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Sammanfattning: 
Bakgrunden för vårt intresse att skriva en uppsats om 
verklighetsanknuten matematikundervisning grundar sig i våra 
egna erfarenheter från skolmatematik, där vi båda saknade 
motivation för att lära och få förståelse för matematiken. Eftersom 
matematikämnet för oss är abstrakt och svårbegripligt är syftet 
med vår uppsats att få en klarare bild av hur man som lärare gör 
för att knyta matematiken till verkligheten eller vardagen. Med 
detta menar vi den reella verkligheten dvs. den utanför 
matematikbokens färdiga uppgifter, den matematik som finns i vår 
vardag. Som metod valde vi att intervjua fyra grundskolelärare i 
kommunala skolor. Resultatet vi fick av dessa intervjuer har vi 
senare analyserat med hjälp av våra egna tolkningar, och knutit 
med teorier om verklighetsanknuten matematikundervisning. 
Resultatet vi fick var att lärarna var mycket positiva till 
verklighetsanknytning och att de använda sig av flera metoder som 
olika typer av praktiska läromedel och exempel från 
vardagssituationer, detta för att få eleven till å bättre förstå 
matematiken, och för at motivera eleven till å vilja lära sig. Vi har 
också sett på flera olika undersökningar om matematikdidaktik, för 
att få en bättre förförståelse inom ämnet. Vi har också knutit an 
dessa tidigare forskningar och studier till vår analys av 
intervjusvaren. Vi har sett att faktorer så som skoltraditioner 
påverkar verklighetsanknytningen i undervisningen. Som vidare 
forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig i de digitala 
läromedlens påverkan i undervisningen, då användningen av dem 
tycks öka. 

Nyckelord: verklighetsanknyta, lärande, matematikundervisning, lärarperspektiv, problemlösning, 
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Förord

Uppsatsens tema mattematikdidaktik har vi en mycket varm känsla för, när vi själva 
känner att vi inte har fått så mycket pedagogiskt stöd under matematikundervisningen 
under vår skolgång. Nu när vi har forskat mycket om matematikdidaktik, ser vi att det 
har kommit mycket nytt och annorlunda metoder. Vilket vi ser på som mycket positivt 
när många elever i alla åldrar har svårt för matematik. Denna kandidatuppsats har varit 
spännande och intressant att få jobba med. 

 Vi vill också tacka våra familjer som har stöttat oss i vått och torrt, under hela arbetets 
gång.

Anna Eeg-Olofsson och Benedicte H. Wannerstedt         2012-08-23
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1. Bakgrund

1.1 Inledning

Inledningsvis i vårt uppsatsarbete hade vi en idé om att skriva om motivation hos elever 

i skolundervisningen. Vi var intresserade av att veta hur lärare gör för att motivera och 

utveckla elever i olika ämnen. Detta tyckte vi var relevant eftersom vi själva har upplevt 

svårigheter med att lära sig vissa ämnen och tror att många har samma upplevelser från 

sin skolgång. Vi ville titta närmare på relationen mellan lärare och elev.  Vi insåg att 

ämnet var för brett och hade svårigheter med att specificera oss, och fick då idén att 

skriva om matematikdidaktik. Detta intresserar oss för vi själva har upplevt svårigheter 

med ämnet.

Vi tror att man genom att öka anknytningen till vardagslivet dvs.  livet utanför skolan 

ökar  också  motivationen  hos  elever,  den  motivation  vi  själva  saknade  när  vi 

undervisades i matematik. Vi tror också att det är genom att knyta an till verkligheten i  

våra liv man verkligen lär sig på djupet och får förståelse för ämnet, något som vi också 

anser oss ha saknat.  Genom att  knyta  teoretisk kunskap till  verkliga och vardagliga 

sammanhang  tror  vi  att  man  lättare  kan  upptäcka  nyttan  av  att  kunna  ämnet,  även 

utanför  skolan.  Matematikkunskaperna  i  Sverige  har  sjunkit  de  senaste  åren  enligt 

TIMSS- undersökningar, vilket också gör det aktuellt att fördjupa sig i ämnet matematik 

(Skolverket  2008.  Fortsatt  försämrade  resultat  i  matematik  och  naturvetenskap  i  

årskurs 8).  Vi vill titta närmare hur man i undervisningen beskriver och förklarar ett 

ämne som för oss ter sig abstrakt och hur lärare anknyter detta till praktiken. Vi anser att 

detta ämne är viktigt då matematik är ett kärnämne som många elever dessutom verkar 

har svårigheter att lära sig. Vi vill ta tag i denna problematik och utreda hur man på ett  

bättre sätt kan få elever till att bli mer intresserade av matematiken och lära sig bättre.

 I resultatavsnittet  kan det förekomma ord eller begrepp som behöver förklaras eller 

definieras. Därför följer här förklaringar till vanligt förekommande ord som vi ger vår 

definition  av.  Verklighetsanknytning/Vardagsanknytning: handlar  om  att  arbeta  med 

2



matematiska  exempel  från  vardagen,  som  till  exempel  att  gå  i  affären,  planera 

födelsedagar.  I undervisningen kopplar man tydligt till omvärlden och vardagen som 

finns runt oss. Man knyter an till situationer eleverna själva har upplevt eller på andra 

sätt kan relatera till sin vardag (Wistedt, 1992). Båda uttrycken förekommer i uppsatsen 

men vi använder dem i stort sett synonymt.  Vardags- utifrån kunskap: De kunskaper 

som eleverna inte  fått  från skolan,  utan hämtat  i  sin  vardag utanför skolan  eller  de 

kunskaper man anses behöva i sin vardag (Wistedt, 1992).  Problemlösning: Kan vara 

olika problem som eleven inte har stött på tidigare och inte heller har något bedtämt 

tillvägagångssätt för att lösa. Eleven ska med hjälp av egna reflektioner och metoder 

hitta lösningar på problemet (Neuman, 1989). 

1.2 Syfte

Vårt  syfte  med denna  uppsats  är  att  få  en  inblick  i  hur  lärare  reflekterar  kring  att  

verklighetsanknyta matematik i undervisningen. Vi vill se vilka slags tillvägagångssätt 

och metoder lärarna använder för att lära ut på bästa sätt, då vi tror att det finns många 

elever som har svårt för matematikämnet i skolan. Vi vill se detta ur lärarnas perspektiv 

för att  få deras  syn på hur man (bör) arbetar med detta  i  låg- och mellanstadiet  på 

svenska skolor. Anledningen till att vi vill se detta ur lärarnas perspektiv är att få insyn i 

tankar kring undervisningens utformande och innehåll, något man inte kan göra om vi 

valt att se det från elevperspektiv.

1.3 Frågeställning

Hur reflekterar grundskolelärare kring verklighetsanknytning i  
matematikundervisning?
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2. Tidigare forskning

Vi har tittat på artiklar, studier och forskning som rör ämnet vi vill behandla i uppsatsen, 

om hur  verklighetsanknytning  beskrivs  ur  ett  (ut)lärandeperspektiv.  Här  kommer  en 

presentation av vårt urval av tidigare forskning som gjorts. Genom dessa vill vi sedan 

belysa vårt intervjumaterial. Vi har delat upp teorierna under olika rubriker där vi har 

sett att de berör gemensamma teman. Detta för att göra teorierna mer överskådliga. Alla 

teorier berör ämnet verklighetsanknytning, men ur olika perspektiv.

2.1 Definition av matematikdidaktik

För  att  ge  en  klarare  bild  av  matematikämnet,  förklaras  i  följande  artikel  vad 

matematikdidaktik innebär.

Grevholm  har  en  teori  om  olika  definitioner  av  matematikdidaktik.  Hon  förklarar 

följande definitioner som hon menar är viktiga att åskådliggöra:

Matematikens  didaktik  är  med  på  att  utgöra  det  vetenskapliga  arbetsfältet  där  man 

försöker  identifiera  och  förstå  de  processer  som gäller  all  matematik.  Om en  elev 

verkligen vill lära sig, är det viktigt att hen har en viss strävan efter att vilja lära och 

förstå. Då blir det bli lättare för eleven att förstå hur man ska kunna klargöra orsaker 

och orsaksmekanismer till  matematikuppgifter. Matematikens didaktik omfattar också 

olika  typer  av  aktiviteter,  från  teoretisk  eller  empirisk  forskning  och  till  tillämpad 

forskning samt utvecklingsarbete till reflekterande praxis. Grevhom menar att avsikten 

med att forska om matematik är att förbättra elevers matematikinlärning och att de ska 

kunna  tillägna  sig  matematisk  kompetens.  Olika  begrepp  som  används  är  oftast: 

framhäva, förbättra, elever, studenter, lärande, matematik, tilläggning och matematisk 

kompetens, som genuint är en matematisk uppgift (Grevholm, 2001).

4



Undervisning och inlärning.

Grevholm menar också att matematikdidaktiska verksamheter rymmer två 

huvudområden. Det ena området rör undervisning i matematik med fokus på 

organiserade försök att förmedla matematiska kunskaper, insikter, färdigheter och 

kompetens till avgränsade mottagargrupper. Det andra området rör inlärning av 

matematik och där fokus ligger på vad som händer med elever som ska tillägna sig 

sådana kunskaper och färdigheter med vissa inlärningsprocesser och 

inlärningsprodukter (Grevholm, 2001). 

2.2 Klassrumsstudier

Följande artiklar är alla resultat av studier som gjorts på elever i klassrumsmiljö, där 

man har observerat elevers förmåga att knyta an till verkligheten samt olika metoder 

man testat för att förbättra elevers förståelse av matematik. Man ser här på relationen 

mellan teoretiska uppgifter och elevers förmåga att relatera till verkliga situationer.

 I artikeln “Problem med verkligheten- att lösa tillämpade uppgifter”, behandlas elevers 

arbete med tillämpade uppgifter på grundskolan där fokus ligger på elevlösningarnas 

verklighetsöverensstämmelse  (Palm,  2003).  Hur uppgifter  kan  påverka  eleverna  och 

vara orsak till "orealistiska” lösningar. Palm har i denna studie försökt att ge eleverna 

olika matematiska uppgifter, några var mer verklighetsbaserade och några inte (dvs. det 

är bara talen som räknas med). Palm menar att forskningens uppgift är att  analysera 

elevernas arbete och praktiska klassrumssituation. Detta för att se vad som gläder de 

olika eleverna och hitta orsakerna och faktorerna som spelar in och kan påverka detta 

fenomen. Många forskare har i sina studier rapporterat om att elever tenderar att inte 

använda sig av sin omvärldskunskap. De kan inte se att tal och formler kan användas 

utanför matteboken, detta gör att många svar blir orealistiska. Palm har i denna studie 

undersökt hur eleverna svarar på olika matematiska uppgifter, för att ge exempel på vad 

som menas med "orealistiska svar".
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"360 elever ska åka buss på en skolresa.  Varje buss rymmer 48 elever.  Hur många  

bussar behövs för att rymma alla”?

I denna uppgift måste eleverna svara på vilket antal bussar som behövs för att rymma 

alla elever. Eftersom halva bussar inte är funktionella har svaret "7,5" betraktats som ett 

orealistiskt svar.

Martins bästa tid för att springa 100 meter är 10,00 sekunder. Hur lång tid tar det om  

han ska springa 1000 m?

Här blev realistiska svar baserat på uttryck som "Betydligt mer än 1000 sekunder" eller 

"Det  går  inte  att  räkna  ut". Det  var  många  som  svarade  1000  sekunder,  utan  att 

reflektera över orken. Det var också många av eleverna som hade löst uppgiften med 

100*100= 1000 s. Men de hade också förklarat att det inte skulle fungera i verkligheten. 

De hade svarat på det sättet för att det var det ända sättet att svara på, eftersom de inte 

visste hur de skulle svara på frågan annars.  Palm har i denna studie försökt att hitta 

orsaker till "orealistiska" lösningar. Enligt Palm kan de bero på den skolkultur elever 

befinner  sig  i,  med  ett  mekaniskt  räknesätt  där  eleverna  inte  funderar  över  den 

"verkliga" situationen när de löser uppgifter (Torulf, 2003). 

I  artikeln “problem  ned  verkligheten  i  skolan”  presenterar  Pui  och  Phong  Lee  en 

undersökning som har gjorts med elever i Singapore i secondary one, vilket motsvarar 

åk 7 i Sverige. Man har velat undersöka hur elever löser matematiska problem eftersom 

Foong Pui, Koay Phong Lee anser de många gånger inte verkar kunna relatera dem till  

verkligheten.  Undersökningen  har  gjorts  av  två  lärarutbildare  Foong  Pui  och  Koay 

Phong Lee som arbetar vid National Institute of Education i Singapore. Pui och Phong 

Lee tror att en av orsakerna till att elever har svårt att koppla matematiska problem till  

verkligheten kan vara att man i traditionell undervisning använder en förenklad form för 

att elever ska lära sig använda de fyra räknesätten. Författarna menar dock att denna typ 

av standardiserade uppgifter, med en given uppsättning information, hämmar elever från 

att tänka själva och lösa verkliga matematiska problem eftersom de av problem som ges 
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i undervisningen inte går att relatera till verkligheten. Följande exempel är hämtat från 

en vanlig lärobok i matematik:

En maskinskriverska kan skriva 575 ord på 25 minuter. Hur lång tid skulle det ta för  

henne att skriva: a) 3680 ord b) 8855 ord?

I matematik undervisning kan detta ses som ett verkligt problem men Pui och Phong 

Lee menar att det inte är så. Problemet är orealistiskt på det sätt att det förutsätter att 

skriverskan kan skriva i samma hastighet oavsett hur mycket hon skriver. Trots att både 

elever  och  lärare  är  medvetna  om  de  orealistiska  i  detta  är  det  sällan  något  som 

reflekteras över. Att elever ger denna typ av orealistiska lösningar menar författarna är 

en orsak av det stereotypa tänkandet som finns i undervisningen. Detta gör att eleverna 

lär  sig  att  ”tillfälligt  utestänga  verkligheten”  och  inte  se  lösningens  relevans  i 

situationen.  Författarna  menar  att  man i  undervisningen  måste  ge  problem där  man 

lägger fokus på att analysera situationen i problemet som beskrivs i stället för att elever 

fokuserar på att räkan olika kombinationer av talen vilket ger orealistiska lösningar som 

med exemplet med bussarna. Om man i stället ger uppgifter där man måste ta hänsyn 

till det relevanta i situationen. Exemplet med maskinskriverskan har gjorts om till en 

mer verklighetsanknuten version:

Du ska på maskin skriva en uppsats på 2500 ord. Uppsatsen skall betygsättas. Hur lång  

tid skulle det ta?

I  den  här  uppgiften  måste  eleverna  också  ta  hänsyn  till  faktorer  som  påverkar  i 

verkligheten  t.ex.  besluta  om  när  på  dagen  de  skriver,  vilken  tidpunkt  de  är  mest 

produktiva, tillgång till  ordbehandlare mm. För att se på vilket sätt  elever tar sig an 

problemlösning gjordes en studie med 156 elever från secondery one och 148 elever 

från secondery two från åtta olika skolor. Eleverna var vana vid traditionell matematik 

undervisning med s.k.  benämnda uppgifter  vilket  innebär  att  de inte är beroende av 

kontext och har en rätt lösning genom givna tal.

Pui  och  Phong  Lee  kom  fram  till  att  elever  i  allra  flesta  fall  använder  stereotypt  

tänkande  och  tar  inte  in  sina  egna  kunskaper  om  verkligheten,  och  ser  inte  till 
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situationen. Detta menar författarna är ett problem för skolan, där man i undervisningen 

inte  lyckas  med  att  koppla  matematiken  med  verkligheten.  Eleverna  måste  i 

undervisningen få diskutera och reflektera över problem som är kontextberoende för att 

kunna knyta an till verkligheten och se hur matematik används i vardagen. Denna typ av 

verkliga problem har sällan en rätt lösning utan kan ha många svar som elever borde få 

reflektera över (Pui & Phong Lee, 1998).

Bengt Drath är NO-lärare och jobbar i sin undervisning med laborativt arbete, öppna 

problem och manar elever till att undersöka och upptäcka. När han sedan jämförde detta 

med sin undervisning i matematik såg han att arbetsformerna nästan var det motsatta där  

han utgick från läroboken och elever fick repetera övningar tills de förstod. I Denna 

traditionella och förutsägbara undervisning tror Drath att risken finns att elever tappar 

intresse  för  ämnet.  Drath  försökte  applicera  sina  undervisningsmetoder  i  NO  på 

matematik.  Eleverna fick tänka enskilt  och  sedan diskutera sina  tankar  i  grupp och 

redovisa resultaten. Elevernas tankar begränsades inte och alla lyckade komma fram till 

lösningar. Drath lät också eleverna jobba i par och kallade detta för mattesamtal i stället 

för som i traditionell undervisning ha en genomgång med läraren. Eleverna skulle i par 

försöka komma fram till många olika lösningar till problemet som sedan diskuteras med 

resten av klassen. Detta såg många elever som positivt eftersom de då kunde se många 

olika lösningar på ett problem. Drath anser att man i skolan bör fokusera på samtalet 

eftersom det i skolan finns lärare med matematikdidaktiska kunskaper. Att räkna enskilt 

kan man göra hemma. Drath menar att man bör betona tänkandet mer och räkenandet 

mindre. Som lärare ska man lyfta upp elevers tankar och stödja deras tilltro till att själva 

kunna tänka ut lösningar. Drath menar att denna typ av undervisning är lustfylld och 

kreativ och ger elever bättre förståelse för matematiska begrepp (Drath, 2005). 
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5.3 Olika verkligheter

De artiklar som refereras i detta avsnitt behandlar förhållandet mellan den verklighet 

som simuleras i  matematikundervisningen och den reella  verkligheten utanför.  Detta 

uttrycks också som relationen mellan modell och omvärld.

I  “Problem med problemlösning” presenterar Johansson sina tankar om hur man kan 

hjälpa elever  med att  uppfatta vad räknesätten innebär,  som Johansson menar  är  en 

viktig  uppgift  för  lärare.  Han  analyserar  barns  svårigheter  att  uppfatta  strukturer  i 

vardagsproblem.  Det  gäller  att  kunna  skilja  mellan  den  verklighet  som simuleras  i 

klassrummet och den reella. Johansson menar att det är speciellt viktigt att kunna lösa 

olika typer av vardagsproblem, och det vanligaste sättet att nå detta mål är att eleverna 

får  jobba  med läromedlens  olika  textuppgifter,  med hjälp  av  aritmetik  ska eleverna 

komma  fram till  ett  svar  utifrån  vad  som söks  och  som är  angett  i  textuppgiften. 

Johansson  menar  att  med  för  mycket  text  i  uppgifterna  finns  det  risk  att  eleverna 

fokuserar mer på vad som står i stället för på vad som egentligen ska lösas. Då blir 

problemlösningen  reducerad  till  en  för  lång  färdighetsräkning  i  aritmetik.   Dessa 

"kunskaper" om problemlösning som man på detta sätt utvecklar blir förstärkt i skolan 

fast det inte går efter läroplanens mål. Ett exempel som Johansson ger är att det sällan i  

verkligheten står en skylt över fruktdisken med " Hur mycket kostar 3 kg äpple om varje 

kg kostar 7,85 kr? Vardagslivets matematik börjar i en situation och i en situation där 

eleven själv måste formulera sitt egna problem. Lärarna måste bli mer uppmärksamma 

på  skillnaden  mellan  lärobokens  simulerande  ”verklighet”  och  vardagens  reella 

verklighet (Johansson, 82/83).

Wistedt uttrycker i  sin bok "Att  vardagsanknyta matematikundervisning" de problem 

som finns med att elever inte använder sig av sina utifrån kunskaper när de är i skolan. 

För att belysa detta problem citerar hon reformpedagogen Dewey som hade liknande 

tankar:  ”Ur barnens synvinkel kommer sig det stora slöseriet o skolan av att de inte  

inom skolan på ett fritt och fullständigt sätt kan få använda sig av de erfarenheter de  
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fått utanför skolan, medan de å andra sidan inte kan använda sig av det de lärt sig i  

skolan  i  dagliga  livet” (Wistedt  1992:  i).  Wistedt  menar  att  dessa  pedagogiska 

reformtankar från sekelskiftet nu är aktuella igen och att man inom pedagogiken bör 

fokusera på hur man på bästa sätt kan relatera elevernas utifrån- och vardagskunskaper 

till  matematikundervisningen.  Wistedt  definierar  vardagskunskaper  so:  ”Kunskaper 

man formar i sitt vardagsliv spontant eller färdigheter människor anses behöva ha i sin  

vardag” (Wistedt 1992: 3). Vidare menar hon att man i undervisningen ofta anknyter till 

situationer som att gå till posten eller banken som hon menar barn inte kan relatera till. I 

stället  föreslår  Wistedt  att  man kan göra studiebesök,  leka  affär  mm.  Hon ser  dock 

svårigheter att vardagsanknyta mer avancerad matematik till exempel area eller linjära 

ekvationer. Vidare menar hon att man bör verklighetsanknyta av olika skäl. Dels menar 

hon att eleverna själva ska få ta till vara de erfarenheter de redan har, hon understryker 

att elever redan innan de börjar skolan har skapat egna mentala bilder av matematik. 

Detta menar Wistedt är viktigt att ta hänsyn till av demokratiska skäl. Ett annat skäl är 

att man måste bygga vidare på kunskap eleverna redan har, annars riskerar inlärningen 

att bli ytlig.  Elevernas referensramar styr hur de tolkar den kunskap de får i skolan. 

Detta kallar Wistedt för kognitivistiska skäl.  Hon pekar också på att det är svårt för 

eleverna att föra över sina matematikkunskaper till  andra situationer.  Trots att  de är 

abstrakta blir kunskaperna ändå beroende av ett sammanhang som också påverkar hur 

man löser ett matematiskt problem. Kunskap som man lär sig i ett sammanhang tenderar 

att stanna där, och att eleverna inte själva kan relatera mellan olika sammanhang. Det 

därför  lärarens  roll  att  uppmärksamma  relationen  mellan  informell  matematik  i 

vardagen och matematik  i  skolan.  Lärarna  ska också hjälpa  elever  att  använda sina 

gamla kunskaper för att lösa en ny uppgift. Wistedt pekar också på en annan viktig 

uppgift läraren har, nämligen att försöka anknyta tankar och få dem att se det ur ett 

matematiskt perspektiv. Hon menar dock att det inte är säkert att eleverna ser det på 

samma sätt,  och att det till  och med kan bli  ett hinder.   De som är kritiska mot att 

vardags eller verklighetsanknyta matematik menar att eleverna inte förstår och inte vet 

hur de ska använda sig av sina kunskaper i praktiken. De menar att eleverna inte kan har 

förmågan att generalisera sina kunskaper och att den därför blir ytlig (Wistedt, 1992). 
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I boken”  Miljöer för lärande” framförs åsikten att  lära sig matematik för att kunna 

utläsa information och lösa problem har blivit allt viktigare (Carlgren, 1999). För att få 

eleverna att öva på problem lösning får de ofta benämnda uppgifter där man ska se 

relationen mellan modell och omvärld dvs. att sätta matematiska begrepp och symboler 

på händelser i omvärlden. Riesbeck m.fl. menar att synen på denna relation traditionellt 

har varit förenklad då man har sett att förkunskaper lätt tillämpas till verkliga händelser. 

Detta menar hon är en förenklad bild av en relation mellan vad hon kallar modell och 

omvärld som är mycket mer komplex. De uppgifter som ges i skolan är dessutom ofta 

tillrättalagda dvs. att  valet  av matematiskt tillvägagångssätt man ska använda ofta är 

tydligt. Riesbeck menar att man i vetenskapliga sammanhang däremot lägger tyngd på 

hur  man  löser  problem dvs.  att  komma på  flera  alternativa  tillvägagångssätt.  Enligt 

studier är människor duktigare på att lösa problem i verkliga sammanhang. Ett exempel 

är en studie som gjorts där man skulle avgöra vilket som var det bästa köpet. Man var 

då tvungen att väga in många faktorer med komplexa relationer sinsemellan men trots 

detta  klarade  försökspersonerna  uppgiften  nästan  felfritt.  När  de  skulle  lösa  samma 

uppgift med papper och penna utifrån matematiska symboler gick det betydligt sämre 

(Carlgren, 1999). 

2.4 Motivation

Följande artiklar behandlar  sambandet  mellan verklighetsanknytning och motivation. 

Författarna tar upp olika faktorer som de anser bidrar till lust att lära.

Bertil Gran menar att utgångspunkten för arbetet är att forskning och utveckling inom 

det pedagogiska området består av tre grundläggande stommar:

1: Beskrivning av verkligheten

2: Tolkning av verkligheten

3: Bedömning av verkligheten.
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En beskrivning av verkligheten kan göras på olika sätt. Två kompletterande perspektiv 

är iakttagelser av verkligheten och upplevelser/uppfattningar av verkligheten. Det första 

perspektivet utgår från beteende, att det är en utomstående observatör som observerar. 

Det andra perspektivet utgår från hur lärare och elever uppfattar sig själva och beskriver 

den  verkligheten.  Det  gör  att  eleverna  och  lärarna  måste  kunna  kommunicera.  Så 

hypotesen  är  att  det  är  individens  uppfattningar  av  verkligheten  eller  begrepp  och 

samband som avgör om han/hon handlar och kan hantera verkligheten. Det är detta som 

gör att man kan se hur elever löser sina matematiska problem och man kan då försöka 

att förstå dem. Trots att många elever förstår vikten av att ha matematiska kunskaper är 

det många som saknar motivation att lära. Det är en vardaglig upplevelse för många 

lärare att bli bemött med frågor som: Varför ska vi lära oss detta? Man kan då konstatera 

att eleven saknar motiv för lärandet och lär då heller ingenting. Det är viktigt att eleven 

har motiv eller incitament för sitt lärande då det är det grundläggande villkor för verklig 

inlärning.  Det  är  få  elever  som  finner  intresse  i  formellt  utformad 

matematikundervisning.  Gran  menar  att  det  är  viktigt  att  inse  att  människor  är 

målsträvande varelser (Gran, 1998). 

Nauman skriver i sin bok om ytlig och djup kunskap, för att kunna skilja, mellan ytligt  

inlärd  fakta  och  meningsfull  kunskap,  där  han  använder  sig  av  Martons  uttryck 

atomistisk-holistisk. Med det menar han att "atomistisk” kunskap bara är inlärd fakta. 

Med holistisk menar han kunskap som helhet, ett sammanhängande nät av relationer. 

Kunskap  som  eleven  lärt  för  att  den  vill  ta  in  kunskap.  De  studerandes  egna 

uppfattningar av kunskapen de studerar (Neuman, 1989).

Renman menar att man bör minska uppdelningen mellan skola och verklighet eftersom 

det gör att motivationen hos elever ökar. Detta ses som är lärarens uppgift då den är den 

viktigaste faktorn när det gäller att  få elever att känna lust att lära. Renman nämner 

också  Pedagogen  Freinets  tankar  om motivation.  Han menade också  att  man måste 
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kunna ha användning av den kunskap man lär sig för att få motivation.  Läraren ska ses 

som en  resurs  för  eleverna  och  har  som uppgift  att  uppmuntra  elever  till  att  vilja 

upptäcka.

Mycket  av  dagens  matematikundervisning,  menar  Renman,  är  enskilt  räknande  i 

läroböcker. Den här typen av uppgifter som förekommer i läromedel vill genom att ta 

exempel från vardagssituationer som t.ex. göra ärenden på posten, ge eleven en känsla 

av verklighetsanknytning. Problemet är att dessa uppgifter tenderar att vara tillrättalagda  

och standardiserade och har ett facit med ett rätt svar. Så här ser det inte ut i det verkliga 

livet som är betydligt mer komplext och nyanserat. Renman menar att uppgifter som är 

hämtade ur verkligheten ökar elevers lust att lära sig och dessutom ger dem en känsla av 

att  lyckas.  Vidare  menar  Renman  att  läroboken  med  dess  standardiserade  och 

tillrättalagda uppgifter, traditionellt varit central i undervisningen. Den kan se som en 

trygghet då den tar upp alla de teman eleverna anses bör kunna och dessutom innehåller 

genomtänkta  och  färdiga  uppgifter  anpassade  för  eleverna.  Att  släppa  från  sig 

matteboken  som lärare  kan  vara  svårt  just  för  att  den  utgör  en  trygghet.  Det  kan 

dessutom ta längre tid med andra slags uppgifter. Kollegor och föräldrar inte får lika bra 

insyn i undervisningen om det inte finns en lärobok att följa (Renman, VT07).

Dahlgren menar att när eleven ska lära sig är det viktigt vilket tillstånd eleven befinner 

sig i. När eleven befinner sig i ett intakt kontrollbehov är han/hon nyfiken och vill lära 

sig. Det vill säga att eleven strävar efter att förstå omvärlden och påverkar världen till  

sin fördel. Dahlgren menar att ett litet barn har ett stort behov av att förstå, barnet vill  

veta vad saker och ting är. Barnet undersöker, lyssnar, leker och formulerar sig i ord och 

bilder allt med målet för att förstå begrepp. De vill förstå för att kunna kontrollera, att 

inte förstå leder till förvirring och detta innebär resignation. Förvirring och resignation 

följer med tillsammans med förståelse och självtillit. Dahlgren menar att följande 

faktorer är viktiga för att eleverna ska hitta en drivkraft till att vilja lära:
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Eleven förstår inlärningsmålet = Eleven har en tydlig bild av vad det innebär 

att nå målet, vad målet har för nytta för eleven personligen.

Eleven kan nå målet = Eleven uppfattar sig själv som smart, att man kan och 

vill. För att kunna genomföra arbetet med att nå sitt mål.

Eleven behöver målet = Eleven är intresserad och nyfiken, den har en bild av 

hur man kan få nytta av det den vill lära sig.

Dessa teorier kommer vi använda oss av i avsnittet resultat, då vi knyter an dessa till 

våra egna uppfattningar av intervjumaterialet. Dessa artiklar berör alla samma 

övergripande ämne, nämligen verklighetsanknytning ur ett lärarperspektiv. Den tidigare 

forskningens teoretiska huvuddrag kan sammanfattas följande:

Teorier som rör att elevers svårigheter att verklighetsanknyta: Dessa teorier handlar om 

att elever tenderar att ge orealistiska svar och ha svårt att knyta an till verkligheten eller 

till och med stänger ute den. På grund av den skolkultur de befinner sig i där det är 

vanligt med ett mekaniskt räknesätt och standardiserade uppgifter. 

Relation mellan modell och omvärld: I detta teoretiska synsätt betonas vikten att skilja 

på den verklighet man simulerar i undervisning och den reella verkligheten där man 

själv måste formulera problemet. Man tenderar att knyta an till en verklighet barn inte 

kan relatera till. Det är då lärarens uppgift att se till att eleverna kan relatera sina 

kunskaper till andra sammanhang.

Verklighetsanknytning och motivation: Här betonas motivation som den främsta faktorn 

till att verklighetsanknyta. Det ses som lärarens uppgift att få elever att känna lust till att 

lära.  Uppdelningen mellan skola och verklighet ses försvåra för verklighetsanknytande 

och bör därför minska. Uppgifter hämtade ur verkligheten bör vara en större del  av 

undervisningen då de skapar motivation (Dhalgren, 1999).
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3. Metod

I det här avsnittet vill vi förklara den forskningsmetod vi har valt att använda, och hur vi 

har tänkt gällande urval och genomförande av intervjuer. Vi tar också upp etik, som vi 

ser som en viktig aspekt av intervju som metod.

3.1 Kvalitativ metod

Metoden vi använder oss av är en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning handlar om ett 

empiriskt och socialt fenomen, som kan definieras av sin egen historia. Det är en mängd 

av olika metoder som närmar sig sitt ämne på ett tolkande och naturalistiskt sätt (Ryen, 

2004).

Vi  har  valt  att  genomföra  intervjuer  med  matematiklärare  på  grundskolenivå.  Med 

denna  metod  hoppas  vi  kunna  få  en  djupare  och  komplexare  bild  (jmf  med  t.ex. 

enkätundersökningar) och det blir för oss lättare att se ämnet ur ett lärarperspektiv, deras 

syn på verklighetsanknytning i undervisningen. Vi har valt att göra semistrukturerade 

intervjuer,  dvs.  att  vi  ställer  samma  frågor  till  samtliga  intervjupersoner,  men  med 

öppenhet  till  andra  frågor  eller  utvecklanden  som  vi  eventuellt  kommer  på  under 

intervjuns  gång.  Detta  ger  enligt  Ryen,  människor  mer  allmänna riktlinjer  under  en 

intervju (ibid).

I stället för att intervjupersonerna svarar på bara en specifik fråga, vill vi att de fritt ska 

få kunna utveckla sina svar. Vi hade givetvis också kunnat intervjua elever också, men 

detta  hade  blivit  mer  omständligt,  då  man måste  ha  målsmans  godkännande för  att 

genomföra intervjuer med barn under 18 år. 

I en intervju är det viktigt att motivera intervjupersonerna till att vilja berätta och dela 

med sig av sina upplevelser och tankar. Det är därför viktigt att vi som intervjuar skapar 

en god stämning. Det är också viktigt att visa engagemang och ge uppmärksamhet till 

informanten och poängtera vår vilja att lära oss och få ut något ur intervjun. Detta kan 
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bidra till att skapa en trygghetskänsla hos intervjupersonen och därmed få tillit till oss 

som intervjuare (Ryen, 2004).

3.2 Urval

Vi har intervjuat fyra matematiklärare som undervisar i låg och mellanstadiet på två 

olika kommunala skolor. Det vore önskvärt att få fler intervjuer på flera olika skolor, 

men på grund av tidsbrist och det faktum att det ar svårt att få tag på lärare som ville 

ställa  upp  för  intervju  (då  dessa  utfördes  vid  terminsslut  och  många  lärare  hade 

tidsbrist).  Med  ett  större  material  hade  jämförelser,  skillnader  och  likheter  lättare 

synliggjorts. Två av intervjupersonerna kom vi i kontakt med genom bekantskap och vi 

fick  komma  hem  till  dessa  för  att  genomföra  intervjuerna.  De  övriga  två  lärarna 

intervjuades på skolan, efter att vi genom telefonkontakt med rektorn fått tag i två lärare 

som ville ställa upp för intervju.

3.3 Genomförande

Själva intervjuerna utfördes enskilt. Dessa kunde genomförts tillsammans, men kände 

att en enskilt genomförd intervju skulle vara bäst både för oss och för intervjupersonen. 

På  det  sätt  kunde  vi  koncentrera  oss  på  intervjun  som  helhet,  i  stället  för  att  en 

observerade och en ställde frågor. Då vi inte har ett intresse av att observera själva 

intervjusituationen utan var intresserade av intervjupersonernas svar.

Vi har genomfört intervjuerna med hjälp av ljudupptagning, då vi tror att det är lättare 

att följa med i det informanten säger och slippa tänka på att samtidigt anteckna. Detta 

hoppas vi gav informanten en känsla av att vi gav all uppmärksamhet till samtalet. Detta 

kan också vara viktigt för vår del när vi ska börja analysera intervjumaterialet, för att 

vara säker på att alla talade ord har kommit med, så att transkriberingen blir korrekt  

utförd (Ryen, 2004).
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Då man ska genomföra naturalistisk kvalitativ forskning, är det viktigt att informanterna 

som  ska  observeras  eller  intervjuas  inte  får  utsättas  för  manipulation  eller  bli  illa 

behandlad under datainsamlingen. Informanten har också rätt till  att kunna ta del av 

resultatet, de utskrivna intervjuerna och de tolkningar som gjorts. För oss som har valt  

att genomföra just intervjuer, är det viktigt att innan den informera intervjupersonerna 

om de praktiska omständigheterna rörande rätten till  anonymitet,  att  få ta  del  av de 

transkriberade intervjuerna och slutresultatet.  Informanten har också rätt  att  när som 

helst  avbryta intervjun. Detta bidrar till  att få informanten att  känna sig trygg under 

intervjun, här gäller det att finna en balansgång mellan trygghet, närhet och öppenhet till  

intervjupersonen.  Det kan vara svårt att få till  rätt balans, så att forskaren t.ex. inte  

kommer för nära inpå eller för långt i rån intervjupersonen (Ryen, 2004).

Med metoden vi har valt att genomföra har vi fått in ett material som vi bearbetat och 

som vi kommer och presentera i resultat-avsnittet.

4. Resultat 

Vi har i vår resultatdel delat upp i olika teman då respondenterna har rört samma tema 

under intervjuerna, och efter dessa delat upp resultatet under passande rubriker. Detta 

tror vi gör texten mer överskådlig, och kunna visa på likheter och olikheter inom samma 

tema. Inledningsvis under varje  rubrik presenterar först ett  citat  vi  ser som det mest 

pregnanta för temat. Vi tolkar sedan dessa citat och försöker relatera dem till torier. Vi 

har  valt  att  kalla  våra intervjupersoner  för respondent  1,  2,  3  och 4 i  stället  för att  

använda oss av deras riktiga namn på grund av etiska skäl. 

Vi kommer här att presentera vad våra underrubriker handlar om Verklighetsanknyta  

matematiken i undervisningen, berör lärarnas tankar kring vad verklighetsanknytning 

innebär  och  hur  de  använder  sig  av  detta  i  undervisningen.  Motivera  genom 

verklighetsanknytning:  Vi har valt att göra en distinktion mellan  Verklighetsanknyta i  
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matematikundervisningen och Motivera genom verklighetsanknytning då det sistnämnda 

berör  just  lärarnas  syn  på  sambandet  mellan  verklighetsanknytning  och 

motivationsskapande.  Problemlösning:  Under  denna  rubrik  kommer  det  fram  hur 

lärarnas  definition  av  problemlösning  att  lösa  uppgifter  som  inte  har  ett  givet 

tillvägagångssätt eller svar och hur elever hanterar detta. Elevernas förmåga att bedöma 

rimlighet  diskuteras  också.  Läromedel:  Här  diskuterar  vi  synen  på  läromedel  och 

användandet  av praktiska  läromedel,  läroböcker  och  digitala  läromedel. Brist  på 

resurser:  Avsnittet  berör  lärarnas  syn  på  resursers  påverkan  på  undervisningen. 

Skoltraditioner- Berör de vanor i och inställningar som traderas i undervisningen, vilket 

orsakar att eleven får en snäv uppfattning av matematik.

4.1 Verklighetsanknyta matematiken i undervisningen

 Följande  citat  visar  på  hur  respondent  3  talar  om  verklighetsanknytning  i  sin 

undervisning. Hon visar på flera exempel om hur det kan gå till:

IP 3 ”Vi ska jobba så mycket tematiskt som möjligt just för att öka  

verklighetsanknytningen. Kanske jobba med vatten, … kokar vatten, kyler vatten-hur  

det går upp i moln och kondenserar ner. Man kan frysa och man kan smälta vatten och  

så vidare och då kan man ju också mäta temperaturen på vattnet, då har vi massa olika  

termometrar. Hur mycket vatten har vi? Vi kan använda deciliter och liter mått… NO  

och matte kan man ju blanda mycket. Sen har vi jobbat med rymden Där pratar man om  

avstånd och stjärnor, att använda linjalen och rita stjärnbilder, då får du in matte i  

ritandet. Samtidigt som vi har skrivit och forskat om rymden, då bli det både svenska  

och SO och NO och så”.

Att relatera till verkligheten eller vardagen är något som ses som viktigt av 

respondenterna. Det ses som ett viktigt moment då det kan ge elever känslan av att 
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matematiken är viktig också för elevens egen skull i dess vardag.  Enligt respondenterna 

1, 3 och 4, så ser vi att de visar stort engagemang när det gäller att verklighetsanknutna 

och göra matematiken så vardagsnära som möjligt. Vi ser här att respondenterna gör så 

gott de kan för att få in verklighets och vardagsproblem med i undervisningen, vilket vi 

menar kan vara till hjälp för eleverna att bättre förstå matematikämnet och få dem till att  

kunna se matematiken i andra ämnen också. Alltså knyta an matematiken till andra 

ämnen som gymnastik, matlagning mm. Detta kan också bidra till att motivera eleverna 

att göra sina läxor och lättare förstå uppgifterna i dem, då detta är saker som de också 

kan göra hemma med. 

Gran menar likt respondent 3 och övriga respondenter, att det är genom att ge 

verklighetsbaserade uppgifter som man visar att matematikämnet är intressant att lära 

sig (Gran, 1998). Neuman menar att tänkandet förutsätter att man behärskar ett enklare 

och mer konkret tänkande. Med det menar hon att tänkandet är knutet till en egen 

upplevelse (Neuman, 1989).  Det är det hon definierar som verklighetsanknuten och 

vardagsbaserad matematikundervisning. En av de andra respondenterna tar som 

exempel att tanka bensin. Detta kan vara ett exempel på det Wistedt kallar en vuxens 

vardagssituation och betonar i stället vikten av att knyta situationer som finns i barns 

vardag. Det är inte vanligt att barn tankar bensin, och Wistedt menar då att det kan bli 

svårt för eleverna/ barnen att relatera till detta. Wistedt föreslår då att man i stället kan  

göra studiebesök som också kan ses som en slags ämnesintegrering så man kan se hur 

matematiken kan användas i andra områden (Wistedt, 1992). Likt det tematiska och 

ämnesintegrerade arbetet som respondent 3 anser vara viktig för 

verklighetsanknytningen.

4.1.2 Motivera genom verklighetsanknytning

Respondent 4 uttrycker här sin syn på att använda verklighetsbaserade exempel för att 

motivera sina elever. Hen betonar vikten av att knyta an till elevernas verklighet.
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Respondent 4 ”Om du får 10 kronor och ska köpa glass, kan du köpa en glass som 

kostar 15 kronor? Det måste du veta. Eller du går till en affär och handlar någonting  

då kanske du inte får några pengar tillbaka. Alltid knyta till deras verklighet… De är på  

den nivån att ju mer man kan använda deras verklighet och få dem att se det de vill ha  

så hittar man motivation.”

Att relatera till verkliga situationer är något som samtliga respondenter ser som en bra 

metod för att skapa starkare motivation till att lära.  Många kan nog relatera till att man 

själv hade svårt för matematik i skolan. Därför har läraren en viktig roll, nämligen att  

genom visa engagemang för att motivera sina elever till  att  vilja  lära sig och förstå  

matematik. Det är många gånger matematik undervisningen blir tråkig och kan verka 

meningslös  för  eleven  och kanske  speciellt  om man har  svårt  för  matematikämnet. 

Lärarna själva betonar vikten av att man lär ut på bästa möjliga sätt så att det blir lättare 

för eleverna att bli motiverade. Det är ofta lärarna får höra av sina elever ” Varför ska vi 

lära oss det här?” ”Det är helt meningslöst att lära sig detta”. Kan vara ett tecken på att 

läraren tar detta på allvar och kan hitta andra metoder där man kan förklara bättre för 

eleven varför man ska lära sig. 

Gran beskriver liknande tendenser i ”Matematik på elevens villkor” att lärare ofta blir 

bemötta med frågor liknande dessa från eleverna. Man måste då som lärare konstatera 

att eleverna saknar motivation för lärandet och lär sig då heller inget. Vidare betonar 

Gran  vikten  av  att  eleverna  har  motivation  då  det  är  ett  grundläggande  villkor  för 

verklig inlärning. Det är få elever som har intresse för formell matematikundervisning, 

och hur viktigt det är för eleven att förstå undervisningens värde i stunden men också i  

framtiden. Klassrumsmiljön påverkar i hög grad inlärningen och därmed spelar läraren 

en stor roll i  undervisningen. Läraren bör ta ansvar för undervisningssituationen och 

elever ta sitt ansvar för sitt eget lärande. Det är viktigt för eleverna att hitta ett sätt för 

att verkligen lära sig, där de själva är aktiva och inte bara förstå matematiken men att de 
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lär  sig  på  ett  djupare  sätt.  Gran  och  respondenterna  menar  gemensamt  att  fokus  i 

undervisningen  bör  vara  på  eleverna  och  inte  läraren.  Undervisningen  bör  vara  på 

elevernas villkor (Ibid).

Neuman  menar  att  de  elever  som  har  svårt  för  matematikämnet  kanske  aldrig  får 

möjligheten till att verkligen lära sig ämnet ordentligt, detta kallar hon för ytligt lärande 

(Neuman, 1989). Med inre lärande menar hon att det är det som gör grunden för att vilja 

lära sig. Inre lärande har visat sig leda till mer kreativitet, flexibilitet och spontanitet.  

Yttre lärande som hon kallar för  ”atomistisk”  kunskap som bara är ytligt inlärd fakta, 

handlar om ett beteende som drivs av tanken på att uppnå en belöning som handlar om 

betyg, popularitet bland vänner och familj än att man verkligen lär sig.  Med ”holistisk” 

syftar hon djup kunskap som en helhet, ett sammanhang med ett nät av relationer. Detta 

är kunskap som eleverna lär för att de verkligen vill ha kunskap om något (ibid).

4.2 Problemlösning

I följande citat ger respondent 3 sin bild av hur elevers förmåga att lösa matematiska 

problem, som hen menar har förändrats över tid.

Respondent 3 ” Ja det tycker jag, betydligt (förmågan att lösa problem har minskat Red  

anm.) Initiativförmågan… att ta tag i saker är också… alltså man är inte van vid att  

hitta på en lek för leken är färdig att trycka på play på spelet så är det färdigt. Barns  

egen drivkraft tycker jag har minskat och därmed minskar drivkraften till att lösa  

problem och upptäcka saker.”

Enligt  respondenterna är  problemlösning att  lösa matematiska uppgifter  som inte  är 

benämnda  dvs.  inte  har  en  given  lösningsmetod.  Respondent  3  säger  att  barnens 

drivkraft försvinner mer och mer, detta kan tolkas som att barnen fort mister tålamodet 

till att sitta och upptäcka lösningar i en uppgift. Att inte orka sitta med en penna och 
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papper  och  lösa  uppgiften  kan  man  känna  igen  sig  själv  i det  kan också  förstöra 

drivkraften  till  att  försöka  hitta  lösningarna,  elever  tappar  nyfikenheten  och 

problemlösning helt enkelt blir tråkig. Matematik är som vi har uppfattat det, mer än att 

bara lösa uppgifter i en bok, för att få elever till att hitta drivkraften är det viktigt att  

läraren visar på att problemlösning också kan finnas i olika vardagssituationer. Man kan 

i dag se många barn som inte kan relatera till verkligheten när de löser textuppgifter och 

de är ofta tidskrävande. Många elever vill snabbt bli färdiga med problemlösningen och 

gå vidare.

Dahlgren  menar  att  nyfikenheten  kan  förstöras  på  olika  sätt  då  det  finns  olika 

komponenter som ingår i motivationen. Med det menas att vi alla har en drivkraft till att 

lära,  och  då  gärna  något  som överensstämmer  med skolans  mål.  De  olika  faktorer 

Dahlgren menar leder till drivkraft är att eleven förstår vad målet för inlärningen är, att 

eleven själv förstår vad målet betyder för den själv. En annan viktig faktor är att eleven 

uppfattar sig själv som smart, att den kan och vill. Att få elever att inse att de behöver 

ett mål och att de kan se nyttan med det de lär sig menar Dahlgren också är viktigt  

(Dahlgren,  1995).  Renman  menar  att  det  är  lärarens  uppgift  att  få  eleverna  att  bli 

motiverade till att upptäcka, den drivkraft till att upptäcka som IP 3 tycker har minskat 

(Renman,  VT 07). Respondent 3  menar  också  att  eleverna  har  svårt  att  se  själva 

problemet i en uppgift och saknar förståelse. Johansson ser risker med att det finns för 

mycket  text  i  en  uppgift  då  han  menar  att  eleven  lätt  kan  tappa  fokus  från  själva 

problemet, något som kan vara en anledning till respondent 3: s upplevelse att elever har  

svårt att se själva problemet. 

4.2.1 Rimlighetsbedömning

Respondent 3 ger i följande citat sin syn på elevers förmåga att bedöma rimlighet och 

menar att denna förmåga har minskat.
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 Respondent 3 ”Ja alltså de är ju orimliga… rimlighetsbedömningen är inte där  

heller… och där kan jag ju känna överlag… min egen åsikt är att barns självinsikt-vad  

man kan och inte kan, vad jag är jämfört med omvärlden och så har minskat. Vi ger inte  

barn ansvar att ta hand om sig själva i dag. Vi hjälper dem hela tiden vilket gör att de  

inte lär sig vad deras ramar är, Uppfattning. De behöver inte klä sig själv, de behöver  

inte gå till skolan fram och tillbaka själv, de behöver inte titta på klockan för det har  

redan mamma. Allting är serverat, då lär man sig heller inte rimlighetsbedömning…  

hur lång tid tar det att gå till skolan, vad är en stund, hur lång tid tar en stund att gå till  

skolan?

Rimlighetsbedömning  innebär  att  kunna  uppskatta  rimligheten  i  olika  matematiska 

uppgifter  eller  situationer.  Att  kunna  ge  ett  realistiskt  svar  när  det  t.ex.  gäller  att 

uppskatta tid, längd mm. Respondent 3 menar att många barn i dag faktiskt inte behöver 

gå fram och tillbaka till  skolan själv, klä på sig. Detta kan bidra till  att barn får det 

svårare för rimlighetsbedömning, då de inte fått uppleva saker själv. Om ett barn går 

eller cyklar till skolan kan de själva lättare uppskatta hur lång tid det tar. Lärarna måste 

vara duktiga på att låta eleverna få se, känna med sina sinnen i alla skolämnen. Här 

spelar även föräldrarna en roll då de genom att tillåta eller till och med uppmana sina 

barn att göra saker själva.

Pui och Phong Lee menar att de orimliga lösningar elever tenderar att ge beror på att de  

tillfälligt stänger ute verkligheten och inte ser om lösningen passar in i sammanhanget 

(Pui F.  Lee K. P.  1998).  Wistedt  menar att  det i  skolan finns en uppdelning mellan 

kunskaper  i  skolan  och  kunskaper  utanför  skolan  och  att  de  ofta  stannar  i  sitt  

sammanhang. Kanske blir lärarnas arbete med att få sina elever till att kunna bedöma 

rimlighet ännu svårare, då de enligt respondent 3 saknar kunskaper och begrepp från 

vardagen. Då kan lärarna heller inte relatera elevers vardagskunskap till skolan, något 

som Wistedt är en viktig roll för läraren (Wistedt, 1992). 
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4.3 Läromedel 

4.3.1 Praktiska situationer och material 

I följande citat ger respondent 3 exempel på hur hen utnyttjar praktiska händelser som 

matematiska uppgifter åt sina elever.

Respondent 3 ”och det var precis som i går, då sprang vi maraton... de sprang olika  

varav. Ett varv var 2,4 km. Då har vi en lista på hur många varv alla har sprungit,  

någon har sprungit ett varv någon två och någon tre. Hur långt har vi sprungit  

tillsammans? Tänkte jag att vi skulle räkna ut det... alltså det är små enkla saker. Och  

hur långt skulle vi nå om vi såg på en karta? Och till vilken stad skulle vi komma om vi  

sprang så långt? Att man hittar sådana saker. Alla kanske inte förstår men några ... och  

nästa gång några till.  Det behöver inte bli ett jättestort kapitel, det kan vara en  

samling. Men ändå som ger aha-upplevelser för några.”

Med praktiska situationer menas till exempel att leka butik, eller i utomhuspedagogik 

där man använder sig av material i naturen som t.ex. kottar, stenar. Respondenterna tar 

också  upp  den  variation  av  läromedel  som  finns  i  dag.  Respondent  3  och  övriga 

respondenter berättar att de ofta lägger upp sin undervisning genom att de kommer på 

egna vardagslika uppgifter  som de visar på tavlan där eleverna får komma upp och 

skriva svaret och gärna säga sina tankar kring uppgiften, hur de tänker och varför de 

tänker på det sätt de gör. Det är också viktigt att inte relatera för mycket till läroboken 

som många gånger innehåller orealistiska uppgifter  och lösningar. Det  kan uppfattas 

som viktigt att börja jobba med praktiska material och sedan visa teoretiskt på tavlan, 

för att eleverna lättare ska kunna förstå vad det egentligen handlar om. Det kan också 

hjälpa eleven att se matematik ur ett bredare perspektiv t.ex. att matematiken kan ingå i 

matlagning, gymnastik mm. Att utgå från verkliga praktiska händelser kan också göra 

undervisningen mer varierad som vi tror gagnar eleverna.
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När eleverna ska lösa uppgifter ur boken förväntar sig eleverna att det bara finns ett 

svar, ett rätt svar och ett rätt tal. De flesta elever stressar sig igenom matteboken då de 

ska hinna  med flera  ämnen under  skolåret.  Att  eleverna  mekaniskt  fyller  i  svaren  i 

boken är det många lärare som inte är glada för eftersom det ger eleverna en syn på att 

siffror ska vara på ett speciellt sätt. Detta gör att eleverna inte klarar av att matematiken 

utanför speciella tal och lösningar, de kan inte se lösningar på olika sätt. Det är bara en 

siffra som är det rätta svaret (Gran, 1998).

Detta kan vara speciellt bra för de elever som har svårt för matematik att elever får lösa 

både praktiska och abstrakta uppgifter. Matematiken är också en social faktor, för att 

tycka om matematik måste eleverna använda begrepp om matematik. För vad som är 

matematik definieras bara av matteboken, därför är det inte bra om elever använder 

läroboken för mycket (ibid).

 4.3.2 Läroböcker

Respondent 4 uttrycker här risken med att använda läroböcker för mycket, då hen menar 

att elever riskerar att räkna mekaniskt och då tappar förståelsen.

IP 4 ”Då fattar man inte hur man skulle göra utan man skulle bara skriva svar för att  

göra färdigt sidorna efter varandra. Sida ner och sida upp. Och då blir det mekaniskt,  

och då tappar man förståelsen ”Vad handlar det om?” Hur hänger det i hopa?” Ingen  

aning.”

Respondent 3 ser matteboken som en trygghet i undervisningen, men ser också till att 

inte använda sig för mycket av den, som både respondent 2 och 4 också menar. Detta 

kan uppfattas  som att  böckerna  visar  för  lite  av verkligheten,  och vill  förhindra  att 

eleverna sitter och räknar mekaniskt i boken, utan i stället vill de att eleverna ska kunna 

använda andra medel  än primärt  matteboken.  Detta  tror  vi  kan göra undervisningen 

mycket mer givande för eleverna, och faktisk mer lärorikt. Detta kan man också känna 

igen från sin egen skoltid, tristessen med att sitta och räkna i en bok och motivationen 

för en framtida användning av dessa kunskaper saknas. 
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Dahlgren menar likt intervjupersonerna att ingen inlärning är möjlig utan input av 

erfarenheter. Med detta menar han sinnesinformation om den egna kroppens arbete och 

registrering från omvärlden. Hur viktigt det kan vara för eleverna att faktiskt komma ut, 

använda andra läromedel än boken, att se att matematik kan vara mycket mer än att  

jobba i matteboken. Men också se att matematiken kan ingå i andra ämnen i skolan 

(Dahlgren, 1995). Renman menar att matematikundervisningen traditionellt har varit 

styrd av matteboken, något han menar utgör en trygghet både för lärare och elevers 

föräldrar likt respondent 3 också säger, och då kan vara svår att släppa i från sig om det 

dessutom gör det svårare för föräldrar att få en insyn i matematikundervisningen 

(Renman, VT07). Drath tror att för mycket användande av matteboken kan få elever att 

tappa intresset eftersom uppgifterna är förutsägbara och enformiga (Drath, 2005). 

Respondent 4 menar också att elever lätt blir mekaniska när de räknar i en bok och bara 

koncentrerar sig på att räkna sida upp och sida ner.

 

4.3.3 Digitala läromedel

Följande respondent uttrycker sina åsikter om digitala läromedel i undervisningen. Hen 

har en positiv bild av dessa och menar att det får eleverna att stimulera fler sinnen och 

menar att man måste anpassa sin undervisning efter teknikens utveckling.

Respondent 4 ” Du får ju fler sinnen. Du ser, du hör, du gör. För att bara sitta och  

räkna med papper och penna det tappar lusten för många. Det motiverar barnen på ett  

annat sätt. Där kan man ju hitta uppgifter, det är mycket lättare att hitta uppgifter som  

passar var och en … I-paden är inget unikt men datorn och alla program som finns där.  

Och filmer och allt man kan göra för att konkretisera matten så mycket man kan. Få  

verkligheten i den. Och barnen lever ju… det är så det ser ut i dag. Vi måste ju ha det  

verktyget med sig. Vi kan ju inte stoppa... Och det vill ju vi inte heller. Många här är ju  

jätteintresserade av det och vi är ju väldigt mycket igång på det.”
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Digitala läromedel kan till exempel vara I-Pads, Activboard som är en stor skärm som 

har touch- funktion där man kan göra olika aktiviteter (Det samma som en dator med 

färdiga program där man tränar matematik till ex). Vi ser att respondent 3 och 4 tror att 

användandet  av digitala läromedel  ökar motivationen för eleverna och dessutom ger 

bättre resultat. Samtidigt verkar det som planering av undervisningen tar tid och kräver 

mer av lärarna.  För att  få  ut de positiva sidorna så bör läraren planera bättre så att  

eleverna kan få ut mest möjligt av undervisningen så att inte läromedlen riskeras att 

användas som ett rent nöjesspel.  Detta verkar respondent 4 ta på allvar, och betonar 

vikten  av  att  använda  genomtänkta  program.  På  det  hela  taget  ser  hon  positivt  på 

digitala läromedel i undervisningen.

Likt respondent 4 menar Grevholm att informationsteknologin ger anledningar till större 

förändringar av undervisningen och inlärningen av matematik. Det finns fler 

forskningsresultat som visar att denna typ av undervisning kan öppna helt nya vägar för 

eleverna. De kan få fördjupning, insikter och kunskap inom matematiken. Men 

forskningen har också visat, likt det respondent 3 också menar, att de positiva sidorna 

kräver att teknologin har en genomtänkt uppläggning av undervisning- och 

lärandemiljön. De negativa sidorna är att ju mer eleverna klarar av att lösa uppgifter 

med hjälp av teknologin gör att kraven på eleverna blir högre (Grevholm, 2005).

4.4 Brist på resurser

Respondent  3  visar  här  på  att  tillgången  på  resurser  påverkar  planeringstiden  och 

därmed också undervisningen.

Respondent 3 ” Att plocka fram, prova det praktiska materialet, vilket man inte alltid  

hinner. Och det kräver att du sätter dig in och har en tanke bakom. Så att du kan knyta  

ihop det praktiska och få det till att bli teoretiskt. Det kräver också en tanke man kan  
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inte bara göra det. Och planeringstiden blir ju mindre och mindre i skolans värld. Så  

att det är lite kämpigt.”

Bristen på resurser går också ut över eleverna då tiden saknas för att göra ordentliga 

förberedelser inför undervisningen. Enligt respondenterna måste skolan spara in pengar 

och därmed går det ut över de resurser som skolan ska använda för att få eleverna att nå 

skolans mål. Många gånger skulle det vara bra med fler lärare i klassrummet, då vi av 

respondenterna uppfattar att det är många elever som behöver mycket hjälp, och inte får 

den hjälp de egentligen behöver. Fler lärare skulle också lätta lärarnas arbetsbelastning. 

Respondenterna har i  genomsnitt  25-28 elever i  en klass,  detta gör att en lärare har 

begränsad möjlighet att hjälpa alla elever som verkligen behöver lite extra hjälp. Detta 

verkar vara det mest negativa med arbetet. Planeringen och undervisningen drabbas på 

grund av att skolans resurser inte räcker till.

Dahlgren menar också att skolan har bestämda rutiner för hur arbetet ska fördelas. Det 

är terminer, arbetsvecka, ämnen och lektioner som är uppdelade på en viss tid. Men om 

eleven också får vara med att planera sin tid kan det leda till att de vill lära för att lära 

och inte bara stressa sig igenom för att bli klar så fort som möjligt. Hade resurserna 

räckt till så hade planeringsprocessen kunnat vara tydligare och bättre så att eleverna 

skulle kunna vara med och planera sin arbetsvecka, och hur arbetet ska redovisas och 

kontrolleras.  Det  är  detta  som inte  får hända men blir  en konsekvens av resursbrist 

(Dahlgren, 1995).
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4.5 Skoltraditioner

Respondent  3,  talar  om hur skoltraditioner kan vara med på att  göra eleven osäker. 

Enligt respondenten är det viktigt att visa eleverna att det går bra att göra fel, och att det 

finns fler lösningar en ett, på olika matematiska problem.  

Respondent 3” Jag tror det mycket sitter i gamla skoltraditioner. Att det ska vara på ett  

visst sätt och att vi lärare måste vara öppna för att hitta andra lösningar. Och visa att  

det är ok att göra fel och lära sig av de misstagen utnyttja barnens fel… ”men titta här,  

vad lärde vi oss här istället då? ”Det tror jag är något som den äldre generationen  

inte... där är det antingen rätt eller fel... sen, jo det tror jag.”

I skolan kan många elever få en uppfattning om att uppgifter som ges bara har ett rätt 

svar. Detta kan vara en konsekvens av traditionell syn på matematiken där man ansett 

att man endast kan dela upp i rätt och fel, dessa traditioner tycks påverka elevernas sätt 

att lösa uppgifter. Respondent 4 och 3 vill få eleven till att se att man kan lösa samma 

uppgifter på flera olika sätt, vilket lärarna har en positiv inställning till. Detta tror vi kan 

få eleverna till att öppna sina sinnen mer, och se matematiken ur ett större perspektiv än 

att bara tänka snävt, som att sitta i en fyrkantig box och tro att det bara finns ett sätt att 

lösa uppgifter på, vilket kan göra det svårare för eleven att se efter flera lösningar.  Om 

eleven tror att det bara finns bara antingen rätt eller fel svar på en uppgift kan detta 

dessutom leda till att eleven känner sig osäker på uträkningssättet och inte vill dela med 

sig av sina tankar något som ses som lärorikt och viktigt i skolan.

Gran menar också här att eleverna bara tänker i tal när de ska lära sig matematik. Till 

exempel genom spel med tärningar lär de sig att addera och subtrahera. Eleverna ser 

bara  tal  som  de  adderar  eller  subtraherar,  man  måste  kunna  den  grundläggande 

matematiken  för  att  kunna räkna.  Gran kritiserar  också  den traditionella  skolan,  till 

exempel i en lärobok finns det bilder som pratar för sig själv, och är inte nödvändigtvis 
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den bild som eleverna ser. De förväntas att se det lärarna vill att de ska kunna se, Gran 

visar här ett exempel från en lektion i bråk, där det fanns olika bilder på ett oreflekterat 

sätt.  Men  det  finns  ingen  oavhängig  betydelse  av  en  bild  som kan  överföras  från 

läroboken till eleven. Varje bild formas och tolkas utifrån de erfarenheter och språk man 

enskilt har utvecklat. Vidare menar Gran att matematiska begrepp inte får sin egentliga 

mening  annat  än  på  avancerad  matematisk  nivå,  det  vill  säga  på  ganska  hög 

abstraktionsnivå.  Det  barn  kan  förstå  av  matematiska  begrepp  och  strukturer  som 

mentala objekt (med objekt menar Gran det abstrakta innehållet hos en språklig term, 

till skillnad från själva termen, de objekt som termen beskriver). Därför är det bra att 

dagens skolor och lärare tar in mer av andra läromedel än boken och att de får eleverna 

att se att det finns mer matematik än dem som finns i läroboken (Gran, 1998). Palm 

menar att elever i vår skolkultur får räkna mekaniskt och inte se till situationen när de 

löser uppgifter (Palm, 2003). Carlgren menar att uppgifterna ofta har givna lösningssätt 

vilket blir ett problem när elever på egen hand ska lösa uppgifter.  Likt respondent 3 

nämner också respondent 4 att eleverna blir förvirrade när de det står ett givet räknesätt 

men ska försöka tänka på ett annat sätt. Detta menar Carlgren är en konsekvens av att 

man  i  undervisningen  ger  en  alldeles  förenklad  bild  av  modellens  förhållande  till 

verkligheten dvs. att bara för att man har en förkunskap betyder det inte att man kan 

använda den till  praktiska problem. Detta menar hon är en syn som traditionellt  har 

funnits  och  finns  i  skolan  (Carlgren,  1999). Drath  menar  att  det  är  positivt  att  låta 

eleverna komma fram till egna olika lösningar på problem likt respondent 4 gjorde när 

hon lät sina elever presentera olika lösningar på ett problem (Drath, 2005).

Vi har fått ut mycket intressant information av respondenterna, vilket har gjort att vi har 

haft mycket material att arbeta med. Det var svårt att välja ut bara ett citat i varje tema,  

då vi tyckte att det fanns många talande citat. Med dessa citat vi har valt ut vill vi nå 

fram till de huvudresultat som vi kommer att ta upp i följande diskussionsdel.
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5 Diskussion

I det här avsnittet diskuterar vi först hela arbetets gång, sen kommer vi till källkritik. 

Sist i kapitlet diskuterar vi resultatet vi fått när vi analyserat intervjumaterialet.

Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att ta del av lärarnas syn på hur de arbetar för 

att  relatera  matematikämnet  till  verkligheten  och vardagen.  För  detta  intervjuade  vi 

matematiklärare på två olika skolor. Vi hade önskat att få flera lärarintervjuer men på 

grund av tidsbrist och svårigheter med att få tag på lärare som ville ställa upp, fick vi 

nöja oss med fyra intervjuer. Trots det tycker vi att vi har haft ett stort intervjumaterial 

att arbeta med och kunnat få svar på vår frågeställning. våra intervjupersoner har varit 

mycket tillmötesgående och hjälpsamma, och erbjudit oss att medverka på lektioner, 

men vi insåg att arbetet hade blivit för stort och att tiden heller inte hade räckt till.

Då vi hade transkriberat våra intervjuer kunde vi se att det fanns gemensamma ämnen 

de alla berörde. I början såg vi detta som ett problem för att de menade samma saker, 

men då såg vi fördelen med att lätt kunna dela upp analysen i olika teman och arbeta 

utifrån dem.

Vi  tycker  att  vi  har  haft  ett  bra  samarbete  sinsemellan,  även  om  det  uppstått  lite 

svårigheter och förvirring kring språket då en av oss är norsktalande. Detta har dock 

bara varit ett marginellt hinder och samarbetet i denna något utdragna process har med 

tiden dessutom förbättrats.

5.1 Källkritik

Den tidigare forskning som vi har använt i vår uppsats, har vi valt ut för att vi anser att  

den berör de ämne vi vill behandla, nämligen verklighetsanknytning från ett utlärande 

perspektiv. Vi har lagt mycket tid på att leta upp artiklar, böcker och andra tänkbara 

källor. Det var inte svårt att finna artiklar som rörde vårt ämne, men de artiklar och 

böcker vi har valt ut ansåg vi röra vid det ämne vi ville fördjupa oss i mer specifikt. Det  

vi anser kan vara negativ med den tidigare forskning vi använder oss av, att vi bara 
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använt artiklar och böcker på svenska och att vissa källor kan vara gamla, den äldsta är 

från  1989.  Kanske  kunde  man  ha  sett  mer  på  texter  från  andra  länder  i  större 

utsträckning. Samtidigt anser vi att de teorier vi hittat passar väl in i vårt ämne och vi 

har fått mycket ny kunskap om ämnet. Vi hade många teorier att utgå ifrån i arbetet med 

vårt resultat- avsnitt, som vi ser har passat bra till de olika temana som vi gjort utefter  

intervjumaterialet. 

5.2 Resultatdiskussion

Respondenterna verkar vilja arbeta mycket med att verklighetsanknyta matematikämnet 

och menar att det är viktigt för att motivera eleverna.  En av respondenterna berättar om 

när  hen med sina elever  experimenterat  med vatten i  olika former,  vilket  gjorde  att 

eleverna med en gång kunde se nyttan med matematiken och att matematik kan vara 

mycket mer än att  bara räkna i  matteboken. Som en av pedagogerna nämner är det 

viktigt att arbeta ämnesintegrat, att knyta an matematiken till andra skolämnen också. 

När  man  ska  undervisa  i  ett  nytt  tema  är  det  viktigt  att  med  en  gång  relatera  till 

verkligheten så att eleverna inte tappar greppet och lusten. Respondenterna menar också 

att det är viktigt att de själva visar engagemang i det de undervisar i, då det annars kan 

bli svårt för eleverna att känna engagemang.

En viktig uppgift lärarna har är att planera bra så att tiden räcker till så att man kan få ut  

mest  möjligt  av  undervisningen.  Som att  gå  ut  i  naturen,  arbeta  med  kroppen  och 

numera  dessutom  använda  digitala  hjälpmedel  som  I-Pads,  vilket  enligt  lärarna 

motiverar eleverna mer och dessutom stimulerar flera sinnen. Programmen i  digitala 

läromedel är också självrättande, vilket också sparar mycket tid för lärarna.

Hälften av respondenterna menar att på grund av brist på resurser så blir planeringstiden 

mindre. Detta går ut över eleverna som blir stressade när de inte kan få tillräckligt med 

hjälp för att nå skolans mål.
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När  det  kommer  till  rimlighetsbedömning  menar  respondenterna  att  det  viktigt  att 

eleverna själva får uppleva t.ex. avstånd mellan olika ställen, för att få en uppfattning av 

vad rimlighetsbedömning är. Det är bra om de vuxna i hemmet tar sitt ansvar och låter 

barnen själva få göra och uppleva vardagssysslor just för att underlätta för barnen själva. 

Detta  är  våra  respondenters  berättelse  om deras  syn  och  hur  de  undervisar  för  att 

relatera till verkligheten  och hur de kan få elever till att skapa en djupare förståelse av 

matematik.

Vår frågeställning var:  Hur reflekterar grundskolelärare kring verklighetsanknytning i  

matematikundervisning?

Det  vi  har  kommit  fram till  och  fått  svar  på  utifrån  våra  resultat  är  att  lärarna  är 

medvetna om vikten att verklighetsanknyta för en djupare förståelse skull, men också 

för  att  skapa  motivation  och  förbättra  elevers  matematikkunskap.  De  arbetar  gärna 

utanför läroboken och visar hellre först med praktiska material och är ute i naturen och 

kopplar sedan det praktiska med det teoretiska i läroboken. Det lärarna gör är att utgå 

ifrån praktiken eller vardagliga exempel för att sedan koppla till teorin.

Samtliga lärare har lyft fram vikten av att använda sig av verklighetsanknytning när de 

undervisar då elever får ett större användningsområde för sina kunskaper och då också 

ökar motivationen att lära sig mer. Något som förvånade oss, var att de i dag använder 

mycket digitala läromedel i så stor utsträckning, vi fick en positiv uppfattning av dessa 

då detta ger eleverna en variation i undervisningen samt att de också kan stimulera flera 

sinnen, detta var för oss nytt och intressant att få inblick i.

5.3 Förslag rörande fortsatt forskning 

Om  vi  skulle  göra  vidare  forskning  om  detta  ämne,  tycker  vi  att  det  skulle  vara 

intressant  att  forska  vidare  på  digitala  läromedels  påverkan  på  elever  samt  hur 

utvecklingen av digitala läromedel i undervisningen kommer att se ut. Kanske kommer 

användandet av läroböcker med tiden helt försvinna och digitala läromedel helt ta över. 

Hur ser i så fall lärare på detta scenario? 
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I detta fall hade vi önskat att göra undersökningar på flera olika skolor med flera lärare 

för att kunna se en större variation. Kanske kan man också se på elevers syn på detta. 

Att i vidare forskning också se mer på hur gamla skoltraditioner påverkar 

undervisningen hade varit intressant, då mycket av dagens undervisning tycks bygga på 

dessa.
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Bilaga: Intervjufrågor

1. Hur många år har du arbetat som matematiklärare? 

2. Hur många elever har du i din klass som du undervisar i? 

3. Hur brukar du lägga upp undervisningen på en genomsnittlig matematik lektion? 

(Använder du tavlan mycket, läroböcker, är utomhus osv.) 

4. Hur lägger du upp din undervisning för att eleverna ska få sina önskemål, och 
motivation till att vilja lära sig matematik på bästa möjliga sätt? 

a. Hur skulle du vilja planera din undervisning för att göra det så verklighetsnära som 
möjligt, så att problemlösning kan vara lättare och roligare för eleverna? 

5. Tycker du att eleverna har svårt att relatera till matematik i sin vardag? (T.ex. hitta  
vardagsliga svar på matematiska problem). 

6. Tycker du texten i läroböckerna förklarar matematiken på ett bra sätt? 

7. Vad tror du kan vara ett eventuellt aktuellt problemet med matematiken? 

8. Tror du att det finns elever som har svårt att förstå matematiken i skolan? I så fall 
varför?
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