och vardag är två olika världar där det 
går att finna djupa kontraster. Hon talar om hur skillnaderna dem emellan regleras av olika lagar och 
principer. Även om matematikens språk och symbolik finns i vardagen menar Bonotto (2005) att 
matematiken är dominerad av precision, medan vardagen till största del är ett resultat av praktiska 
kompromisser (ibid.). Det är dock inte enbart skillnader som kan ses mellan matematik och vardag, utan 
även samband mellan skolmatematik och vardaglig matematik finns. Dessa hjälper, enligt Bonotto (2005, 
s. 336), elever att skapa mening för ny kunskap inom ämnet. Vardagsanknuten matematik kan kopplas 
till kulturella artefakter, det vill säga redskap som används i vår vardag för att till exempel lösa problem, 
kommunicera och vara kreativa. Dessa blir då verktyg för en integration mellan skolkunskap och 
vardaglig kunskap och mellan skolerfarenhet och vardaglig erfarenhet. Artefakterna fungerar som en 

Roseno. Ashley T., Carraway-Stage. Virginia G., 
Hoerdeman. Callan, Diaz. Sebastián R., Geist. 
Eugene & Duffrin. Melani W. (2015) Applying 
Mathematical Concepts with Hands-On, Food-Based 
Science Curriculum 

Årskurs 4 

* Vardagsrelaterad undervisning hjälper elever till engagemang och 
visar större matematiska kunskaper 

* Elever som arbetat med vardagsrelaterade problem har större 
utveckling än elever som arbetar med mer abstrakta problem 

* Vardagsrelaterad undervisning ger ökade övergripande 
matematikkunskaper 
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didaktisk förbindelselänk mellan skolmatematik och vardaglig matematik och stimulerar både blivande 
läroprocesser och retrospektiva läroprocesser vilket innebär de läroprocesser elever har arbetat med 
tidigare, något som därför kan ses som en slags repetition. Dessa artefakter framställs dessutom av 
Bonotto (2005, s. 331) som matematiska verktyg som kan användas för att bibehålla fokus på 
innebörden av vardagliga situationer. Elever är ofta okunniga om relevans och rimlighet i läsuppgifter, 
något som forskaren hävdar avtar vid arbetet med en vardagsanknuten matematik. Användningen av 
kulturella artefakter eller vardagsanknytning inom matematiken, som leder till att elever kan förstå, tolka 
och analysera, gör att matematikämnet kan presenteras som ett sätt att tolka och förstå verkligheten 
(Bonotto 2005, s. 340). 
 

5.3 Den vardagsanknutna matematikundervisningens effekt på lärande och 
utveckling 
Både Irwin (2001, s. 410) och Roseno et al. (2015, s. 19) påvisar i sina resultat att elever som arbetar med 
vardagsanknutna problem får en bättre kunskapsutveckling än de elever som arbetar med problem av 
mer abstrakta drag. Den kunskapsutveckling som uppvisats baseras till stor del, enligt Irwin (2001, s. 
415), på en ökad förståelse av det som görs. Att arbeta med vardagsanknutna problem stödjer emellertid 
inte enbart en ökad kunskapsutveckling. Irwin (2001, s. 411) menar att de argument som framförs i 
elevdiskussioner som tar plats vid par- eller grupparbeten genomsyras av en större objektivitet och 
ömsesidighet när de ska lösa uppgifter och problem av vardagsanknuten karaktär. Roseno et al. (2015, s. 
18) poängterar dessutom att en vardagsanknuten matematikundervisning leder eleverna till engagemang 
och att de visar upp stora matematiska kunskaper. Tilläggas bör att det inte enbart är kunskap inom den 
specifika ämnesdel inom matematik där den vardagsanknutna kopplingen görs, som förbättras. Även den 
övergripande matematiska kunskapen drar fördel av och ökar när matematikundervisningen innefattar 
arbete med matematik i en vardaglig kontext (ibid.). Om inte uppgifterna är vardagsanknutna från början 
kan elever ändå relatera skolmatematiken till vardagliga sammanhang för att underlätta arbetet med att 
öka sin förståelse för ämnet (Irwin 2001, s. 411). Idag är det dock till största del de elever med generellt 
låga resultat i matematik som gör denna koppling (ibid.).  
 
En vardagsanknuten matematik kan inte stå som ensam lösning för ökad förståelse menar Bahadir och 
Gokhan (2016). För att elever ska kunna ta till sig matematik och förstå dess användbarhet och innebörd 
krävs det också att uppgifterna har en hög kognitiv nivå (ibid. s. 35). Den kognitiva efterfrågan på en 
uppgift samverkar med de effekter användandet av verkliga sammanhang har på elevers lärande och 
handlar om utmaningar där eget tänkande behövs för att kunna lösa uppgifterna (Bahadir & Gokhan 
2016, s. 29). Orsaker till att den kognitiva nivån uppfattas som låg kan vara att läraren berättar för 
eleverna hur de ska göra för att lösa ett problem, något som Bahadir och Gokhan (2016) upptäcker 
under sina observationer. Detta i sin tur innebär att eleverna inte själva behöver fundera på vilka 
strategier och processer som behöver användas för att lösa de problem de har framför sig (Bahadir & 
Gokhan 2016, s. 34-35). 
 
Alla forskare är inte eniga om att vardagsanknuten matematik endast är en fördel och bidrar till ökad 
kunskap och förståelse. Huang (2004, s. 283) får i sin forskning fram resultat som visar att elever i stor 
utsträckning upplever svårigheter när de ska lösa vardagsanknutna matematiska problem. De icke-
matematiska funktioner dessa problem kan medföra leder dessutom till en distraktion istället för att 
hjälpa eleverna att få den ökade förståelse som var tanken med arbetssättet (Huang 2004, s. 288). Elever 
uppfattar, enligt Huang (2004, s. 287), avvikelser mellan de vardagsanknutna problem som används i 
matematikundervisningen och de personliga erfarenheter de har av liknande situationer. Orsaker till 
dessa avvikelser, som elever själva uppger, är att de inte känner igen sig i de sammanhang som används, 
att de inte har någon erfarenhet av de situationer de ska sätta sig in i eller att de inte känner till de 
föremål, eller de utformningar av specifika föremål, som är angivna för ändamålet (Huang 2004, s. 285; 
Bonotto 2005, s. 329). En ytterligare orsak som Bonotto (2005, s. 329) upptäcker i sin studie, är att 
eleverna inte är vana vid en matematikundervisning där uppgifterna är vardagsanknutna och att de av 
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den anledningen inte förstår de processer som används vid vardagsanknuten matematikundervisning. 
Förutom detta noterar Huang (2004, s. 283) att elever behöver mer tid för att lösa vardagsanknutna 
problem jämfört med mer abstrakta uppgifter. 
 

5.4 Viktiga faktorer för en ökad matematisk kunskap 
I vissa fall kan elevers matematiska förmåga gynnas av att vardagsanknutna jämförelser och problem 
införs i matematikundervisningen (Huang 2004, s. 285). Om en direkt upplevelse av en händelse eller 
situation inte är möjlig anser Huang (2004, s. 286-287) att den istället kan byggas upp med hjälp av 
mentala bilder för att underlätta en utökning av elevers kunskap när det gäller problemlösning. Bahadir 
och Gokhan (2016, s. 36) delar i sin studie upp olika vardagsanknutna situationer i fyra kategorier: 
personliga, yrkes-/utbildningsrelaterade, vetenskapliga och sociala. De hävdar också att en variation av 
dessa kategorier är viktig då en brist på variation kan begränsa en fördjupad förståelse av matematikens 
användning i vardagen. De sociala och vetenskapliga situationerna är de kategorier, enligt Bahadir och 
Gokhan (2016, s. 36), som bidrar till rikliga klassrumsdiskussioner som i sin tur gör det möjligt för elever 
att förstå matematik. En annan viktig faktor för matematikinlärning är en grundläggande kunskap som 
bör åstadkommas genom ett elevengagemang och med hjälp av vardagliga situationer och sammanhang, 
något som Roseno et al. (2015, s. 20) tar upp i sin artikel. Det viktigaste är dock att lärare börjar med att 
ge elever kunskap om hur olika typer av problem känns igen för att de sedan ska kunna lära sig hur 
användbara lösningsprocesser kan och ska tillämpas (Huang 2004, s. 285). I slutet av sin artikel nämner 
Huang (2004. s. 288) att det elever behöver är en distinkt kunskap om en situationsmodell, tillåtna 
tillvägagångssätt och användningsfärdigheter eftersom de annars kan misslyckas när de arbetar med och 
ska lösa icke-rutin problem. 

 
5.5 Sammanfattning 
Genom denna litteraturstudie har studiens frågeställning om vilken roll en vardagsanknuten 
matematikundervisning har för mellanstadieelevers matematikförståelse besvarats. Majoriteten av 
forskningen påvisar positiva effekter av en vardagsanknuten matematikundervisning, och forskarna har 
noterat att den matematiska kunskapsutvecklingen ökar hos merparten av de elever som arbetar med den 
(se exempelvis Irwin 2001; Bonotto 2005; Roseno et al 2015; Bahadir & Gokhan 2016). Det 
framkommer att de personliga erfarenheter elever bär med sig underlättar införande och utveckling av 
nya matematiska begrepp, vilket i sin tur leder till ökad förståelse. Det råder dock oenighet om fördelen 
med vardagsanknuten matematikundervisning. En studie kom fram till att en vardagsanknuten 
matematik istället stör eleverna och får dem att tappa koncentrationen, då den förvirrar mer än vad den 
hjälper (Huang 2004, s. 288). Orsaker till detta anses vara att eleverna fokuserar på att de inte känner 
igen de situationer och sammanhang som är utvalda för undervisningen. Det framgår utav de 
sammanställda resultaten att en vardagsanknuten matematik inte ensam kan ses som avgörande faktor 
för elevers ökade förståelse och utveckling av matematiska kunskaper. I Bahadir & Gokhans (2016, s. 
35) studie nämns hur den kognitiva nivån på uppgifterna är viktig för elevers förståelse. Det vill säga att 
läraren inte kan tala om exakt hur en uppgift ska lösas eftersom eleverna då inte får tillräcklig utmaning i 
sitt arbete.  
 
Något studierna dock har gemensamt är att det framkommer att det viktigaste för en ökad förståelse och 
ökad matematisk kompetensutveckling är en grundläggande kunskap i matematik. Har inte eleverna klart 
för sig hur de ska gå tillväga när de löser olika typer av uppgifter är risken för att misslyckas stor när de 
sedan ska lösa problem av icke-rutinartad karaktär, nämligen problem som inte kan kopplas till ett direkt 
vardagsnära sammanhang.   
 

6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras litteraturstudiens undersökningsmetod och dess eventuella påverkan på 
studiens resultat. Sedan diskuteras det resultat som framkommit från de fem studier som presenterats där 
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resultatet också kommer att relateras till den litteratur som behandlats i bakgrunden i kapitel 3. 
Avslutningsvis sker en återkoppling till denna studies syfte och frågeställning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden som använts för den här studien har varit en systematisk litteraturstudie vars syfte är att på ett 
systematiskt sätt, med bestämda sökord och urvalskriterier, söka litteratur som kan besvara studiens syfte 
och frågeställning (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 31). Litteraturstudien har varit tidsbegränsad till sju 
veckor, något som kan anses vara en försvårande faktor för att ta sig igenom all den litteratur som tros 
finnas inom sökområdet och även för att göra en breddning av sökningarna. Av denna anledning har 
vissa urvalskriterier varit nödvändiga, och då forskning inom utbildningsområdet är en färskvara 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 115) har ett av dessa varit att endast inkludera material som är publicerat 
tidigast år 2000. Ålderskriteriet för artiklarna kan ses som en fördel för denna litteraturstudie eftersom de 
fem studier som ingår i resultatet då är aktuella. Däremot kan relevant litteratur ha sorterats bort på 
grund av detta urvalskriterium, vilket kan vara en nackdel. Andra kriterier som använts för att begränsa 
sökningarna och få relevanta sökresultat har varit att litteraturen ska vara publicerad på svenska eller 
engelska, vara kritiskt granskad före publicering och innefatta de åldersgrupper denna studie är avsedd 
för. I de flesta fall var ålderskriteriet svårt att få med i början av sökningarna, eftersom 
åldersbenämningarna inte är samma i alla länder. Bortsortering av litteratur med fel åldersgrupp skedde 
därför manuellt när litteraturen gicks igenom utifrån titel, abstract och innehåll. Hade denna filtrering 
varit möjlig från början hade tid sparats som hade kunnat läggas på att göra fler sökningar.  
 
Sökorden som valdes ut för att göra sökningarna till denna litteraturstudie var både svenska och 
engelska. De svenska orden gav inga relevanta träffar varpå en bedömning gjordes att fokusera på de 
engelska orden i större utsträckning. Detta val kan ha medfört vissa nackdelar då de rätta svenska 
begreppen och termerna kanske inte hittats och därmed inte heller eventuell svensk relevant litteratur 
inom området. En bedömning gjordes att använda så många relevanta databaser som möjligt för att 
utföra sökningarna eftersom det genererades ett lågt antal träffar, något som dessvärre inte hjälpte. Då 
inga svenska resultat framkom är all inkluderad forskning publicerad på engelska och översättning av 
artiklarna har skett, något som skulle kunna innebära en svaghet då vissa feltolkningar omedvetet kan ha 
gjorts. Studien är, på grund av brist på svenska forskningsresultat, baserad på forskning från fem andra 
länder i världen, något som kan ses vara till både för- och nackdel för denna studie. Att litteraturstudien 
är uppbyggt på forskning ifrån fem olika länder kan ha betydelse för resultatet. Fördelar kan vara att 
resultatet till viss del kan generaliseras eftersom de olika forskarna kommit fram till liknande resultat, det 
är dock inte en självklarhet att resultaten som framkommit i dessa studier kan anses representativt för 
svenska skolor. Det kan även vara så att det är stora skillnader mellan skolorna i dessa olika länder och 
den svenska skolan, till exempel att styrdokument och liknande inte stämmer överens alls. Detta kan ses 
som en nackdel eftersom resultat som framkommer i denna litteraturstudie inte är aktuellt för den 
svenska skolan.  
 
Gällande studiernas generaliserbarhet utifrån deltagarantalet är fyra av fem studier dessvärre gjorda med 
mellan 2-48 deltagare, vilket inte ger ett generaliserbart resultat. Dock var detta kvalitativa studier, vilket 
innebär att deltagarantalet är färre än vid kvantitativa metoder. Den femte studien hade däremot 482 
deltagare och skulle därför kunna generaliseras. Önskvärt hade varit att ha fler studier med större 
deltagarantal inkluderade, men då de relevanta träffarna var få gjordes en bedömning av att studiernas 
generella kvalitet och innehåll var viktigare än antalet deltagare.  
 
I innehållsanalysen har det framkommit att studierna huvudsakligen är utförda med hjälp av kvalitativ 
metod genom observationer och intervjuer. Några av studierna har även inslag av kvantitativ metod med 
bland annat ett utvecklat för- och eftertest som gjorts för att mäta kunskapsutvecklingen. Styrkan med 
att några använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod är att validiteten och reliabiliteten kan bli 
högre genom att mäta samma saker fast på olika sätt. Tilläggas kan dock att utfallet inte med säkerhet 
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blir sådant. Även om det inte finns några regler för hur många studier som ska ingå i en litteraturstudie 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 31) är denna studies största svaghet att tillgången till relevant material 
varit litet. Om mer relevant forskning funnits hade chansen för att kunna generalisera resultaten ökat, 
något som varit önskvärt då ingen svensk forskning inom området hittats. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte har varit att med hjälp av aktuell forskning klargöra och undersöka huruvida 
mellanstadieelevers matematikförståelse ökar eller inte om matematikundervisningen har en 
vardagsanknytning. Utgångspunkten för detta arbete har varit de resultat som framkommit gällande 
svenska elevers matematikprestationer i TIMSS- och PISA-undersökningarna, syftet med 
matematikundervisning i läroplanen samt den uppfattning och relation många barn och vuxna har till 
matematik. 
 

6.2.1 Läroboksanvändning 
Resultaten som framkommit i denna studie har till viss del visat att det finns ett samband mellan elevers 
förståelse och en vardagsanknuten matematikundervisning. Detta resultat stödjer de fakta som tagits upp 
i bakgrunden och de personliga tankar som presenterades i inledningsavsnittet. Resultaten från TIMSS-
undersökningen (Skolverket 2012, s. 98) visar att svenska lärare till stor del använder en lärobok som 
grund i sin matematikundervisning, något som inte är lika vanligt i andra länder som deltar i denna 
undersökning. Kopplingen mellan skolmatematik och vardag sker dessutom i mindre utsträckning i 
svenska skolor än skolorna i övriga deltagande länder (ibid. s. 102). I Bahadir och Gokhans (2016, s. 33) 
forskning framkom det att lärare grundar majoriteten av sin matematikundervisning på läroboken men 
att de, för att fånga elevernas uppmärksamhet och generera en kännedom hos eleverna om relevanta och 
vetenskapliga begrepp, väljer att använda sig av personliga erfarenheter när de introducerar nya områden 
och begrepp inom matematikämnet. I bakgrunden presenteras en studie från Skolverket (2003, s.25) där 
författarna tar upp hur lärare som utgår från egna upplevelser skapar möjligheter för elever att förstå hur 
matematik i skolan och matematik i vardagen kan kopplas samman och hur den kan användas. Denna 
koppling finns dessutom tydligt skriven i den svenska kursplanen för matematik (Skolverket 2011b, s. 
62). De observationer som gjorts under mina år som lärarstudent och lärarvikarie har visat en stor 
användning av läroböcker men ytterst lite av egna erfarenheter. Kanske är det på det viset att det är 
bristen på dessa som leder till den tristess och svårighet svenska elever känner angående matematik och 
även är en bidragande orsak till de låga resultat som uppmäts i TIMSS-undersökningarna. Tilläggas bör 
att det inte är något fel med att använda en lärobok som material i sin undervisning, problemen uppstår 
om den används på fel sätt. Precis som Johansson (2006, s. 55) tar upp så är det inte meningen att 
läroboken ska ersätta läraren. Det är läraren som ska förmedla det innehåll som boken tar upp, eleverna 
ska alltså inte arbeta helt på egen hand i böckerna efter enstaka korta genomgångar. Sidenvall et al. (2015, 
s. 449) menar att en mer kritisk syn på lärobokens användning från lärarens sida är nödvändig. En tanke 
som uppkommer i och med det här är att detta bör förmedlas och komma fram till lärarna. De flesta 
lärare tror idag att det är tabu att använda läroböcker och skäms nästan för att de gör det, de behöver 
därför få veta att det inte alls är något fel med det här utan att de bara skulle behöva förhålla sig något 
mer kritiskt till hur de använder den.   
 

6.2.2 Kognitiva krav på matematiska uppgifter 
Verkliga sammanhang och vardagsanknutna situationer i matematikundervisningen samverkar med de 
kognitiva krav som ställs i och med på uppgifters formulering. En kognitiv efterfrågan innebär att 
uppgifterna ska vara utformade på ett sätt där elevers intellekt utmanas istället för att läraren ska tala om 
exakt hur de ska lösas. Wistedt (1992, s. 51) menar att elever måste förstå syftet med uppgifterna de ska 
lösa eftersom de annars kan tolka dem på ett annat sätt än vad läraren avsett. Ofta löser elever uppgifter 
som det står beskrivet att de ska göra, något som Wistedt (1992) menar är korrekt men att detta 
arbetssätt inte leder till att de förstår varför de egentligen gör det eller varför svaret är intressant. Det här 
skulle kunna bero på en låg kognitiv nivå på uppgifterna. Bahadir och Gokhan (2016, s. 34-35) nämner i 
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sin artikel att en låg kognitiv nivå innebär att läraren talar om för eleverna hur ett problem ska lösas och 
därför blir det ingen utmaning för dem eftersom de då själva inte behöver fundera på användbara 
lösningsstrategier. För att eleverna ska kunna lära sig matematik och förstå hur den kan användas 
behöver de utmaningar, vilket innebär att uppgifter och problem behöver ha en hög kognitiv nivå. Detta 
menar Bahadir och Gokhan (2016, s. 29) också hör ihop med den inverkan vardagliga och verkliga 
sammanhang har på elevers lärande. Baserat på egna erfarenheter uppkommer här en tanke om att precis 
som att läraren använder läroboken som grund i mycket stor utsträckning är det med stor sannolikhet 
väldigt vanligt att de även talar om hur elever ska lösa olika problem. Stein et al. (1996, s. 462) tar upp att 
lärare ofta anser att uppgifter med höga kognitiva krav är mer ostrukturerade och komplicerade och 
därför förändrar dessa uppgifter, vilket också styrker det Sidenvall et al. (2005, s. 449) tar upp gällande 
att elever främst arbetar med de lättare avsnitten i varje kapitel i en lärobok. I verkliga livet finns det inte 
alltid någon som kan tala om hur ett problem ska lösas vilket gör att svårigheter kan uppstå om läraren i 
matematikundervisningen alltid talar om hur saker ska göras. Att arbeta med vardagsanknuten matematik 
bör därför också, i min mening, handla om att utmana eleverna i deras tankeförmåga. Om inte denna 
utmaning sker och om syftet förblir outtalat känns det därmed meningslöst för eleverna då ingen vet 
varför de ska lösa problemen eller vilken nytta de har av att lära sig det. Tilläggas kan i detta 
sammanhang att syftet med matematikundervisningen bland annat är att elever ska våga pröva och 
undersöka vad som fungerar eller vad som inte fungerar (Skolverket 2011a, s. 7). 
 

6.2.3 Vardagsmatematikens betydelse för elevers förståelse 
PISA-undersökningen 2012, behandlade verkliga situationer som elever förväntas möta i livet och visade 
låga resultat från svenska elever (Skolverket 2013, s. 26). Bidragande orsaker till dessa resultat borde 
därför kunna vara en brist på matematikundervisning av denna karaktär. Enligt Roseno et al. (2015, s. 
19) och Irwin (2005, s. 410) har de elever som arbetar med vardagsanknutna matematiska problem en 
bättre kunskapsutveckling än de elever som inte gör det, något som skulle kunna visa att den finns ett 
samband mellan låga resultat och brist på vardagsanknuten undervisning. Utvecklingen är, menar Irwin 
(2005, s. 415), till stor del baserad på en större förståelse av ämnet och ökningen är övergripande för 
matematikämnet och inte inriktad på en specifik del (Roseno et al. 2015, s. 15). Förståelsen för vad som 
ska göras och varför är viktig. Därför är det en lärares skyldighet att planera och arbeta med en 
undervisning som elever anser fyller en mening och som ser till att deras utveckling går framåt 
(Skolverket 2011b, s. 14). För att eleverna ska uppleva matematik som något de förstår och något 
användbart behöver dess användningsområden, enligt Skolverket (2003, s. 23), tydliggöras. Har elever en 
förståelse för vad som ska göras ökar deras intresse och motivation vilket i sin tur kan leda till en bättre 
kunskapsutveckling och högre resultat. Precis som Roseno et al. (2015, s. 18) kommer fram till i sin 
forskningsstudie leder en vardagsanknuten matematikundervisning till en uppvisning av stora 
matematiska kunskaper och elevengagemang.  
 
Det går nog att fundera på och diskutera varför just en vardagsanknuten matematikundervisning skulle 
vara av större betydelse för elevers förståelse än någon annan typ av koppling. Bonottos (2005, s. 328) 
forskningsresultat om hur elevers egna erfarenheter blir en hjälp när införande och utveckling av nya 
begrepp sker skulle kunna ses som argument för varför det är den vardagsanknutna matematiken som är 
avsedd för ändamålet. Även om matematik och vardag är två skilda världar finns det samband dem 
emellan och det är dessa som stödjer elever när det gäller att skapa en mening för att lära sig och ta till 
sig ny kunskap inom ämnet (ibid. s. 336). Nästan alla skulle nog kunna hålla med om att det är lättare att 
ta till sig ny kunskap och lära sig nya saker när det finns en grund att bygga vidare på och erfarenheter att 
använda som redskap. En sak att ha i åtanke när en koppling mellan skolmatematik och vardaglig 
användning ska göras är enligt Helenius och Mouwitz (2009, s. 17) att det snarare är språket och/eller 
modellen som för informationen vidare mellan verklighet och matematik. De menar att matematiken är 
ett språk och att den överföring som sker från verklighet till matematik kan ses som en översättning från 
ett språk till ett annat, det är alltså inte matematiken i sig som avgör om något är korrekt.  
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6.2.4 Är vardagsanknuten matematikundervisning den viktigaste faktorn för ökad 
förståelse? 
Även om forskningen till största del pekar på att en vardagsanknuten matematik en positiv effekt på 
elevers förståelse, det vill säga att det underlättar deras kunskapsutveckling, är det inte alla forskare som 
menar att det är bra att använda sig av en sådan undervisning eftersom det inte hjälper eleverna. Huang 
(2004, s. 283) är en forskare som tar upp hur eleverna blir distraherade av de vardagliga situationerna 
som matematiska uppgifter är baserade på. Precis som Wistedt (1992, s. 37-45) tog upp så finns det de 
elever som fördjupar sig i problemen och olika faktorer som i verkligheten påverkar ett eventuellt 
resultat på ett sådant sätt att uppgifterna blir nästintill omöjliga att lösa. Det finns dock de elever som 
inte känner igen sig i de situationer som används, något som bidrar till svårigheter när uppgifterna ska 
lösas. Exempel på detta som Huang (2004, s. 285) noterade i sin studie och som även Bonotto (2005, s. 
329) upptäckt är att tillvägagångssätten inte stämmer överens med det eleverna är vana vid men också att 
föremål, eller speciella utformningar av föremål, inte är likadana som eleverna förväntar sig. Bonotto 
(2005) menar dessutom också att en stor del av de svårigheter elever kan uppleva med en 
vardagsanknuten matematikundervisning är att de inte är vana vid att arbeta med den typen av uppgifter 
(ibid.). Det går i och med detta diskutera om det är ovanan att arbeta med en specifik typ av uppgifter 
som genererar de resultat som svenska elever har i TIMSS- och PISA-undersökningarna. Kan det helt 
enkelt vara så att de låga resultaten svenska elever har beror på att de inte är vana vid den typ av 
uppgifter som de ställs inför eller är det för att de inte förstår kontexten? De låga resultatet behöver alltså 
inte bero på att de inte kan matematik överhuvudtaget, det kan bero på situationen, kontexten och den 
typ av uppgifter dessa undersökningar behandlar. 
 
Är det då den vardagsanknutna matematikundervisningen som är den viktigaste faktorn för en ökad 
förståelse hos elever? Nej, det är det inte enligt de forskningsresultat som framkommit. För att kunna 
lösa problem behövs, enligt Huang (2004, s. 288), en kännedom om användningsfärdigheter och tillåtna 
tillvägagångssätt, och Bahadir och Gokhan (2016, s. 36) menar att en viktig del i elevers förståelse är en 
variation av de situationer som används i undervisningen. Det viktigaste av allt är däremot 
grundläggande kunskap inom matematik. Om inte lärare lär elever hur de olika typerna av problem kan 
kännas igen, vilka strategier som ska användas och hur de kan tillämpas kan elever få det svårt när de ska 
lösa problem av icke-rutin karaktär (Huang 2004, s. 288). Det går inte att bara tala om för eleverna att de 
ska använda vissa strategier, om vi inte talar om för dem hur och när dessa ska användas. Gustafsson 
och Mouwitz (2002, s. 30-31) förespråkar den meningsfulla undervisningen som ett krav för bra lärande. 
Innehållet ska, för att vara meningsfullt, ha ett samband med de kunskaper och erfarenheter elever redan 
besitter. Alla dessa aspekter är, i min mening, viktiga för en inlärning och förståelse av matematik. Det 
går inte att bara göra en sak och tro att det fungerar, eftersom det inte är säkert att alla lär sig på samma 
sätt. För en bra undervisning krävs därmed ett samspel mellan de olika faktorerna. Om vi ser till de 
förmågor som elever, enligt kursplanen i matematik, ska utveckla är det en stor bredd på kompetens som 
krävs. Eleverna ska bland annat kunna använda sig av matematiska begrepp, kunna lösa problem med 
hjälp av matematik och välja lämpliga metoder för lösningarna och redogöra för sina beräkningar och 
slutsatser (Skolverket 2011b, s. 63). Det här betyder att förståelsen för vad eleverna gör är viktig, de 
måste se innebörden och syftet med det. Om lärare inte arbetar för att skapa en förståelse hos elever blir 
det svårt för dem att välja lämpliga lösningsmetoder och lösningsstrategier och att redogöra för sina 
beräkningar blir problematiskt om de inte vet vad faktiskt är de har gjort. Dessutom blir det svårt för 
elever att använda sig av matematiska begrepp om de inte förstår innebörden av dem.  
 

7 Slutsats 
Den här studien påbörjades med en tanke om att en vardagsanknuten matematikundervisning skulle 
kunna underlätta och öka elevers förståelse för matematik. De resultat som framkommit genom denna 
litteraturstudie utspelas i fem olika länder, där Sverige inte är något utav dem, vilket gör att resultaten får 
ses som mer internationella och bör generaliseras med försiktighet. Resultaten påvisar att en 
matematikundervisning som har vardagsanknytning till viss del har en positiv effekt på elevers förståelse 
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av matematik. Det har också framkommit att elevers matematiska kunskapsutveckling i stor utsträckning 
ökar när de får arbeta med vardagsanknuten matematik. Dock finns det studier som visar en motsatt 
effekt, det vill säga att en vardagsanknuten matematikundervisning distraherar elever istället för att hjälpa 
dem.  Förekomsten av att en vardagsanknuten matematikundervisning hjälper elever ibland och ibland 
inte är egentligen inte så konstig. Alla är olika och lär sig på olika sätt – så är det när det gäller allt. Vissa 
elever har lättare att lära när de kan koppla samman matematiken med vardagen medan andra får det lite 
svårare eftersom de väger in för mycket av det som kan ske i vardagsprocessen i sina matematiska 
lösningar, något som inte alltid fungerar. Dock är det viktigt att veta att även om det är svårare för elever 
att använda sig av vissa metoder innebär inte det att de inte lär sig och inte utvecklar sina kunskaper. 
 
För att besvara frågeställningen ”Vilken roll spelar skolmatematikens anknytning till vardaglig 
användbarhet för matematikförståelsen hos elever på mellanstadiet?” går det säga att den 
vardagsanknutna matematiken spelar en roll för elevers förståelse, men inte alltid på ett effektivt sätt. 
Elever lär sig och utvecklar sina matematiska kunskaper även om de har svårigheter med den 
vardagsanknutna matematiken, det tar bara längre tid. Av den anledningen kanske detta arbetssätt inte är 
effektivt och fördelaktigt för dessa elever. Syftet och frågeställningen i den här studien kan därför inte 
med säkerhet besvaras med endast ett korrekt svar då rollen en vardagsanknuten matematikundervisning 
spelar för elevers förståelse varierar beroende på elev och de sammanhang och situationer som används i 
undervisningen. Det vi däremot kan konstatera är att det är de grundliga matematiska kunskaperna som 
är den absolut viktigaste faktorn för en ökad matematikförståelse hos elever.  

 

8 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt forskning 
Resultatet som framkommit i denna litteraturstudie visar att majoriteten av de elever som deltagit i de 
olika studierna blir hjälpta av en vardagsanknuten matematik och att deras förståelse och utveckling 
förbättras. Då det också visat sig finnas elever som blir mer okoncentrerade och får större svårigheter 
med att lösa problem som har vardagsanknytning finns det helt enkelt inget enkelt svar på hur det 
egentligen ligger till. Majoriteten av den forskning som denna litteraturstudie är baserad på är dessutom 
gjord med ett litet antal deltagare vilket gör att de resultat som framkommit från dessa är svåra att 
generalisera.  
 
De artiklar som är inkluderade i denna litteraturstudie kommer från fem olika länder men ingen utspelar 
sig i svenska eller nordiska skolor. Det har överlag varit svårt att få fram aktuell forskning inom 
ämnesområdet, vilket kan tyda på att det inte är ett område som det görs mycket studier i. Det är inte 
bara av dessa anledningar fortsatta studier inom området skulle vara av nytta och intresse utan också för 
att de resultat som framkommit till stor del visar att en vardagsanknuten matematik underlättar elevers 
förståelse i de länder där undersökningar gjorts. Det går med största sannolikhet inte att placera svenska 
elever i det ena eller andra facket, det vill säga att de antingen blir hjälpta av en vardagsanknuten 
matematikundervisning eller att de blir distraherade av den, eftersom elevers påverkan av 
vardagsanknuten matematikundervisning kan skilja sig från elev till elev. Det vore däremot intressant att 
göra fortsatta studier inom detta område i svenska skolor, på en mellanstadienivå, för att se vilken roll 
vardagsanknuten matematikundervisning spelar för svenska mellanstadieelevers matematikförståelse och 
om/hur resultatet i Sverige skulle skilja sig från de resultat som framkommit i andra länder. En fortsatt 
forskning inom området skulle med fördel göras genom kvalitativa och kvantitativa metoder i olika 
grupper. Att göra tester för att se hur eleverna ligger till före och efter en viss undervisningstyp, i det här 
fallet vardagsanknuten matematikundervisning, skulle underlätta för att se hur kunskapsutvecklingen 
förändrats. Det skulle också gå att ha olika grupper där vissa får en vardagsanknuten undervisning och 
andra får ”vanlig” undervisning för att kunna se eventuella skillnader.  
 
Att göra en litteraturstudie som denna har varit en utmaning som framkallat både frustration och 
motivation. Tidsbegränsningen som funnits har känts som ett hinder. Eftersom tiden inte räcker till för 
att fördjupa sig riktigt ordentligt i området har avgränsningar i sökningarna behövts. Ämnet denna 
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litteraturstudie handlar om är väldigt intressant och resultat som framkommit skapar en vilja och 
motivation för att ta reda på mer om hur det ser ut i framförallt svenska skolor.  
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Fråga Ja Nej

1 Studiens syfte är tydligt formulerat

2 Urvalsmetod beskrivs

3 Platsen för studiens genomförande anges

4 Datainsamlingsmetod beskrivs

5 Analysmetoden beskrivs

6 Studiens syfte uppfylls

7 Slutsatser dragna utifrån resultatet finns

Granskningsmall för kvalitetsbedömning


