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Kliv in i skolmatematiken men lämna verkligheten hemma 

En studie kring kopplingen mellan vardag och skolmatematik hos elever i årskurs 1-3 

 

Leave what you know behind and step into the world of school mathematics 

A study into the connection between everyday life and mathematics in school, for 

elementary school pupils  

 

Sammanfattning 
Följande studie behandlar ämnet vardagsanknuten matematik. Syftet med studien har 

varit att ta reda på vad som egentligen är vardagsmatematik för eleverna, hur de kan 

göra kopplingen mellan vardag och matematik samt vilka matematiska kunskaper de har 

möjlighet att visa i vardagsanknutna och öppna problemuppgifter. 60 elever fick, med 

hjälp av en hemuppgift, i uppdrag att hitta matematik i sin vardag. Sex elever deltog 

därefter i ett undervisningsförsök med utgångspunkt i en vardagsrelaterad berättelse och 

slutligen deltog åtta elever i intervjuer. Hemuppgiften har genomförts i tre klasser i 

årskurserna 1-3 och ur klasserna har ett mindre antal elever valts ut för 

undervisningsförsöket och intervjuerna. I studien har det framkommit att det finns 

skillnader i hur elever gör kopplingen mellan vardag och matematik. Eleverna kan 

formulera uppgifter från en vardagsrelaterad berättelse men visar vid några tillfällen 

svårigheter i att använda sina vardagserfarenheter för att kunna lösa uppgifterna. 

Dilemmat är att de vardagsanknutna uppgifterna som eleverna skapar många gånger inte 

är realistiska utan liknar klassiska läromedelsexempel. Trots att eleverna generellt sett 

klarar av att lösa uppgifterna framkommer det i intervjuerna att de anser att de inte har 

något behov av matematik just nu utan behöver lära sig det inför vuxenlivet. 
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1 Inledning 
 

I Lgr11, läroplanen för grundskolan, ingår både i det centrala innehållet och i 

kunskapskraven att elever ska kunna de naturliga talen och dess användning i vardagen. 

Eleverna ska behärska de fyra räknesätten samt kunna formulera och lösa problem i 

vardagliga situationer. När de resonerar kring lämpliga strategier och metoder behöver 

de kunna göra det med utgångspunkt i vardagen och det är skolans ansvar att eleverna 

kan visa förståelse för hur matematik används i det vardagliga livet (Skolverket 2011). 

Möllehed (2001) lyfter dock att det finns svårigheter för lärare att hitta problem som 

upplevs som reella och är vardagliga för alla elever då de är olika individer och lever 

olika liv.  

 

I samtal med släkt, vänner och elever har vi ett flertal gånger upptäckt att de ifrågasätter 

vad de egentligen har för nytta av den matematik som de har fått arbeta med i skolan. 

Trots att vissa nu är vuxna och har funderat över frågan ser de fortfarande ingen 

anledning att lära sig all den matematik som lärs ut i skolan. Under samtalen har vi gett 

exempel på tillfällen där matematik används i vardagen och då har deras syn på ämnet 

förändrats. Varje gång de möblerar ett rum, ser en planritning, beräknar tapetrullar, 

uppskattar ett avstånd och restid eller bara lagar mat använder de matematik. Det här är 

matematik som de kan ha lärt sig utanför skolan, men de borde även ha lärt sig det i 

skolan. Boaler (2011) kommer dock med kritik mot skolmatematiken. Forskaren påstår 

utifrån sin forskning att den vardagsanknutna matematiken i skolan är så orealistisk att 

den inte stämmer överens med människors verklighet. Redan under skoltiden lär sig 

elever att matematik och verklighet är två skilda saker. Med utgångspunkt i läroplanen, 

vuxnas ifrågasättanden och Boalers (2011) kommentar undrar vi hur kopplingen mellan 

skolmatematik och vardag är i skolan idag. Vi vill ta reda på hur eleverna anser att de 

använder matematik utanför skolan, hur de använder sina erfarenheter för att lösa 

problemuppgifter i skolan samt hur uppgifter kring vardagen öppnar upp för ytterligare 

kunskapsutveckling. I den didaktiska triangeln är vår erfarenhet att vad är noga 

genomgånget, hur är ofta tydligt men att varför ibland kan vara osynligt för eleven. 

Boaler (2011) poängterar att elevers förståelse ofta brister. De räknar efter regler men 

förstår inte vad de gör eller varför de använder sig av räkneoperationen. Skulle eleverna 

försöka använda sig av vardagliga erfarenheter inser de snabbt att de inte klarar av att 

lösa skolans uppgifter. De lär sig att skolmatematiken är ett ämne där de inte har nytta 

av sitt sunda förnuft utan måste memorera räknereglerna. En konsekvens av det blir att 

elever inte finner motivation att räkna matematik i skolan. När de sedan är vuxna klarar 

de inte heller av att lösa skolexempel då de glömt reglerna och aldrig förstått hur 

räkneoperationerna har gått till (Boaler 2011). 

 

Det är aldrig för sent att lära sig nya saker men enligt läroplanen (Skolverket 2011) är 

förståelsen för hur matematiken är kopplad till vardagen ett kunskapskrav som eleverna 

ska klara av i årskurs tre. Hattie (2009) betonar precis som Boaler (2011) hur väsentligt 

det är att hela tiden synliggöra lärandet för eleverna. Eleverna behöver veta vad målet är 

och hur vägen dit kan se ut. Wistedt (1992) bekräftar Hatties ord med att det är lärarens 

ansvar att hjälpa eleverna att förstå hur och varför de lär sig någonting. Vidare skriver 

Gran (1998) att strävan inte bör vara efter ett memorerande av räkneregler, rätta svar 

eller slutmål. Det är i uppförsbacken och på väg mot ett svar som lärandet sker.  

 

Undervisningens upplägg spelar enligt tidigare nämnda forskare en stor roll för 

elevernas lärande samt huruvida de förstår syftet med undervisningen. I den här studien 

undersöks hur eleverna klarar av att göra kopplingen mellan vardag och matematik och 
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därmed indirekt hur undervisningen är utformad. Eleverna ska själva få lösa uppgifter 

som vi konstruerat med utgångspunkt i aktuell läroplan. De genomför uppgifterna 

enskilt på hemmaplan samt i par med oss närvarande för att observera och ställa 

följdfrågor. En fördjupning sker även med vissa elever i intervjuer, där syftet är att 

undersöka om de har samma svårigheter som våra bekanta med förståelsen för 

matematikens betydelse i vardagen.  
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2 Syfte  
 

Syftet är att ta reda på vad som är matematik i vardagen för några utvalda elever i 

årskurserna 1-3 samt hur de gör kopplingar mellan skolmatematiken och dess 

användning i vardagen. Syftet är även att ta reda på vilka matematiska kunskaper som 

eleverna får möjlighet att visa och utveckla i öppna problemuppgifter, som är knutna till 

deras vardag eller vardagliga situationer. 

 

2.1 Frågeställningar 
  

 Hur visar eleverna att de kan använda skolmatematiken i vardagen och i 

vardagliga uppgifter? 

 Hur beskriver och visar eleverna att vardag och matematik hör ihop?  

 Vilka matematiska kunskaper visar eleverna och får chans att utveckla i de 

vardagsanknutna problemuppgifter som vi har tagit fram? 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

Följande avsnitt behandlar tidigare forskning inom ämnet vardagsanknuten matematik. 

Den teoretiska bakgrunden är uppdelad i två större block. Det första blocket handlar 

generellt om vardagsanknuten matematik och det andra riktar sig till problemlösning.  

 

3.1 Vardagsanknuten matematik 
 

Wistedt (1992) är en forskare inom matematikdidaktik som har reproducerat 

pragmatikern och reformpedagogen Deweys ord om att det eleverna lär sig utanför 

skolan inte blir användbart i skolans uppgifter.  

 
Ur barnens synvinkel kommer sig det stora slöseriet i skolan av att de inte inom skolan 

på ett fritt och fullständigt sätt får använda sig av de erfarenheter de fått utanför skolan, 

medan de, å andra sidan, inte kan använda det de lärt sig i skolan i det dagliga livet. 

Det är det som är skolans isolering - dess isolering från livet. (Dewey 1899 citerad i 

Wistedt 1992:i) 
 

Tillsammans med Stockholms universitet har Wistedt (1992) genomfört fallstudier i två 

klasser, i årskurs fyra och fem, vid tio tillfällen med syftet att ta reda på hur elevernas 

erfarenheter kan vävas samman med matematikundervisningen. I projektet framkom det 

ett problem med matematikundervisningen vilket är att eleverna måste sluta tänka på de 

saker de vanligtvis funderar över när de är i skolan. Den vardagserfarenhet de har sedan 

tidigare får de inte chans att använda under skoltid. De lär sig inte heller hur de kan 

använda sin nyvunna kunskap i skolan när de lämnar klassrummet. Arbetet i skolan går 

i en helt annan riktning än barnets funderingar och skolan får ständigt kämpa för att 

elevernas intresse för skolarbetet ska väckas istället för att använda elevernas redan 

existerande intresse (Wistedt 1992).  

 

Föregående forskare bekräftas av Boaler (2011) som dessutom kallar 

matematikundervisningen i skolan fullkomligt löjlig då den är så långt ifrån 

verkligheten. De delar i undervisningen som påstås vara vardagsanknutna är egentligen 

inte det. Efter att ha följt klasser i longitudinella studier samt lagt tusentals timmar på 

datainsamling om hur elever lär sig matematik har forskaren kommit fram till att det är 

positivt med vardagsanknuten matematik, dock endast om den på ett realistiskt sätt 

utgår från verkligheten. De vardagsuppgifter som ofta finns i läromedelsböcker handlar 

om vardagliga ting men eleverna behöver lämna sina erfarenheter och sunda förnuft för 

att kunna lösa dem.  

 
Ett problem som har framkommit genom min forskning, med både gammal och 

nyare pedagogik i matematik, är de fullkomligt löjliga uppgifter som används i 

matematikundervisningen. Ungefär som när man kliver igenom garderobsdörren och 

går in i landet Narnia, kan man i matematikundervisningen träffa på tåg som färdas 

emot varandra på samma spår och människor som målar hus med samma hastighet 

under hela dagen. Badkar fylls med vatten med samma hastighet varje minut, och 

människor springer runt löparbanor på exakt samma avstånd från ytterkanten. För att 

eleverna ska göra bra ifrån sig i matematiken vet de att de tillfälligt måste frångå 

verkligheten och acceptera de löjliga problemställningarna de får att arbeta med. De 

vet att om de funderar över uppgifterna och använder vad de har lärt sig i verkliga 

livet, kommer de att misslyckas. Med tiden inser eleverna att när de går in i 

“mattelandet”, lämnar man sitt sunda förnuft utanför dörren. (Boaler 2011:51) 
 

Vardagsanknytning kan beskrivas ur två aspekter, en inlärningsaspekt och en 
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undervisningsaspekt. Inlärningsaspekten utgår från hur eleverna använder sina 

vardagliga erfarenheter för att lösa matematiska uppgifter i skolan. 

Undervisningsaspekten utgår från hur lärarna knyter an till barnens tidigare erfarenheter 

när de lär ut matematik. Det är inte självklart att båda aspekterna är en del av 

undervisningen även om den ena är det. Det finns däremot belägg utifrån Wistedts 

(1992) forskning att undervisningsaspekten kan bana väg för inlärningsaspekten. Om 

läraren knyter undervisningen till vardagssituationer gör det att eleverna vidare 

använder sig av det i lösningar av abstrakta uppgifter (Wistedt 1992). I en nationell 

kvalitetsgranskning utförd av Skolverket år 2001-2002 framkom det att innehållet som 

behandlas i undervisningen behöver kännas relevant och begripligt för eleverna. För att 

få förståelse för ett område behöver eleverna relatera det till någonting som de sedan 

tidigare känner igen. En del av matematiken som tidigare har varit svårt men plötsligt 

blir förståeligt ökar dessutom motivationen hos eleverna (Skolverket 2003). När 

matematiska utmaningar tas an i praktiken har det visat sig att avancerade uppgifter kan 

lösas med enkelhet. Wistedt (1992) hänvisar till annan forskning där det har visat sig att 

unga brasilianska pojkar, som arbetar med att sälja godis på gatorna, kan använda sig av 

mycket höga tal i sitt arbete på grund av att de vet vad de räknar och varför. Det finns 

ett flertal exempel på andra, liknande situationer där barn klarar av avancerad 

matematik när de behöver använda den i en specifik situation i sin vardag. Problem som 

eleverna blir motiverade av att lösa kan alltså vara problem som de möter i sina 

vardagsliv. Svårigheten är bara att finna problem som är vardagliga för samtliga elever i 

en klass. Ett alternativ kan vara att eleverna själva får konstruera problem vilket 

garanterar att det är ett problem som de kan relatera till (Möllehed 2001). 

 
3.1.1 Undervisning 

Inom den traditionella undervisningen finns en tro att om eleverna upprepar en procedur 

om och om igen kan de vidare använda den för att lösa kommande uppgifter eller 

problem som lärarna presenterar och som eleverna ställs inför. Kritik mot arbetssättet är 

dock att konsekvensen snarare är motsatsen, att eleverna inte klarar av att tillämpa och 

använda de inövade procedurerna vid andra tillfällen. Eleverna lär sig inte av “att se mer 

av saker och ting utan att se något på ett annorlunda sätt än vad man gjorde tidigare” 

(Engström 1997:29). Det här bekräftas i Runessons (1999) fallstudier av 

matematiklärare och deras undervisningspraktik gällande vad elever erbjuds att lära. 

Forskningen talar för att det inte är i given information utan i elevernas egna 

konstruktioner det skapas tillfälle för lärande. Lärarna behöver därför skapa variation i 

undervisningen och låta eleverna arbeta undersökande och reflekterande för att upptäcka 

matematiken (Runesson 1999). När eleverna ska lära sig matematik i skolan görs det 

därmed bäst då de får hjälp med att tillämpa uppgifterna på vardagliga situationer och 

när eleverna använder sina tidigare kunskaper för att skapa ny. Arbetar eleverna abstrakt 

med matematik i form av algoritmer och formler finns en risk att de inte ser ett 

matematiskt syfte med det. De kan snarare klara av uppgifterna för att göra läraren nöjd 

eller för att bli färdiga snabbt (Wistedt 1992). I rapporten av Skolverket (2003) styrks 

Wistedts (1992) forskning där det framkommer att elever spenderar en stor del av 

matematiklektionerna på att räkna utan reflektion. Räknar de utan reflektion och utan en 

djupare förståelse eller intresse för vad de gör kommer målet för eleverna istället bli att 

göra läraren nöjd (Skolverket 2003). Det bekräftas även av Petersen (2012) som skriver 

att elever har svårt att se vad siffrorna betyder om de inte är situationsbundna eller i ett 

välkänt sammanhang. I realistiska och tydliga sammanhang får uppgifterna mening. 

Förändringen i skolan tar tid och Bjerneby Häll (2006) har i sin avhandling funnit en 

förklaring till varför. Nyutbildade lärare går ut med synen att matematikundervisningen 

bör vara konkret och kopplad till elevernas vardag. Efter tre år i verksamheten har deras 
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syn på upplägget förändrats. De har anpassat sig efter de traditioner som är inarbetade i 

skolan och deras fokus är att eleverna ska klara målen och de nationella proven. Trots 

att lärarutbildningen följer forskning och att nyutbildade lärare har en modern syn på 

matematikundervisningen faller de in i den traditionella undervisningsformen och 

utvecklingen av ämnet stagnerar till en viss del. En av anledningarna till detta är 

faktorer som tid och att lärarna inte insåg från början hur mycket tid planering inför 

undervisningen tar (Bjerneby Häll 2006).  

 

I skolan introduceras ofta en symbol först, därefter följer en förklaring till vad den ska 

användas till och avslutningsvis tillämpas den i uppgifter. Sedan långt tillbaka i tiden har 

människor skapat symboler för att det finns ett behov av det. De har inte konstruerat 

symboler som de ska försöka hitta ett användningsområde för. För att eleven ska förstå 

matematik behöver de till en början förstå behovet av exempelvis en symbol (Gran 

1998). Forskaren Petersen (2012) startade ett projekt vid namn  Mattitydprojektet för att 

förändra de negativa attityder till ämnet som fanns hos många gymnasieelever. Med 

utgångspunkt i berättelser fick eleverna hjälp med att se behovet av matematiken. 

Utifrån elevnära berättelser om skilda matematiska områden med utgångspunkt i 

vardagen fick eleverna diskutera, räkna uppgifter samt utföra praktiska aktiviteter. 

Arbetssättet bidrog till att eleverna förstod varför de behöver matematik och hur den hör 

samman med deras vardag. I projektet har det först skapats ett behov och sedan 

tillämpats matematiska symboler och metoder. Det är av stor vikt att eleverna har 

någonting att knyta det abstrakta till för att skapa förståelse. En hypotes av Gran (1998) 

är att eleverna konstruerar sitt matematiska tänkande utifrån just sina 

vardagserfarenheter.  

 

Wistedt (1992) har utifrån sin forskning identifierat risker med att vardagsanknyta 

matematiken vilket forskaren anser bör tas i beaktande. En risk med problem från 

vardagen är att elever inte förstår att syftet är att lära sig matematik. De kan lära sig 

mycket i en situation och kan få fram en lösning utan att se matematiken i det hela. En 

vardagsanknuten undervisning som inte är tydligt kopplad till matematiken eller bidrar 

med någon ny matematisk kunskap ger därför inte heller den kunskap skolan ska sträva 

efter. Läraren behöver finnas där och hjälpa genom att ge nya vinklar till den tidigare 

etablerade kunskapen. Ytterligare en risk är att när eleverna får arbeta med konkret 

matematik kan de förlora sig i det praktiska och glömma bort att fokusera på det som 

vid tillfället är det väsentliga. De kan exempelvis fokusera mer på detaljerna när de ska 

rita en lösning än att finna en lämplig matematisk lösning på problemet. Det har även 

visat sig i de undersökta situationerna i Wistedts (1992) studie att elever inte alltid har 

erfarenheter av den vardag som lärare försöker anknyta till. Barnens omvärld stämmer 

inte alltid överens med den vuxnas och det är inte heller möjligt att bjuda in samtliga 

elever till förståelse inom samma uppgift. Lärarna behöver arbeta diagnostiskt för att 

kunna utgå från varje elevs erfarenhet och inte ta för givet att vissa situationer är vardag 

för alla. Sammanfattningsvis kan ett snävt syfte skapa starkt fokus men hindra 

upptäckarglädjen. Ett bredare syfte skapar istället tillfälle för eleverna att upptäcka 

matematiken själva men risken är att de glömmer det matematiska syftet med uppgiften 

(Wistedt 1992). 

 
3.1.2 MIEL-projektet 

På en skola i USA ställde eleverna ofta frågan om när de skulle använda alla algoritmer 

och formler som de arbetade med i skolan. De förstod inte hur de kunde göra 

kopplingen mellan sina vardagliga liv och den matematik de tvingades träna på varje 

dag i skolan. På skolan startades och genomfördes ett projekt kallat för MIEL (Math In 
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Everyday Life). Projektet bestod av elever i mellanstadiet med särskilda behov och 

svårigheter. Eleverna fick en hemuppgift där de skulle finna matematik i vardagen varje 

vecka. De skulle beskriva varför det krävdes matematik för att lösa situationen och hur 

de löste den. Målen med projektet var dels att eleverna skulle få kommunicera om och 

upptäcka matematik utanför klassrummet samt att deras självförtroende skulle öka. De 

skulle få en känsla av att de är matematiker i definitionen att de lyckas lösa en situation 

med hjälp av matematik. Problemen och lösningarna var till en början relativt simpla 

men utvecklades markant under veckornas gång. Syftet med projektet var inte att göra 

eleverna mer provsmarta även om det blev en effekt. Några elever fick uttala sig om sin 

egen utveckling när MIEL-projektet var avslutat. En elev sa att det inte alltid var det 

roligaste hon visste men att det gav dem ett försprång gentemot övriga klasskamrater då 

de inte slutade tänka på matematik då de lämnade klassrummet. En elev uttalade sig om 

att det var mycket roligare att lösa problemen som de själva stod inför istället för att 

lösa ett påhittat problem som inte hade någonting med dem själva att göra. En tredje 

ansåg att de har blivit mycket bättre på matematik med hjälp av projektet då de nu har 

någonting att tillämpa den kunskap de får i klassrummet på. Det var inte bara elevernas 

kommentarer som var positiva utan resultaten på proven förbättrades också. En elev 

klarade 66 % på ett test på vårterminen och klarade 99 % på höstterminen. Slutsatsen av 

projektet var att elever behöver veta vad de har för användning av matematiken i skolan. 

När de vet vad de kan använda den till och dessutom klarar av det ökar motivationen. 

Lärare behöver hitta sätt att arbeta med matematik bortom målet att eleverna ska 

prestera på proven (Kalchman 2011). 

 

3.2 Matematikämnet och synliggöra lärandet  
 

Hatties (2009) sammanfattningar av 800 metaanalyser visar att matematik är det ämne 

som skapar mest ångest, upplevs som svårast samt är det ämne där elevernas 

självförtroende är allra lägst. Matematik är enligt Stenhags (2010) statistiska 

undersökningar även det ämne där lägst antal överbetyg, alltså VG och MVG, delas ut. 

Elevernas ångest tillhörande matematikämnet kan enligt Hatties (2009) undersökning 

vara en konsekvens av att stoppa in eleverna i fack där vissa anses som smarta och 

andra inte. Det sker ofta snabba diagnoser för att ge vårdnadshavare en anledning till 

varför eleverna inte får höga resultat i skolan. Ett påstående om att en elev inte är smart 

för att hen inte är akademiskt smart och presterar på prov behöver inte vara sant då 

eleven kan besitta andra kvalitéer. De är bara inte pluggsmarta som vissa andra elever. 

Däremot har det visat sig i Stenhags (2010) avhandling att elever som faktiskt presterar 

bra inom ämnet matematik presterar bra i samtliga ämnen. Deras betyg ligger på en hög 

genomsnittlig nivå till skillnad från de elever som har höga betyg i svenskämnet. Höga 

betyg i svenskämnet innebär inte att eleverna har höga betyg i andra ämnen. 

Matematikämnet har visat sig vara en viktig grund för hög prestation i skolan i helhet. 

Hatties (2009) resultat är grundat i sammanfattningar av ett flertal tidigare 

undersökningar men läsaren behöver ha i åtanke att forskaren inte redogör för vad de 

tidigare undersökningarna specifikt har resulterat i. Forskaren presenterar endast en 

sammanställning av vilka metoder som ger bäst effekt utan hänsyn till 

individperspektivet. Hattie (2012) fortsätter med att elevernas lust att lära är högst 

väsentlig för elevernas kunskapsutveckling. Fokus behöver därmed ligga på att 

undervisningen utvärderas mot elevers faktiska lärande. För att skapa motivation och 

högre prestation krävs att lärare synliggör lärandet för eleverna. Eleverna behöver bli 

sina egna lärare och på så sätt bli kunskapssökande. Fokus bör inte ligga på vad och hur 

mycket eleverna presterar då inlärningen kan vara den del som skapar mest glädje. En 

person eller elev kan frivilligt lägga flera timmar på en dag för att lära sig om någonting 
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de är intresserade av. Intresset behöver stimuleras om det ska bli livslångt. För att 

elevers lust och utveckling ska finnas behöver undervisningsmål och lärande vara 

synligt för eleverna (Hattie 2012). Det finns elever som inte förstår syftet med sina 

studier och som därmed inte ser värdet i att förstå matematik och att ha ett matematiskt 

tänkande. Elever delger i Skolverkets rapport att det skulle vara lättare att förstå om de 

visste hur de kunde använda kunskapen i livet utanför skolan. Praktiska delar i 

undervisningen kan göra att det blir tydligare för eleverna att se progressionen i vad de 

behärskar och synliggöra lärandet. Den ökade kompetensen gör att elevernas motivation 

ökar (Skolverket 2003).   

 
Synlig undervisning och synligt lärande sker när inlärningen är det uttalade och 

transparenta målet, när det är lagom utmanande och när både lärare och elev (på sina 

respektive sätt) försöker ta reda på huruvida och i vilken utsträckning det utmanande 

målet uppnåtts. Synlig undervisning och synligt lärande sker när det förekommer 

målmedveten övning som syftar till att bemästra målet, när återkoppling ges och 

efterfrågas, och när det finns aktiva, passionerade och engagerade människor (lärare, 

elever, kamrater) som deltar i lärandet. (Hattie 2012:33) 
 

En väsentlig del av lärandet är att synliggöra när lärande sker. När eleverna vet målet 

med sitt lärande och när de ser att framsteg sker ökar studiemotivationen och glädjen för 

inlärning finns kvar (Hattie 2012). 

 

3.3 Problemlösning 
 

Ett problem definieras som en situation eller uppgift utan given metod som 

eleven inte sedan tidigare vet hur den ska lösa. Det som är ett problem för någon 

behöver därmed inte vara ett problem för någon annan. Problemlösning är en del 

av matematikundervisningen i skolan och är till för att eleverna ska få kunskaper 

och strategier för att klara av både vardagsliv och vidare studier (Möllehed 

2001).  Om en lärare spenderar tiden för undervisning med att ständigt låta sina 

elever öva på rutinuppgifter kommer intresset enligt Pólya (1957) att försvinna 

och den intellektuella utvecklingen kommer att stagnera. Används tiden istället 

till stimulerande problemuppgifter på elevernas nivå och till givande frågor 

kommer eleverna i framtiden utveckla ett självständigt tänkande. Det finns två 

anledningar till varför en lärare ger elever en uppgift eller ställer en fråga. Den 

första anledningen är för att hjälpa eleven att lösa problemet som eleven vid 

tillfället står inför. Den andra anledningen är för att ge eleven strategier och 

medel för att i framtiden klara liknande problem självständigt. Utformningen av 

frågorna kan skilja sig åt men målet är alltid detsamma. För att kunna lösa ett 

problem behöver eleverna veta vad de ska ta reda på och vad som krävs för att 

komma dit. Fyra steg har tagits fram att följa vid problemlösning. Det första 

steget är att förstå problemet. Det andra steget är att identifiera vad som ska tas 

reda på och göra upp en plan för genomförandet. Det tredje steget är att 

genomföra planen och det fjärde steget är att utvärdera lösningen och uppskatta 

om svaret är rimligt. Vare sig elever väljer att lösa problem med hjälp av att följa 

stegen eller inte finns det en gemensam nämnare genom processen som innebär 

att de utgår från tidigare erfarenheter. Är en del av problemet igenkänt sedan 

tidigare använder eleverna strategier och metoder som de redan är vana vid och 

trygga med. När de kan använda igenkända strategier innebär det att eleverna är 

på väg mot en god problemlösningsförmåga. Genom att läraren använder 

situationer, platser eller saker som eleven kan relatera till kan tidigare kända 

strategier komma till användning. Ett exempel är att vid diskussion av en 



  
 

9 

rektangel, använda det rektangulära klassrummet som utgångspunkt (Pólya 

1957).  

 

Några faktorer som är nödvändiga för att kunna lyckas med problemlösning är att 

eleverna måste förstå text och eventuella figurer samt ha en verklighetsuppfattning för 

att skapa sig en visuell bild av problemet. Det krävs att en del av problemet är en del av 

elevens verklighet för att de ska kunna lösa det (Möllehed 2001). I sin studie har 

Möllehed (2001) observerat 100 elever när de har löst 25 problem vid fem olika 

tillfällen, sammanlagt 2500 elevlösningar. Forskaren har då identifierat områden i 

matematik som elever har svårt att förstå så som tidtabeller, diagram och priser. De är 

delar som inte ingår i elevernas verklighetsuppfattning och därmed områden som de inte 

kan göra rimlighetsbedömningar inom. För att eleverna ska förstå delar som de tidigare 

inte har förstått krävs konkretisering och att de får uppleva dem. Det behöver bli 

verklighet för eleverna då det inte är någonting som ingår i deras vardag (Möllehed 

2001).  

 

Riesbeck (2000) har skrivit en avhandling med utgångspunkt i observationer av sju 

klasser i en problemlösningssituation. Resultatet av studien visar att när elever resonerar 

kring matematik försöker de förstå matematiken genom att förklara den med vardagliga 

begrepp. Vardagsspråk och matematiskt språk är svåra att kombinera och sätta samman. 

Det anses inte vara samma sak och sambandet däremellan blir abstrakt. När eleverna 

använder ett vardagligt språk för att förstå matematik uppstår det därmed svårigheter. 

Det blir svårt för eleverna när problemen blir för matematiska och eleverna inte kan 

använda sina vardagliga erfarenheter för att förstå. Det är av stor vikt att lära elever att 

förstå hur det matematiska språket hänger samman med vardagen. “Att matematisera sin 

omvärld är således en fråga om att tolka världen i de symboler och i de operationer som 

matematiken tillhandahåller” (Riesbeck 2000:48).  

 

Under sina observationer har Riesbeck (2000) sett att eleverna utvecklar strategier för att 

lösa problem på ett invant sätt där de ständigt tror att de behöver använda all 

information för att komma fram till en lösning. De tror dessutom att det endast finns en 

rätt lösning på ett problem. När det då kommer ett problem av praktisk karaktär kan de 

inte lösa det på ett enkelt och logiskt sätt utan fastnar i matematikens värld. De kan 

fastna i tankesättet som krävs i skolmatematiken utan att kunna tillämpa det på ett 

problem de kan komma att ställas inför i verkligheten (Riesbeck 2000). Målet med 

verklighetsanknuten undervisning får inte vara att överge vardagsbegrepp eller 

matematiska begrepp utan att de ska utvecklas för att kunna användas i mer komplexa 

sammanhang (Emanuelsson, Johansson & Ryding 1991). Gran (1998) hänvisar till 

Vygotskijs teori om att meningsfullt lärande inte sker vid en viss nivå utan i 

uppförsbacken dit. Det är på vägen från en tankestruktur till en annan som inlärning 

sker. Det är i förändring av tankestrukturer som är matematiklärandets kärna. Det är när 

eleven i verklig bemärkelse lär sig hantera ett problem eller försöker formulera sina 

tankar och sin verklighetsbeskrivning som inlärning sker. 

 
3.4 Rika matematiska problem 
 

Ett rikt problem “innebär bland annat ett problem som bär på möjligheter till en givande 

diskussion av matematiska begrepp och procedurer” (Hagland, Hedrén & Taflin 

2005:28). Utifrån gedigna erfarenheter av forskning och arbete inom matematikdidaktik 

har Hagland m.fl. (2005) beskrivit vad som krävs för att ett problem ska klassas som ett 

rikt problem. Eleverna behöver bli inspirerade till att använda matematiska begrepp och 
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metoder som de lärt sig tidigare för att lösa problemet. Det behöver vara lätt att förstå 

och ligga på en nivå som gör att samtliga elever har chans att kunna lösa en del av det, 

samtidigt som det är viktigt att problemet är något av en utmaning och får ta tid att lösa. 

Därmed behöver eleverna inte få ut all matematik i ett problem vid ett och samma 

tillfälle. Problemet ska vara så pass brett att det är möjligt att återkomma till senare. Det 

behöver även finnas flera möjliga lösningar på problemet. När ett problem är så brett 

och eleverna tillsammans kan komma fram till ett flertal lösningar individanpassas 

nivån. Vid en gemensam genomgång ska flera representationssätt kunna nyttjas, vilket 

kan skapa givande diskussioner och bygga broar mellan flera matematiska områden. 

Problemlösning kräver diskussioner och är därför lämpligt att göra i par eller i grupp då 

det är i reflektion kring ett problem som kunskap utvecklas. Slutligen behöver 

problemet ge möjlighet för både lärare och elever att skapa nya intressanta problem. Det 

kan göra att eleverna utvecklar sina tidigare idéer samt skapar nya. Sammanfattningsvis 

behöver problemet vara anpassat så att alla klarar någonting samtidigt som det ger alla 

elever en utmaning. Det bör också finnas flera lösningsstrategier och eleverna ska få 

inspiration till att tänka på nya sätt och skapa egna matematiska problem (Hagland m.fl. 

2005). ”Öppna och rika problem […] ger elever möjlighet att fördjupa sitt matematiska 

kunnande och utveckla sina matematiska förmågor” (Pettersson 2011:56). Det som 

tidigare nämnts bekräftas av Emanuelsson (1995) som skriver att ett och samma 

problem kan användas av flera olika anledningar och med flera mål. Tack vare ett 

problems rika karaktär finner eleverna nya relationer och samband mellan matematiska 

områden. Att ett problem kan lösas på flera olika sätt innebär också att problemet 

individualiseras. Eleverna kan själva välja vilken svårighetsgrad de lägger sig på och 

alla behöver inte komma hela vägen fram för att känna att de har bidragit till lösningen. 

Även den här författaren tar upp att elever utvecklas av att själva kunna formulera 

problem enskilt och tillsammans med andra (Emanuelsson 1995).  

Vid ett problemlösningstillfälle finns det olika sätt för eleverna att uttrycka sig på. Det 

är fördelaktigt att ett flertal uttryckssätt framkommer när en uppgift redovisas och 

diskuteras. De fyra uttryckssätt som kan användas är konkret uttrycksform, 

logisk/språklig uttrycksform, algebraisk/språklig uttrycksform och grafisk/geometrisk 

uttrycksform. En konkret uttrycksform betyder att eleven använder någon form av 

laborativt och konkret material för att beskriva en lösning. Materialet kan i efterhand 

avbildas i en figur. Logisk/språklig uttrycksform innebär att eleven med hjälp av endast 

språket förklarar problemet och dess lösning. Det kan göras både skriftligt och muntligt. 

Algebraisk/geometrisk uttrycksform är när eleverna använder sig av förkortningar av ord 

eller siffror och talsymboler för att redovisa lösningen medan en grafisk/geometrisk 

uttrycksform endast består av bilder, diagram, grafer eller tabeller. Det är positivt om 

både lärare och elever skiftar mellan olika uttrycksformer för att beskriva tankar och 

kommunicera kring matematik. Att kunna pendla mellan olika uttrycksformer visar på 

en viss färdighet inom området. På vägen fram till samma svar kan alltså flera 

uttrycksformer användas. Tidigare är det beskrivet att ett rikt problem innebär att det 

kan användas vid flera tillfällen och att samtlig matematik inte behöver behandlas vid 

ett och samma tillfälle. Det kan mycket väl vara så att eleverna vid ett skede klarar av 

att lösa och redogöra problemet med hjälp av exempelvis en konkret uttrycksform och 

till slut klarar av det mer abstrakt i en algebraisk/geometrisk uttrycksform (Hagland 

m.fl. 2005).   
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4 Metod 
 

I följande avsnitt presenteras hur studien har genomförts. Inledningsvis läggs processen 

för urval och metodval fram. Vidare presenteras en föranalys av den berättelsen som 

ligger till grund för ett delmoment i datainsamlingen. Avslutningsvis beskrivs 

genomförandet av den fullständiga datainsamlingsprocessen samt en redogörelse av 

etiska aspekter, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Urval 
 

Följande studie består av tre kvalitativa delmoment. Ett moment genomfördes med en 

undersökningsgrupp på 60 elever, ett moment med en undersökningsgrupp på sex elever 

och ett tredje delmoment med en undersökningsgrupp på åtta elever. När en 

undersökningsgrupp i en studie är av liten storlek är det enligt Denscombe (2016) för att 

frambringa ett resultat som kan ge nya insikter inom området snarare än att få ut ett 

tvärsnitt av befolkningen. De deltagande eleverna i studien valdes ut enligt ett icke-

sannolikhetsurval. Syftet med det är att de inte är slumpmässigt utvalda utan utvalda 

enligt specifika kriterier. Det krävdes att de personer som deltog i studien fordrades vara 

lämpliga kandidater och med säkerhet var möjliga att med enkelhet kontakta. Ett 

subjektivt urval grundar sig på ett litet antal personer som valts ut för att kunna ge 

väsentlig information och som har relevans och kompetens inom ämnet (Denscombe 

2016: Stukát 2011). De elever som deltog i studien valdes ut enligt kriterierna att de vid 

tillfället gick i årskurserna 1-3 och hade matematikundervisning enligt Lgr11. De 60 

elever som deltog i det första delmomentet, hemuppgiften (Bilaga A), bestod av klasser 

från vardera årskursen i 1-3 från olika skolor. De elever som deltog i det andra 

momentet var sex elever som valts ut från de tre klasserna, två ur varje klass. 

Anledningen till att de sex eleverna valdes ut var god läsförmåga och att de troligtvis 

skulle känna sig bekväma med situationen. God läsförmåga skapade gynnsamma 

förutsättningar för eleverna då uppgiften i delmoment två var en berättelse (Bilaga B) 

som de behövde klara av att läsa. I sista momentet deltog de sex elever som hade 

deltagit i delmoment två och ytterligare två slumpmässigt utvalda elever ur klasserna. 

En del av urvalet benämns som ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) påstår att 

alla urval utgår från bekvämlighet till en viss del då det ofta finns en begränsning 

gällande tid och ekonomi. Även Stukát (2011) nämner tid och ekonomi som avgörande 

faktorer gällande storleken på en undersökningsgrupp. Vi använde det geografiska 

närområdet och redan befintliga kontakter när vi skapade vårt urval. Denscombe (2016) 

skriver även att tidsbegränsningen påverkar storleken på undersökningsgruppen. 

Intervju som metod innebär tidskrävande efterarbete och därmed valdes en liten grupp 

på åtta elever ut för det tredje och sista delmomentet. 

 

4.2 Datainsamling 
 

Datainsamlingen bestod av tre delmoment. Det första genomfördes som en hemuppgift 

(Bilaga A) och övriga två i direkt anslutning till varandra på plats i skolorna. De tre 

delmomenten redovisas kortfattat i en skiss här nedan. 
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Hemuppgiften var ett delmoment av datainsamlingen med syftet att ta reda på och finna 

mönster i hur eleverna klarar av att använda och göra kopplingar mellan skolmatematik 

och hemmet. Ett andra syfte med hemuppgiften var att avgränsa problemområdet och 

väcka elevernas tankar om matematik i deras vardag. Hemuppgiften låg även till grund 

för den avslutande delen, fokusintervjun (Bilaga C). McIntosh (2008) varnar i 

forskningssyfte för att det finns en risk att elever kan känna sig obekväma under 

intervjuer. Därmed var det av stor vikt att skapa en känsla av trygghet hos eleverna, 

vilket gjordes med hjälp av hemuppgiften. Ytterligare en anledning att ge eleverna en 

hemuppgift var att det kunde skapa förutsättningar för att samla in mer omfattande data 

än om den hade uteblivit.  

 

Det andra delmomentet i datainsamlingen, vilket var det första tillfället på plats i 

skolorna, var ett undervisningsförsök. Det kan i det här fallet beskrivas som en 

kombination av elevobservationer och elevintervjuer där eleverna arbetade parvis. Ett 

undervisningsförsök beskrivs av Johansson och Svedner (2010) som ett moment som 

genomförs med målet att påverka gruppen och observera hur de reagerar. Målet i den 

här studien var dock inte att påverka eleverna utan snarare att se hur de löser uppgiften. 

Att “använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på 

vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (Stukát 2011:55). Vid det 

här tillfället användes den egenförfattade berättelsen (Bilaga B). Tillfället definieras 

som ett problemlösningstillfälle enligt Hagland m.fls. (2005) beskrivning av rika 

matematiska problem. Eleverna ställdes inför uppgiften att utifrån den matematiska 

informationen i berättelsen skriva frågeformuleringar som de sedan skulle svara på. Då 

gavs tillfälle att observera hur de gick till väga. För att strukturera informationen som 

framkom vid undervisningsförsöken nedtecknades den i en observationsguide (Bilaga 

D).  

 

Sista delmomentet i datainsamlingen var en enskild elevintervju (Bilaga C). Denscombe 

(2016) beskriver intervju som “en metod för datainsamling som använder människors 

svar på forskarens frågor som datakälla [...] - data kommer från det som människor 
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berättar för forskaren” (Denscombe 2016:263). Syftet med intervjun var att ta reda på 

hur eleverna själva reflekterar över sitt användande av matematik utanför skolan samt 

hur de beskriver matematik. Intervjufrågorna var uppdelade i två delar. Den första delen 

av frågorna behandlade elevernas tankar kring matematik och den andra delen skulle 

kunna beskrivas som en fokusintervju som anpassats utifrån den hemuppgift som 

eleverna genomfört. Fokusintervju beskrivs av Trost (2010) som en intervju med ett 

specifikt fokus, i det här fallet hemuppgiften.  

 
4.2.1 Föranalys av berättelsen 

4.2.1.1 Utgångspunkt vid skapandet av berättelsen 

Berättelsen (Bilaga B) som ligger till grund för det första mötet med eleverna, det vill 

säga delmoment två, är författad av oss forskare. Undervisningsförsöket med en uppgift 

att skapa formuleringar och lösningar från berättelsen är i sig ett 

problemlösningstillfälle. Berättelsen författades med utgångspunkt i Lgr11 (Skolverket 

2011) samt Hagland  m.fls. (2005) definition av rika matematiska problem. Målet var 

att skapa en uppgift som var möjlig att använda i årskurserna 1-3 och skapar chans för 

samtliga elever att klara den och samtidigt utmanas, vilket är ett av Hagland m.fls. 

kriterier för rika problemlösningsuppgifter. Det behöver även finnas ett så pass brett 

matematiskt innehåll i problemet att det är möjligt att återkomma till vid minst ett 

ytterligare tillfälle. Även det togs hänsyn till genom att skapa en uppgift med ett 

innehåll som gav förutsättningar att göra både enkla och komplicerade uppgifter av samt 

där det fanns tillräckligt med matematiskt innehåll att eleverna inte kunde behandla allt 

vid ett och samma tillfälle. Berättelsen är vidare anpassad utifrån Haglands m.fls. 

(2005) beskrivning i och med att den bjuder in till nyttjande av matematiska begrepp 

som mönster, hälften, dubbelt och rimlighet samt knyter samman ett flertal olika 

matematiska områden som kan skapa en diskussion och ha flera lösningar.  

 
4.2.1.2 Föranalys av berättelsen med utgångspunkt i Lgr11 

Berättelsen är författad som ett dagboksutdrag ur en lågstadieelevs liv. Det är händelser 

som en elev upplever från morgon till kväll. Under dagen som presenteras är det sju 

tillfällen som innehåller tydlig matematisk information men utan efterföljande fråga. De 

sju tillfällena kallas fortsättningsvis för klockan, trappan, hagen, konerna, köttbullarna, 

chokladbollarna och läsläxan (Bilaga B). Enligt egna erfarenheter finns det i de flesta 

undervisningssituationer en färdig formulerad fråga som eleverna ska ge ett svar på. 

Dessa förekommer ofta i matematikböcker eller i arbetsblad. Det matematiska 

innehållet i berättelsen utgår från läroplanens centrala innehåll (Skolverket 2011). 

Exempel ur det centrala innehållet är mätning av tid, addition (och upprepad addition), 

subtraktion, multiplikation, division, geometriska mönster samt dubbelt/hälften. När 

eleverna utför uppgiften som tillhör berättelsen får de även chans att använda sin 

resonemangsförmåga, sin förmåga att använda matematiska begrepp samt välja 

strategier för den aktuella problemlösningsuppgiften. Frågeformuleringarna till det 

matematiska innehållet i berättelsen kan formuleras på flera sätt. De kan formuleras som 

en fråga direkt på informationen som presenteras i berättelsen eller formuleras med 

information som eleven själv väljer att addera. I samband med det här finns möjligheten 

för oss forskare att se hur eleverna anpassar informationen utifrån tidigare erfarenheter. 

Möjligheten till skiftande formuleringar och lösningar i en uppgift tar Emanuelsson 

(1995) upp som en givande metod för individanpassning. Eleverna väljer själva vilken 

nivå de lägger sig på. 

 

I vissa stycken i berättelsen finns samtlig information på samma ställe och i vissa 

stycken, exempelvis vid chokladbollarna, är informationen utspridd. Det ställer krav på 
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eleven att värdera vilken information som är väsentlig för att skriva en formulering och 

därefter lösa problemet. Samtliga sju tillfällen i berättelsen kan lösas med hjälp av 

laborativt material där eleverna får möjlighet att gestalta det som skrivs. De kan även 

välja att berätta, rita eller skriva med siffror. Även det ger eleverna en möjlighet att 

anpassa uppgiften till sin egen nivå. Då det finns ett flertal användbara strategier och 

metoder bjuder det in till diskussion med matematiska begrepp. Eleverna kan ha olika 

metoder i åtanke vilket kräver att de tillsammans reflekterar över vilken metod som är 

mest lämplig att använda. Det finns till viss del tolkningsutrymme i berättelsen med 

anledningen att eleverna ska behöva använda sina vardagserfarenheter för att fylla i 

luckorna. Det skapar möjlighet att se hur eleverna använder sin tidigare erfarenhet för 

att lösa problemet. Pólya (1957) skriver att elever använder det de redan vet för att lösa 

problem de står inför. I den här uppgiften ges möjlighet att se hur eleverna använder 

sina matematiska strategier för att lösa problemet samt om de använder sin vardagliga 

erfarenhet i resonemangen. 

 

Sammanfattningsvis ställer uppgiften höga krav på eleverna och skapar goda 

möjligheter för dem att visa sina matematiska förmågor. Först behöver de identifiera 

den matematiska informationen i texten och organisera den. De behöver sammanfatta 

och värdera vilken information som ska användas. Därefter behöver de skriva en 

formulering som benämner vad de vill ta reda på för att vidare välja lämplig metod. 

Under hela tiden behöver eleverna resonera då de ska genomföra uppgiften i par och 

dessutom tydligt redovisa all information med hjälp av olika uttrycksformer. De delar 

som eleverna går igenom är Pólyas (1957) fyra steg för problemlösning. De fyra stegen 

är att förstå, göra en plan, fullfölja planen och fundera över svarets rimlighet. Uppgiften 

kan redovisas med samtliga fyra uttrycksätt och i dataanalysen ges möjligt att urskilja 

vilka uttrycksformer som eleverna väljer att använda och vilken nivå de lägger sig på. 

Samtliga delar ingår i det centrala innehållet och i kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket 

2011). Att resonera kring tankesätt och att skapa egna problemformuleringar skapar 

dessutom goda möjligheter för elever att utvecklas och att finna samband mellan flera 

matematiska områden (Hagland m.fl. 2005). 

 

4.3 Genomförande 
 
4.3.1 Hemuppgift 

Hemuppgiften introducerades av oss forskare i vardera klasser. Eleverna fick en vecka 

till förfogande att genomföra uppgiften på. Klasslärarna samlade in hemuppgiften och 

lämnade i sin tur dem till oss i samband med undervisningsförsöken och intervjuerna. 

 
4.3.2 Undervisningsförsök 

Första steget i undervisningsförsöket var att berätta målet med studien för eleverna och 

ge dem ramar för hur de skulle genomföra uppgiften. Uppgiften gick ut på att eleverna 

formulerade frågor från informationen i berättelsen, valde metod för att lösa problemen 

samt skriftligt redogjorde för lösningen med hjälp av minst en uttrycksform. 

Fortsättningsvis läste vi upp berättelsen (Bilaga B) högt för eleverna och lät dem börja. 

Vid tillfället fanns olika laborativa material i form av klocka, klossar och färgat 

plockmaterial tillgängliga för eleverna ifall de valde den konkreta uttrycksformen. 

Under genomförandet av uppgiften ställdes frågor till eleverna med karaktären -kan du 

utveckla det, beskriv hur du tänker och berätta mer. Eleverna blev dessutom 

uppmuntrade att skriva ner det de muntligt berättade. Undervisningsförsöket skedde i 

par och videofilmades. Anledningen till valet att videofilma var Denscombes (2016) 

påvisande om att det vid en transkribering annars kunde inneburit en svårighet att 
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urskilja vardera elevs röst. Faktumet att två personer kan uppfatta och minnas en 

situation olika minimeras när situationen filmas och kan återupplevas vid mer än ett 

tillfälle påverkade även valet. Denscombes (2016) varning om att en videokamera kan 

göra eleverna obekväma tog vi hänsyn till genom en diskret placering. 

 
4.3.3 Elevintervju 

Elevintervjuerna genomfördes individuellt. Intervjufrågorna var förberedda och 

organiserade i två delar. En del som behandlade begreppet vardagsmatematik och en del 

som kallas fokusintervju då den specifikt behandlade hemuppgiften. Under intervjun 

användes kontinuerligt frågor som: förklara hur du tänkte där eller beskriv hur du gick 

tillväga när… för att få vissa delar förtydligade. McIntosh (2008) redovisar forskning 

där det bekräftats att elever mestadels har ett litet talutrymme jämfört med läraren. 

Författaren lägger därmed stor vikt vid att under elevintervjuer måste eleven få det 

största talutrymmet. Personen som intervjuar bör endast se till att eleven håller sig till 

frågorna. Många elever är ovana vid ett stort talutrymme, vilket kan innebära att det blir 

tyst till en början. Författaren skriver att uppmuntran är en viktig del i elevintervjuer 

men att den som intervjuar behöver vara neutral inför samtliga svar för att eleverna inte 

ska känna att svaren blir värderade utifrån rätt och fel. Det här togs hänsyn till genom 

att eleverna fick berättat för sig att syftet med intervjun var att blivande lärare skulle 

kunna utvecklas till bättre matematiklärare och att uppriktiga svar önskades. Första 

intervjufrågan var lättsam och kravlös med målet att hjälpa eleverna slappna av. Vidare 

under intervjun ställdes, utöver de planerade frågorna, följdfrågor av samma karaktär 

som vid undervisningsförsöket. När eleverna förlorade fokus hämtade vi tillbaka dem 

genom frågor som - berätta mer om vad du tycker om... De första två intervjuerna 

genomfördes av båda oss forskare för att sedan övergå till att endast en forskare 

närvarade vid varje intervju. När de första intervjuerna genomförs tillsammans för att 

vidare övergå till enskilt är någonting som Stukát (2011) kallar för att kalibrera sin 

frågeteknik. Det var ett sätt att säkerställa att resterade intervjuer genomfördes på 

samma sätt. 

 

4.4 Databearbetning  
 

I databearbetningen sammanställdes först samtliga datainsamlingsmetoder var för sig. 

Hemuppgiften analyserades och sorterades utifrån de områden som eleverna har tagit 

upp samt utifrån en tolkning av hur eleverna gått tillväga för att lösa uppgiften. 

Undervisningsförsöken sammanställdes utifrån observationsguiden och fylldes på 

ytterligare vid granskning av det inspelade materialet. Att finna tydliga mönster, 

strategier och matematiska kunskaper har varit vårt främsta fokus. Intervjuerna 

transkriberades och sorterades. Stoffet från varje del lästes igenom noggrant och 

underrubriker skapades utifrån de mönster som framkommit samt studiens 

frågeställningar.  
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4.5 Etiska aspekter 
 

De forskningsetiska principer som forskare måste förhålla sig till beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2011). Hänsyn till principerna har tagits under arbetets gång. 

Informationskravet respekterades via missivbrev till vårdnadshavare (Bilaga E) och 

lärare (Bilaga F), muntlig information om studiens syfte samt villkoren för medverkan 

till elever. Genom att skriftligt till lärare och vårdnadshavare samt muntligt till eleverna 

informera att de deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

respekterades samtyckeskravet. I samband med informationen samlades även 

vårdnadshavares underskrift in då eleverna är under 15 år. Kravet togs även i beaktande 

genom vårdnadshavares underskrift gällande tillåtelse att spela in eleverna i 

forskningssyfte. Att det i studien aldrig nämns några namn, geografisk plats och att den 

insamlade datan raderas när studien är publicerad innebär att konfidentialitetskravet 

respekterats. Insamlad data har inte brukats och kommer inte att brukas i något annat 

syfte än till studien enligt nyttjandekravet. 

 

4.6 Reliabilitet  
 

När en studie genomförs finns det faktorer som kan påverka hur pålitlig, exakt och 

kvalitetssäkrad metoden för studien är. Faktorerna kan vara dagsform, den mänskliga 

faktorn och störningar i omgivningen (Stukát 2011). Den metoddel som inte är fullt 

reliabel är hemuppgiften. Till hemuppgiften finns ingen garanti att eleverna har löst den 

själva. De kan ha fått hjälp av andra personer i hemmet. Det som gjorde resterande 

studie pålitlig var att intervjuguide (Bilaga C) och observationsguide (Bilaga D) var 

tydliga och följdes noggrant vid varje tillfälle. Det som riskerar resultera i skillnader var 

att det inte alltid var samma person som genomförde intervjuerna. Undervisningsförsök 

och intervjuer genomfördes på skolorna, vilket innebar en begränsad möjlighet att välja 

plats. Det fanns en risk att eleverna blev störda under tiden.  

 

4.7 Validitet   
 

När metoden är pålitlig kan det fortfarande finnas ytterligare faktorer som påverkar 

resultatet. Är en metod vald för att den är lämplig kan utformningen av exempelvis 

intervjuguider och observationsguider fortfarande påverka (Denscombe 2016). 

Innehållet i intervjuguiden, observationsguiden och hemuppgiften var därmed noggrant 

genomtänkta utifrån studiens syfte. Intervjuguiden behandlar klart och tydligt syfte och 

frågeställningar. Det fanns ett visst tolkningsutrymme i både hemuppgiften och 

berättelsen, då målet var att ta reda på hur eleven upplever det utan att styra dem. 

Tolkningsutrymmet betydde en risk att eleverna inte skulle fokusera på det som var 

önskvärt. Det var därmed av stor vikt att intervjutillfället i viss mån var flexibelt och att 

frågor som hämtade tillbaka elevernas fokus på ämnet ställdes. 

 

4.8 Generaliserbarhet  
 

Generaliserbarheten av ett resultat styrs av huruvida studien hade fått samma resultat 

eller inte om studien hade genomförts igen. Hade det varit troligt att resultatet hade 

blivit detsamma hade generaliserbarheten varit hög (Stukát 2011). Då den genomförda 

studien är kvalitativ och urvalet är explorativt med ett lågt antal deltagare är resultatet 

inte generaliserbart. Målet med studien var att gå på djupet. Resultatet gäller endast för 
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de elever som har deltagit i undersökningen. Vår hypotes är att resultatet är generellt för 

elevernas respektive klasser. 
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5 Resultat och analys 
 

Vid databearbetningen identifierades ett flertal mönster som vidare har kategoriserats in 

i rubriker tillhörande de tre frågeställningarna. I underrubrikerna tillhörande den första 

frågeställningen redovisas huruvida eleverna visar kunskap om att de ständigt använder 

matematik i sin vardag eller om de tror att de behöver skapa matematiska situationer 

samt hur de använder sina tidigare erfarenheter när de löser problem. I underrubrikerna 

tillhörande den andra frågeställningen redovisas vad eleverna beskriver som 

vardagsmatematik, deras ord om textbaserade uppgifter samt att eleverna anser att 

matematik är till för när de är vuxna. I underrubrikerna till den tredje och sista 

frågeställningen behandlas vilka räknesätt, uttryckssätt och strategier som används i 

uppgiften. Det redogörs även för hur eleverna kommunicerar och resonerar för att 

komma fram till en lösning. Hänvisningar till elevernas lösningar och uttryck sker 

ordagrant. 

 

5.1 Hur eleverna visar att de kan använda skolmatematiken i vardagen 
och vardagliga uppgifter 
 
5.1.1  Hitta eller skapa matematik 

Lösningarna i hemuppgifterna visar att vissa elever upptäcker att de använder 

matematik vid olika tillfällen i vardagen. Några elever ger exempel på när de leker eller 

dukar middagsbordet. Andra hemuppgifter tyder istället på att de letar efter saker i 

hemmet att räkna, vilket fortsättningsvis kallas för att skapa matematik. De finner alltså 

inte matematiken i en naturlig situation utan skapar en situation som de anser innebär 

matematik eller väljer att räkna vardagliga föremål. När eleverna redogör för den 

matematik de hittar strävar de flesta eleverna efter att få ut jämna svar. Ett exempel där 

det verkar som att en elev letar efter någonting att räkna är följande: 

 
Jag har räknat alla knivarna och kaflar och skedar. 15+12+13=40 [bestick]. (Bilaga G) 

 

Det kan finnas en anledning till att någon räknar alla bestick i lådan men det tyder ändå 

på att eleven letar specifikt efter föremål att räkna. Nedanstående exempel visar hur 

eleven kan inse att hon befinner sig i sin vardagsmatematik: 

 
Jag packar 3 påsar [med hö] till Sukat med 2 kg i varje höpåse. Jag har packat 3 påsar 

till Krumelur med 2 kg i två höpåsar och i den tredj 3 kg. (Bilaga H) 
 

Den här eleven beskriver ett tillfälle då hon matar sina hästar och inser att det är 

matematik. En annan elev räknar sina kulor i hemuppgiften. Vid första anblick tolkar vi 

det som att han skapar matematik inför läxan, men i intervjun berättar han att det är 

någonting han gör och under tiden kommer på att det faktiskt är matematik som han höll 

på med. 

 
Det var ganska lätt, jag räknade mina kulor direkt när jag kom hem. Och då kom jag på 

att det var matematik. Jag kom på att det var matte mitt i. (Elev 2) 
 

Flera elever väljer att skriva uppgifter där allt delas lika och de får ut ett jämnt 

svar, som i exemplet nedan:  

 
Mamma stekte tolv bitar kyckling till familjen. Hur många fick var och en om alla 

fyra fick lika många? (Bilaga S) 
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5.1.2 Ta hjälp av egna erfarenheter eller inte 

Hur eleverna använder sina erfarenheter eller inte kommer att redovisas med utvalda 

exempel från de undervisningsförsök som har genomförts i studien. 

 

Vid undervisningsförsöket är det tydligt när eleverna tar in sina tidigare erfarenheter för 

att lösa uppgifterna och när de inte gör det. Den matematik som handlar om 

köttbullarna och klockan löstes utan problem. Däremot stöter de på motstånd vid hagen. 

En elev tar på sig ledarrollen och skapar en uppgift av de siffror som finns i texten. 

Eleverna förstår inte riktigt hur det går ihop och testar att rita upp hagen. Först ritar han 

sex rutor (2+2+2 rutor) i två vågräta rader och sedan en lodrät rad med sju rutor 

(2+2+2+7 rutor). Deras svar är att det är 13 rutor i hagen (Bilaga I). Den elev som 

hittills har varit i bakgrunden reagerar över att “så ser inte hagen på skolgården ut, den 

ser ut så här”. Han lägger då ut hagen som den ser ut på skolgården med hjälp av 

laborativt material. Han håller på med de geometriska figurerna länge för att få den att 

likna en hage och inser till slut att det finns ett mönster (Bilaga I). Han ritar sedan upp 

hagen så som han lagt den med det laborativa materialet. De konstaterar tillsammans att 

det inte är alls så som hagen i berättelsen är beskriven men nöjer sig sedan med det. 

Eleverna har erfarenhet från sin vardag, kan göra kopplingen däremellan men de kan 

inte använda den för att avgöra rimligheten för deras svar eller gå tillbaka för att tolka 

uppgiften på nytt. 

 

Ett annat par visar tydligt att de kan använda sina egna erfarenheter för att lösa 

uppgifterna. I uppgiften kring trappan till slottet förstår de inte riktigt den information 

som finns i texten. De läser den flera gånger men förstår inte formuleringarna. Istället 

för att ge upp börjar de rita upp en trappa och efter hand fylla på med klossar utifrån 

ritningen (Bilaga J). Först har de svårt att lägga ut klossarna på grund av att de vill ha ett 

tydligt färgmönster. De använder inte all information som finns i texten men de skapar 

en trappa som såg ut så som de är vana vid. De använder sina erfarenheter för att lösa 

problemet. När de kommer till stycket om köttbullar backar de inte heller när de inte 

hittar all information. De börjar med att skriva en frågeformulering och försöker lösa 

den. De inser snabbt att de behöver mer information för att klara av det. De behöver 

veta hur många elever som går på skolan. De kommer fram till att det går 500 elever på 

deras skola och lägger till den informationen för att kunna formulera och lösa uppgiften 

(Bilaga K). 

 

Det tredje paret har även de problem  med att tolka informationen kring hagen. Det är 

ett problem som de ändå löser med enkelhet då de pratar om hur hagen på skolgården 

ser ut och därefter utgår från det mönster som beskrivs i berättelsen. Tack vare det får 

de en ritning som stämmer överens med informationen i texten och hur en hage ser ut 

(Bilaga L). De använder även sina tidigare erfarenheter för att lösa problemet med 

receptet till chokladbollarna. Efter att ha formulerat frågan inser de att det är svårt att 

skriva ner en lösning då ett originalrecept saknas. De försöker då gemensamt komma 

fram till hur ett recept ser ut, vad de brukar ha när de bakar chokladbollar och hur 

mycket som är rimligt att använda (Bilaga M). De använder sina erfarenheter för att 

skapa ett nytt utgångsläge. 

 
5.1.3 Analys 

I studien har det visat sig att flera elever inte förstår att de kan finna matematik i redan 

befintliga situationer. Riesbeck (2000) skriver att matematisering av omvärlden handlar 

om att tolka världen i det som matematiken tillhandahåller och tänka in matematiska 
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symboler i det som finns i vardagen. Enligt studiens resultat klarar många elever av det 

men ungefär lika många gör det inte. De skapar situationer som de matematiserar istället 

för att finna matematik i allt de redan gör. Wistedt (1992) tar upp problemet med att det 

finns en isolering mellan de intressen elever har utanför skolan och det de gör under 

skoltid. De får inte chans att använda den kunskap de får i skolan och de får inte ta med 

sig sin befintliga kunskap in i skolan. Utifrån Wistedts forskning och studiens resultat 

kan en förklaring därmed vara att eleverna inte kan använda skolmatematiken i hemmet 

för att de inte är vana vid att göra kopplingar däremellan. Boaler (2011) 

uppmärksammar att uppgifterna som presenteras i skolan och läromedel är orealistiska. 

Forskaren betonar att eleverna behöver släppa sitt sunda förnuft för att klara av att lösa 

matematikuppgifter. Flera elever i studien har skrivit uppgifter med jämna svar. När en 

elev frågar hur många kycklingbitar det blir var om alla får lika många tyder det på ett 

orealistiskt synsätt. Troligtvis äter inte samtliga personer i familjen lika många 

kycklingbitar. Wistedt (1992) har även kommit fram till att om eleverna arbetar 

mestadels med algoritmer ser de inte det matematiska syftet. De kan då tro att de gör 

uppgifter för att göra läraren nöjd istället för att ha nytta av det i sin vardag. När 

eleverna i studien har gått hem och hittat saker att räkna visar de att de inte har 

förståelse för hur de ständigt använder matematik. Wistedt (1992) skriver att ur en 

undervisningsaspekt där lärare kopplar samman vardag med matematik kan det 

möjliggöra att eleverna själva tillämpar erfarenheter på abstrakta uppgifter. Vår studie 

har visat att det är många elever som klarar av att hitta matematik i hemmet. Det kan 

vara tack vare att lärare har tillämpat vardagsexempel i matematikundervisningen. 

Under intervjuerna har det däremot framkommit att flera av de eleverna har fått hjälp av 

sina föräldrar.  

 

Ett ytterligare problem med färdighetsträning och algoritmer är enligt Engström (1997) 

att eleverna sedan kan ha problem med att tillämpa de inövade procedurerna vid andra 

tillfällen. Författaren skriver däremot att elever i största mån knyter an till sina tidigare 

erfarenheter för att lösa nya problem. Vid undervisningstillfället har en elev svårt att 

använda informationen utöver siffrorna och missar därmed sammanhanget. Finns det en 

missuppfattning att matematik är till för att producera svar för lärarens skull, som 

Wistedt (1992) tar upp, kan det vara problematiskt för eleven att ta in sin egen 

erfarenhet för att lösa problemet. Däremot hänvisar Wistedt (1992) till forskning där det 

visar sig att när det finns en anledning till att räkna någonting eller någonting specifikt 

att räkna blir det enklare. Förutom det par som har problem med att räkna rutorna i 

hagen klarar de andra eleverna det med hjälp av att de vet hur en hage ser ut. 

Informationen visade sig vara komplicerad och utan att ha en mall i huvudet att följa 

hade uppgiften möjligen varit svårlöst. I Skolverkets (2003) rapport framkommer det 

även där att undervisningsinnehållet behöver kännas begripligt för eleverna och att det 

hjälper att knyta an till någonting de redan har erfarenhet av. I vår studie har vi sett 

tydliga exempel på att eleverna förstår och tolkar informationen med hjälp av sin 

tidigare erfarenhet. 

 

5.2 Hur eleverna beskriver och visar vad matematik är i vardagen och 
hur det hör ihop 
 
5.2.1 Vardagsmatematik enligt eleverna 

I sammanställningen av samtliga delar i datainsamlingen visar det sig att eleverna har 

fyra områden i sin vardag som de tydligt kopplar till matematiken. Pengar och affär, 

bakning, mat och middagssituationen samt tid och klockan. Nedan redovisar vi hur de 

här områdena har framkommit. 
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Pengar och affär är det område som framkommer flest gånger i studien. I hemuppgiften 

är det flera elever som använder exempel från en situation i affären där de behöver 

använda matematik. Flera exempel handlar om att eleverna går till affären för att köpa 

någonting. Vid intervjuerna är det dessutom pengar som många elever ger som svar på 

frågan varför det är viktigt att kunna matematik. Vissa utgår från situationer som de ofta 

är i och där de själva behöver kunna räkna ut hur mycket pengar de behöver. Andra 

situationer eleverna ger exempel på är att spara pengar eller att sälja något.  

 
Jag skulle köpa glass och jag tog med pantflaskor till affären. Jag tog med mig fem 

pantflaskor som är värda två kronor styck och tre pantflaskor som är värda en krona 

styck. Det blev tretton kronor att handla för. (Bilaga N). 
 

Vissa hemuppgifter handlar om att spara pengar eller att få pengar för att sälja 

någonting.  

 
I spargrisen finns det 108 kr. Jag vill köpa en helikopter som kostar 169 kr. Därför 

behöver jag 61 kr mer.” (Bilaga O) 
 

Pappa och jag har sålt TV-spel på internet. Vi hade 44 spel och lyckades sälja 29 

stycken. För pengarna vi tjänade köpte jag en Xbox One. (Bilaga P) 
 

Även i intervjuerna framkommer flera exempel på att eleverna behöver pengar i affären. 

De uttrycker att pengar är viktigt att kunna räkna då det är många delar i livet som 

kräver den kunskapen. Dels för att klara av vardagsrutiner och för att inte bli lurade.  

 
För att om man handlar i affären och inte vet hur mycket pengar man ska ha tillbaka då 

kan den som sitter i kassan säga att du ska få så här mycket fast man ska få tillbaka 

mer pengar. Man kan räkna mycket fortare hur mycket allting kostar själv om man 

säljer någonting. (Elev 2) 
 

Om man är i affären och inte kan räkna ut vad sakerna kostar tillsammans då kan det 

bli alldeles för dyrt och då måste man lämna tillbaka saker. (Elev 6) 
 

En elev säger dessutom under intervjun att vardagsmatematik är lätt att hitta och att 

hemuppgiften inte var några problem. Är det liknande uppgifter är det bara att tänka på 

pengar.  

 
Lätt. För det handlar om pengar. (Elev 5) 

 

Vid undervisningstillfället spekulerar ett par elever kring hur de ska räkna ut hur många 

köttbullar det behövs till hela skolan. Trots att de vid det tillfället har köttbullar att räkna 

säger hon ändå att det hade varit mycket lättare att räkna ut om det hade handlat om 

pengar. 

 
Det hade varit mycket lättare med pengar, vad varje köttbulle hade varit värd istället. 

(Elev 1) 
 

Bakning är ett område som vissa elever använder sig av i hemuppgiften och hänvisar till 

i intervjuerna. Det handlar om vilka mått de behöver använda när de bakar eller att de 

behöver dubbla en sats för att det ska räcka till alla. De har även identifierat skalan på 

smörpaketet. 

 
Vi ska baka en kladdkaka och ska göra en dubbel sats. (Bilaga Q) 
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När jag och Ella skulle göra muffins skulle vi ha i 170 gram smör. det fanns en skala 

som vi kunde räkna på. (Bilaga R) 
 

Även under intervjuerna kommer eleverna fram till att matematik är ett ämne 

som de behöver använda när de bakar. De går inte in på hur de använder det men 

de berättar att området volym är viktigt. 

 
När jag bakade kolakakor. De blev goda! Då använder man volym. (Elev 3) 

 
När jag bakar så behöver jag matematik. (Elev 5) 

 

Mat och middagssituationen är ett område som framkommer i hemuppgifterna. Det 

handlar i flera fall om mängden mat som behövs till familjen eller hur de behöver dela 

upp den mat som finns för att det ska bli jämnt. De beskriver också att de hjälper till att 

duka bordet inför middagen. Några exempel på matematik i matsituationer är:         

 
Mamma stekte tolv bitar kyckling till familjen. Hur många fick var och en om alla fyra fick lika 

många? (Bilaga S) 
 

Pappa lagade 11 nuggets till mig. Men jag åt bara 7. Hur många blev kvar? (Bilaga T) 
 

När jag ska duka tar jag fram 4 tallrikar. 4 glas och 8 bestick. Vi är 4 i familjen. Efter 

maten delade vi på 12 godisbitar, vi fick tre var.  (Bilaga U) 
 

Tid är det sista området som identifieras ur hemuppgiften och intervjuerna. Det 

framkommer flera gånger med olika inriktningar. I det här området identifierar eleverna 

tillfällen där de själva har nytta av att kunna tiden. En elev berättar i intervjun att han 

behöver kunna tid för att beräkna hur lång tid maten behöver vara i micron när han ska 

värma den. 

 
Man lär sig matte i skolan och så kan man använda matte hemma när man ska sätta 

igång micron för då ska man ställa in hur många minuter man ska ha, hur länge sakerna 

man ska ha i micron måste man ställa in och veta hur länge. (Elev 2) 
 

Det handlar flera gånger om att de väntar på att få göra något roligt eller behöver 

uppskatta vad de hinner göra innan nästa sak på schemat inträffar. De kan exempelvis 

fundera på hur långt det är kvar till träningen eller hur länge de hinner leka med en 

kompis. 

 
Jag åker hem vid halv 3. Träningen börjar 6. Hur länge måste jag vänta. (Bilaga V) 

 
Jag följer med min kompis hem klockan ett. Min pappa hämtar mig klockan fem. Då 

hinner vi leka fyra timmar. (Bilaga X) 
 

Jag vet inte om det är matematik men jag räknade ut hur många timmar jag sovit eller 

typ hur många timmar jag är på teatern. (Elev 7) 
 

Ja, jag behöver matematik när det gäller hur lång tid det är kvar på en film. Då behöver 

jag matte. (Elev 2) 
 
5.2.2 Matematik med siffror eller text 

Det framkommer i samtliga delar av datainsamlingen att eleverna anser att matematik är 

siffror och någonting som ska räknas ut. En majoritet av lösningarna i hemuppgifterna 
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handlar om att eleverna ska komma fram till ett jämnt antal. Antal timmar, antal kulor 

eller antal kronor är några exempel. 

 

Vid undervisningstillfällena är det tydligt att ett flertal av eleverna letar efter 

siffror i texten. Vissa elever visar det tydligt genom att de skummar texten och 

sätter ner ett finger där de uppfattar att det är en siffra. En elev uttrycker att 

siffror betyder matematik: 

 

Jag ser massa siffror så där finns det mycket matematik. (Elev 4)     

 

Samma elev som uttrycker sig på det sättet visar svårigheter i att lämna siffrorna för att 

kunna lösa uppgiften. I de uppgifter där det ingår mönster eller där de behöver lägga till 

egen information låser det sig och det går inte att komma vidare.  

 

Det har i hemuppgiften och undervisningsförsöket visat sig att eleverna tänker på siffror 

när de hör ordet matematik och ett par av eleverna uttryckte att de föredrar att lösa 

uppgifter som bara är med siffror.  

 
[Jag vill helst räkna med] bara siffror. För det är mycket enklare. (Elev 4) 

 
Bara med siffror, jag är bäst på att räkna ut det då. Jag är väldigt bra på matematik. (Elev 6) 

 

Vissa elever anser att det inte spelade någon roll samtidigt som majoriteten anser att det 

är bäst när siffrorna kommer i ett sammanhang. Vid intervjuerna säger de att: 

 
[Det är lättare] med en text till för då känns det som att det är lättare för då får man ett 

stöd. (Elev 7) 
 

Det är lättare när det är en text för då vet man vad det är man räknar till. (Elev 2) 
 

Vad eleverna anser om att lösa uppgifter med text eller utan text skiljer sig åt men de 

flesta anser att det är lättare när det finns ett sammanhang. 

 
5.2.3 Matematik behövs när man blir vuxen 

Ett resultat som framkommer vid intervjuer och hemuppgifter är att eleverna ser på 

matematiken som någonting de behöver lära sig inför vuxenlivet. Eleverna uttrycker att 

det kan behövas i vissa jobb och för att de ska kunna räkna ut saker när de blir äldre. 

Vissa elever finner exempel som är utifrån vad de behöver matematik till nu i 

hemuppgiften men när vi frågar anser de att de lär sig det inför när de blir vuxna. Under 

fokusintervjuerna framkommer det dessutom att de i hög grad fått hjälp av föräldrarna 

för att de tycker att det är svårt och för att det är föräldrarna som använder mest 

matematik. 

 
I vissa jobb måste man ju kunna matematik, typ på sjukhuset hur mycket dropp och så 

man ska ta. (Elev 7) 
 

Man behöver det när man blir stor. Som pappa han behöver mycket matte för han är 

snickare och mäter plankor. (Elev 3)  
 

Trots att några av eleverna kommer på tillfällen där de behöver matematik uttrycker de 

ändå att anledningen till att de lär sig det är för att klara av det när de är vuxna. 
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5.2.4 Analys 

Pengar är ett av de områden som vår studie visar att eleverna kopplar samman med 

matematik. Enligt Mölleheds (2001) studie är det ett av de områden inom matematiken 

som elever har svårast för. De har enligt den studien svårt att göra 

rimlighetsbedömningar gällande priser för att det inte ingår i deras vardag. Det som 

framkommer i den här studien är därmed motsatsen till Mölleheds resultat. Fokus i 

studien har inte legat på rimlighetsbedömning men de hemuppgifter som handlar om 

pengar bedömer vi vara fullt rimliga. Wistedt (1992) skriver däremot att det kan vara 

svårt att hitta områden som är vardag både för vuxna och barn. Det som är konkret och 

tydligt för en vuxen är inte alltid det för ett barn, vilket bekräftas i studien. Matematiska 

områden har identifierats men eleverna anser inte att de lär sig för att de behöver det i 

nuläget. När de får uppgifter presenterade kan många av dem med hjälp av erfarenheter 

lösa dem, men i intervjuerna berättar de att de lär sig inför att de ska bli vuxna. Wistedts 

(1992) resultat gällande skillnader i barns och vuxnas vardagsuppfattning samt vår 

studies resultat där eleverna anser att de lär sig inför vuxenlivet talar för att de inte finns 

en gemensam grund. En elev som deltog i MIEL-projektet (se avsnitt 3.1.2) uttrycker att 

lösa problem som de själva står inför är betydligt roligare än att lösa ett påhittat problem 

(Kalchman 2011). Wistedt (1992) har kommit fram till att det inte finns några 

problemuppgifter som vi kan tro ska vara vardag för samtliga elever. Med utgångspunkt 

i studiens resultat att eleverna till stor del anser att de endast lär sig matematik inför 

vuxenlivet och resultatet av Wistedts (1992) studie kan vi konstatera att det i nuläget 

inte finns någon gemensam utgångspunkt för alla elever. Därmed bekräftas Mölleheds 

(2001) resultat om att det är svårt att hitta gemensamma erfarenheter hos samtliga elever 

att utgå från. 

 

Pólya (1957) diskuterar att elever behöver stöd av läraren och uppgiften genom att 

situationer, platser eller saker som eleven kan relatera till finns med. Kan eleven relatera 

till någonting är det även lättare att plocka fram strategier. I den här studien uttrycker 

flera elever att de anser att det är lättare med uppgifter med text till för att det är lättare 

att veta vad de räknar. Vissa elever föredrar att endast använda symboler. Utifrån 

Skolverkets rapport (2003), där det framkommer att syftet kan gå förlorat om det är 

mycket färdighetsträning, ifrågasätter vi om nämnda elever har en förståelse för hur de 

kan använda matematiken utanför klassrummet där allt ingår i en större kontext. 

 

5.3 Vilka kunskaper eleverna har fått chans att visa och vidareutveckla 
i vår vardagsanknutna berättelse 
 
5.3.1 De fyra räknesätten 

De två par som räknar ut hur många rutor som finns i hagen använder två olika metoder. 

Det första paret använder sig av addition. Resultatet stämmer inte överens med den 

beskrivning som finns i berättelsen men de skriver ändå ner en uppgift med addition 

(2+2+2+7=13 rutor) (Bilaga I). Det andra paret räknar först rutorna i den ritade hagen 

och skriver en siffra i varje ruta. När de har ritat upp hela mönstret skriver de det som en 

uppgift med multiplikation (7*4=28 rutor). De kommer fram till att varje del av 

mönstret innehåller fyra rutor och att det är mönstret som fortsätter i sju rader (Bilaga 

L). De diskuterar även att det är 9*4 om mönstret fortsätter i nio rader. De gör därmed 

en generalisering utifrån mönstret. 

 

Samtliga tre par skapar uppgifter med utgångspunkt i köttbullarna. Par 1 vill ta reda på 

hur många köttbullar som behövs till hela skolan. De utgår från att 500 elever på skolan 
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äter tre köttbullar var och skriver ner lösningen som addition (500+500=1000 

1000+500=1500 köttbullar). Par 2 skapar en multiplikation. Sex elever vid ett bord äter 

tre köttbullar var (6*3=18 köttbullar) (Bilaga I). Par 3 utgår ifrån 18 köttbullar och vill 

ta reda på hur många personer som sitter vid bordet om Kalle och hans vänner tar tre 

köttbullar var. De gör om den befintliga informationen till en ny uppgift. De skapar en 

uppgift med hjälp av innehållsdivision (18/3=6 köttbullar) (Bilaga Y).  

 

Två par väljer att göra uppgifter av klockan. Båda använde sig av metoden att 

subtrahera en timme från det nuvarande klockslaget. Par 1 räknar först muntligt bort en 

halvtimme så att klockan blir sju. Därefter tar de bort en halvtimme till och kommer 

fram till att en timme mindre än 7.30 är 6.30 (7.30-1 timme = klockan är 6.30) (Bilaga 

K). Par 2 räknar bort en hel timme direkt men kan inte skriva någon uppgift av det. De 

skriver endast att klockan är 6.30 (Bilaga I)  

 

Ett par skapar en uppgift utifrån receptet med chokladbollarna. De skapar ett 

originalrecept som sedan ska, som de uttrycker sig, dubblas. Först beskriver de muntligt 

att de dubblar med addition, vilket betyder x+x=y, men fortsätter sedan berätta att det 

även är tvåans multiplikationstabell, vilket innebär 2*x=y, (Bilaga M). 

 

Med utgångspunkt i samma matematiska innehåll skapar eleverna uppgifter på olika sätt 

och nivåer. I undervisningsförsöken används samtliga räknesätt vilket innebär att 

berättelsen skapar möjlighet att använda alla räknesätt. Det är sen upp till eleverna 

vilket eller vilka de använder. 

 
5.3.2 Uttrycksformer och tillvägagångssätt 

Eleverna använder ett flertal strategier och uttrycksformer för att lösa problemet. I 

följande avsnitt redogörs för hur de går tillväga och vilka uttrycksformer och hjälpmedel 

eleverna använder sig av. Fyra uttrycksformer och hjälpmedel används för att lösa 

uppgifterna som eleverna ställs inför.  

 

För att komplettera skriftlig information berättar de vid ett par tillfällen muntligt för oss 

hur de tänker. Ett exempel på det är ett par som börjar med att gissa. När de förstår vad 

de ska ta reda på börjar de säga olika tal som de tror kan stämma. De inser efter en stund 

att de inte kommer att komma fram till det utan att strukturera upp det med hjälp av 

ytterligare uttrycksformer. När ett annat par i undervisningsförsöket kommer fram till 

att lösningen för hur många rutor det är i hagen var 4*7=28, berättar de att de kan räkna 

ut hur många rader som helst för att då är det bara att byta ut sjuan. De menar 

generaliseringen x*4=y rutor (Bilaga L).  

 

I de flesta uppgifter skriver eleverna på “mattespråk”, med andra ord skriver ner siffror 

för att visa hur de löser uppgiften. I de här fallen använder de många gånger något av de 

fyra räknesättens symboler för att visa hur de går till väga. Eleverna fyller i vissa fall på 

siffrorna med ord som förklarar hur de har gått tillväga. När ett par räknar ut hur många 

köttbullar som behövs till en hel skola förklarar de att “först tar man 500 kötbular + 500 

blir 1000 då har alla 2 kötbular + 500 = 1500 kötbular” (Bilaga K). Eleven gör det först 

i huvudet, fortsätter med att berätta att hon tänker först en köttbulle till varje elev, sen 

två var och till sist tre var och då är det 500 tre gånger. Hon avslutar sen med att göra 

det i skrift. En ytterligare del som de gör med hjälp av skriftspråk är att formulera 

frågorna, vilket i flera fall visar sig vara svårt. De kommer snabbt fram till en lösning 

men har svårt att förklara både muntligt och skriftligt vad det är de tar reda på.  
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För att komplettera text och mattespråk ritar eleverna. De delar exempelvis upp och ritar 

köttbullar i “trehögar” för att ta reda på hur många barn 18 köttbullar räcker till vid 

deras bord i matsalen. Eleverna visar sina tankesätt med innehållsdivision med hjälp av 

bilden (Bilaga Y). Vissa har även ritat för att själva förstå hur de kan lösa uppgiften. Ett 

par gör exempelvis det då de ritar upp en hage för att de inte kan räkna ut det med hjälp 

av endast siffror. De försöker först med siffror men inser snart att de behöver rita för att 

kunna strukturera upp informationen (Bilaga I). 

 

Laborativt material används av två par. De använder det för att gestalta någonting eller 

för att hjälpa till att få ut ett antal. Ett par använder laborativt material för att lägga ut en 

hage som ser ut som den på deras skolgård. Ett annat par använder laborativt material 

för att räkna ut antal klossar som behövs till trappan upp till slottet. De gör först en 

ritning för att få en bild på trappan och lägger sedan ut klossar som fyller ut varje 

trappsteg för att se hur många klossar som behövs. Vid båda tillfällena tar det lång tid 

att komma fram till ett resultat då den ena gruppen fastnar i att de geometriska formerna 

ska vara exakt som hagen och den andra gruppen fastnar i att klossarna inte har samma 

färg.  

 
5.3.3 Begrepp, resonemang och kommunikation 

Ett par har svårt med kommunikationen kring uppgifterna och resonerar sig inte fram 

till en lösning tillsammans. En av eleverna känner sig nöjd efter att ha räknat ut rutorna i 

hagen på sitt sätt med hjälp av siffror och bild. Den andra eleven framhåller då att 

lösningen inte känns riktigt bra och eleven börjar själv lägga upp en hage som ser ut 

som den på skolgården med laborativt material för att sedan rita av den. Eleven 

poängterar att han tycker att det är så en hage ska se ut. Där stannar de utan att resonera 

vidare med varandra. Hade de haft förmågan att använda sig av varandras kunskap 

kunde de löst uppgiften med en lösning som stämmer mer överens med informationen i 

berättelsen än vad de gör i det här fallet.  

 

De andra paren använder sig mer av varandra och resonerar sig fram till lösningarna 

tillsammans. De tar hjälp av varandras kunskaper och diskuterar fram och tillbaka samt 

resonerar kring rimligheten i lösningarna. Ett exempel är när en elev skriver ner en 

frågeformulering och den andra eleven påpekar att hon nog inte hade kunnat lösa den 

uppgiften. De läser då uppgiften högt tillsammans och kommer fram till att viss 

information saknas. Ett flertal matematiska begrepp används för att förklara för 

varandra och för att ta reda på om de har gått till väga på bästa sätt. Ett par diskuterar att 

en köttbulle ska ha ett värde, de använder hel och halv timme för att beskriva klockan 

samt använder de sig av begreppen tiohopp och femhopp för att förklara hur de tänker. 

Fler matematiska begrepp som används i diskussionerna kring berättelsen är: en 

beskrivning av hagen som ett upprepat mönster, dubbla ett recept och att det är samma 

som tvåans multiplikationstabell, hur mycket som kan vara rimligt att ha i ett 

chokladbollsrecept samt olika mått för volym och vikt. De diskuterar även hur de ska 

rita upp hagen med lägesord som nedanför, ovanför och bredvid. 

 
5.3.4 Analys  

I undervisningsförsöken berörs ett flertal matematiska områden och eleverna visar 

kunskap inom dem. De fyra räknesätten används allihop. Olika räknesätt används vid en 

och samma uppgift vilket innebär att eleverna lägger det på den matematiska nivå som 

de klarar av. Det är allt från upprepad addition till innehållsdivision. Wistedt (1992) har 

i sin studie kommit fram till att det inte är möjligt att bjuda in och ge alla elever 

förståelse inom en och samma uppgift. Hagland m.fl. (2005) talar däremot för att det i 
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rika problem åtminstone finns chans för eleverna att lägga sig på sin nivå. När det i ett 

och samma problem finns flera olika lösningar kan eleverna alltid klara av någonting. I 

det rika problem som vi presenterar för eleverna kan alla knyta an till något ur sin egen 

vardag och de gör det på olika nivåer. Ur samma uppgift skapar de olika 

frågeformuleringar samt använder olika räknesätt och uttrycksformer.  

 

Ett av Haglands m.fl. (2005) krav på ett problem för att det ska vara rikt är att det ska 

vara möjligt att lösa med olika uttrycksformer. De ska även vara så pass breda att det 

går behandla en omfattande mängd matematik i dem, vilket är fördelaktigt om det går 

att göra vid flera tillfällen. I studien använder eleverna sig av alla fyra olika uttryckssätt 

för att själva förstå ett problem eller för att visa hur de går tillväga. De kan beskriva en 

och samma uppgift och lösning på flera olika sätt utan att ändra innehållet. Wistedt 

(1992) lyfter vissa risker med uppgifter i och med att de antingen kan bli för 

matematiska eller för konkreta vilket kan resultera i att syftet glöms bort. Eleverna kan 

fastna i ett utförande av en uppgift snarare än att tänka på vad målet är. De flesta elever 

i vår studie klarar av att gå mellan olika uttrycksformer. Endast en elev har svårt för att 

uttrycka sig konkret med hjälp av att rita eller att använda laborativt material. Det 

negativa som identifierats är att det är stort fokus på att de geometriska formerna ska 

vara exakta, att allt ska ligga rakt och att färgerna behöver matcha i det laborativa 

materialet. Eleverna glömmer just det som Wistedt (1992) tar upp, att fokusera på 

matematiken. Emanuelsson (1995) ser möjligheten i att eleverna kan finna samband 

mellan flera matematiska områden och därmed ta till sig ny kunskap. Eleverna arbetar i 

det här fallet inom ett flertal matematiska områden och klarar dessutom av att växla 

mellan olika uttrycksformer vilket Hagland m.fl. (2005) beskriver som en färdighet.  

 

Lösningen av ett problem är någonting som kräver diskussion, vilket är lämpligt att göra 

i par skriver Hagland m.fl (2005). Författarna skriver dessutom att rika problem ska 

bjuda in elever till diskussioner där de diskuterar procedurer och använder matematiska 

begrepp. I undervisningsförsöken diskuterar eleverna och tar hjälp av varandra. De 

diskuterar med hjälp av flera matematiska begrepp, som de både får chans att visa och 

utveckla under uppgiftens genomförande. De tar hjälp av varandra för att förstå och att 

lösa problemet samt bidrar till nya infallsvinklar. Det är enligt Hagland m.fl (2005) i 

reflektion kring ett problem som kunskap uppstår. Gran (1998) bekräftar att det inte är i 

en färdig produkt som kunskap uppstår utan på vägen mellan en tankestruktur till en 

annan. Runesson (1999) har i sina fallstudier kommit fram till att det inte är i given 

information som kunskap uppstår utan det är i elevernas egna konstruktioner. När de i 

undervisningsförsöket får vissa ramar att förhålla sig till men ändå får vara skapare av 

sina egna problem visar det att de kan lära sig av varandra och att det finns att vinna på 

att behöva gå igenom en hel process, inte endast leta efter ett svar. 
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6 Diskussion 
 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen behandlas huruvida metoden i studien har fungerat och i 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i frågeställningarna. 

Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Den metod som användes för att samla in data var lämplig för studien. Tack vare flera 

steg med hemuppgift, undervisningsförsök och intervjuer fanns det omfattande data att 

analysera. Insamlad data var dessutom pålitlig då resultatet baserades på elevernas egna 

lösningar, på deras lösningsstrategier vid undervisningsförsöket samt under deras 

intervjuer. Datainsamlingen har skett på tre olika skolor i vardera årskursen 1-3. Det är 

för att elever kan ha fått undervisning som skiljer sig åt mellan årskurserna och 

skolorna. 

 
6.1.1 Hemuppgift 

Hemuppgiften som låg till grund för intervjun skickades ut till samtliga elever i 

klasserna, vilket innebär att det var 60 uppgifter att analysera. Valet att analysera 

samtliga hemuppgifter och utifrån analysen framhålla vissa aspekter och samband samt 

att fokusintervjua vissa elever gav givande resultat. Hemuppgiften var först planerad att 

huvudsakligen fungera som en uppvärmning för eleverna då de fick möjlighet att 

fundera utanför skoltid. De fick eventuellt diskutera med vårdnadshavare och tänka 

kring vad matematik i vardagen är för dem. Avslutningsvis blev hemuppgiften en 

väsentlig del av studien och det är positivt att samtliga elever i klasserna fick genomföra 

den då det gav gedigen användbar information. Det negativa med hemuppgiften är att 

den inte är fullt pålitlig. Eleverna kan ha fått hjälp hemifrån vilket därmed kan ha 

påverkat dem. Det finns en medvetenhet om det här och det är därför viktigt att se den 

som ett komplement till övriga metoder och inte som den tyngsta delen i studien. 

 
6.1.2 Undervisningsförsök 

Mycket tid lades ner för att formulera berättelsen väl. Målet var dels att matematiken 

skulle vara möjlig att identifiera tydligt men samtidigt lämna ett visst 

tolkningsutrymme. Språket och texten skulle dessutom vara anpassat utefter det faktum 

att elever från årskurs 1-3 skulle klara av att läsa den. Då samtliga elever behövde förstå 

texten anpassades tillfället med praktiska hjälpmedel. Texten lästes först högt för 

eleverna och till de yngsta eleverna klipptes pappret isär efter berättelsens 

styckeindelning. Under studiens gång har det framkommit att vissa formuleringar i 

texten hade ett större tolkningsutrymme än förväntat. Det fanns fler sätt än vad som 

förutspåddes att tolka texten på. Det blev tydligt under vissa undervisningsförsök. Att 

eleverna vid vissa tillfällen tolkade texten olika var positivt då det la grund för analysen 

av huruvida de använder sina egna erfarenheter i tolkningen eller inte. 

 
6.1.3 Intervjuer 

Elevintervjuerna gav synnerligen relevant data till studien. Negativt under intervjuerna 

var att frågorna uppfattades upprepande av några elever som hade utförliga svar på de 

tidiga frågorna. Slutligen var det trots det positivt att ha upprepande frågor då det gav 



  
 

29 

ett brett underlag även från de elever som svarade kortfattat. Hade studien genomförts 

igen hade det varit fördelaktigt att be om fler konkreta exempel i intervjuerna. Det 

verkar som att hemuppgiften skapade en viss trygghet inför intervjuerna. Eleverna 

kändes avslappnade, hade genomtänka svar och de flesta svarade utförligt på frågorna. 

Alla intervjuer genomfördes inte tillsammans, sex av de åtta intervjuerna genomfördes 

enskilt. En konsekvens av det kan vara att frågorna är ställda på olika sätt. Dock 

minskar den risken då vi hade kalibrerat vår intervjuteknik i de två första intervjuerna, 

men för att säkra kvalitén ytterligare hade det möjligtvis varit positivt att genomföra 

intervjuerna tillsammans.  

 

Det har varit uteslutande positivt att ha många olika delar för datainsamlingen. Det har 

gett ett gediget underlag inför resultatet. Den enda svårighet som har uppstått är att det 

har varit komplicerat att kategorisera data från flera olika metoder och med flera 

dimensioner. 

 

Tiden var tillräcklig men om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att utöka 

studien med antingen djupare analyser av samtliga elevers hemuppgifter eller att 

observera och intervjua fler elever. Den avgränsning som till slut gjordes var på grund 

av den tidsbegränsning som fanns. Det hade varit fördelaktigt att genomföra en 

pilotstudie innan datainsamlingen för att säkerställa att observationsguider och 

intervjuguider fungerade. Hade det utförts hade en del av intervjuguiden reviderats.  

 

Sammanfattningsvis har de olika delarna i studien kompletterat varandra. Hemuppgiften 

var ett tillfälle då eleverna hade god tid på sig att lösa uppgiften och som bidrog till att 

de kände sig mer avslappnade inför nästa tillfälle. Vid undervisningsförsöket framkom 

de resonemang som eleverna hade svårt att redogöra för i hemuppgiften. I intervjun blev 

slutligen vissa delar bekräftade som förutspåtts i analysen av hemuppgiften. Vissa saker 

som var svåra att tolka utifrån elevernas skriftliga beskrivningar blev även de 

förklarade. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Hur eleverna visar att de kan använda skolmatematiken i vardagen och 
vardagliga uppgifter 

Gällande hemuppgiften var vår hypotes att eleverna generellt skulle ha svårt för att 

finna matematik i vardagen. Det visade sig att eleverna klarade det bättre än vi 

förutspått. Vi reagerar dock på att eleverna vid ett flertal tillfällen inte inser att de redan 

använder matematik flera gånger på en dag och inte måste hitta på nya saker för att 

kunna genomföra hemuppgiften. Det kan vara ordet uppgift som ställer till det. Både 

Boaler (2011) och Wistedt (1992) tar upp att skolan och vardag är två helt olika världar. 

När eleverna då hör ordet hemuppgift kan en missuppfattning ske genom att de 

automatiskt behöver skriva det på skolans vis för att, som även Wistedt (1992) uttrycker 

det, göra läraren nöjd. Vardagsmatematik bör vara kopplad till vardag på ett realistiskt 

sätt om den ska finnas. I vardagen blir det inte alltid jämna svar utan det finns ständigt 

andra faktorer att räkna in och ta hänsyn till. I de exempel som tas upp i resultatet är det 

tydligt hur olika eleverna klarar av det. Eleven som mäter upp hö till sina hästar nöjer 

sig med att det är två olika svar och försöker inte komma fram till en gemensam summa 

för båda hästarna. Vi tolkar det som att hon väljer en uppgift som ligger inom hennes 

vardag. Som lärare hade det varit möjligt att försöka hjälpa eleven att utveckla uppgiften 

med att fråga hur mycket hö det finns i stallet sammanlagt och hur lång tid det räcker 

innan de är tvungna att köpa nytt. Det skulle förmodligen innebära att den 
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vardagsanknutna uppgiften inte längre är realistisk för en elev som endast är åtta år. Det 

är med största sannolikhet en vuxen som sköter beställningarna av hö.  

 

Eleverna som valde att räkna saker i hemmet klarade även de av hemuppgiften på olika 

sätt. Att räkna saker är definitivt någonting som innefattar matematik, men vad ger det 

för nytta om eleverna endast räknar saker som de inte har någon nytta av att räkna. 

Eleven som räknade sina kulor gjorde det för egen vinning och utgick ifrån sin egen 

vardag. Han ville helt enkelt veta hur många kulor han hade innan det var dags att spela 

nästa gång. Eleven som däremot räknade sina knivar och gafflar och skedar har 

troligtvis inte befunnit sig i en situation och upptäckt att det var matematik. Den här 

eleven har inte förstått hur mycket matematik som finns i vardagen runt omkring och då 

är det någonting i undervisningen som brister. Undervisningen måste, vilket även 

Boaler (2011) tar upp, vara realistisk om den ska vara verklighetsanknuten. 

Missuppfattningen om att matematik är det som i läromedlen beskrivs som vardag 

verkar förvirra många elever och stjälper mer än det hjälper.  

 

Det är inte endast i hemuppgiften som elever söker efter ett svar som inom 

skolmatematiken anses vara rätt. Det har även visat sig i undervisningsförsöken. Trots 

att berättelsen var formulerad med vissa orealistiska aspekter som att samtliga elever 

äter lika många köttbullar tyder det på att eleverna hade gjort samma misstag ändå. Ett 

positivt resultat är att flera av eleverna klarar av att använda sina tidigare erfarenheter på 

ett givande sätt. Det negativa är just de elever som inte gör det. Det är dessutom inte så 

att eleverna inte har vardagserfarenheterna. Ett par diskuterade till och med skillnaden 

mellan uppgift och verklighet men vågade inte använda sig av vardagen för att lösa 

uppgiften. De ville skapa en uppgift utifrån siffrorna och förlitade sig hellre på att läsa 

informationen rakt av utan att ta hjälp av sin realistiska syn och fick därmed ett ännu 

mer orealistiskt svar. Wistedt (1992) tar upp faran med att använda sig av 

algoritmräkning i för hög grad då det kan skapa en vilja hos eleverna att hinna fram fort 

och till största del räkna för att göra läraren nöjd. Det är positivt att flera elever i studien 

inte gör det utan diskuterar utifrån sig själva och vågar gå utanför ramarna. De elever 

som inte gör det har en lång väg att gå innan den önskade kopplingen mellan vardag och 

matematik infinner sig. Läromedlen och undervisningen skapar en felaktig bild av vad 

vardagsmatematik är och vi anser att det finns en stor risk att det skapar 

prestationsångest, osäkerhet samt förvirring hos eleverna. Antingen behöver det vara 

rena och abstrakta uppgifter om det är ett exakt svar som efterfrågas eller 

vardagsanknutna uppgifter där verkliga faktorer tillåts spela in. Undervisningen behöver 

antagligen innehålla båda delar men vid ett tillfälle bör det vara det ena eller det andra. 

Faller undervisningen ständigt tillbaka till den traditionella utformningen så som 

Bjerneby Häll (2006) beskriver kommer verksamheten inte framåt. Är lärare och 

utformningen av verksamheten inte villiga att förändras i takt med forskning och nya 

läroplaner kan vi  inte heller kräva den förändringen i elevers lärande. I skolvärlden 

talas det ständigt om hur vi måste uppmuntra elever till att tänka kreativt och utgå från 

sig själva. När vi då hela tiden kräver exakta och orealistiska svar på någonting som vi 

kallar vardagsanknutna uppgifter uppmuntrar vi därmed inte elevernas kreativa sida 

utan snarare förminskar den. Det är inte på det sättet som vi skapar nytänkande 

matematiker och blivande entreprenörer i samhället. 

 
6.2.2 Hur eleverna beskriver och visar vad matematik är i vardagen och hur det 
hör ihop 

När eleverna blev ombedda att ge exempel på när de behöver matematik har vissa 

kunnat ge det men många inte. En önskan är att samtliga elever förstår att de redan nu 
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använder matematik i sin vardag. Trots att vissa elever kan ge exempel på vad de 

använder för matematik beskriver samtliga elever att matematik är någonting som de lär 

inför vuxenlivet. Eleverna tar vid ett flertal gånger upp att de använder matematik nu, 

som när de ska värma mat i microvågsugnen och leka med kompisar, men ändå anser de 

att det inte är väsentligt. Vi kan tänka oss flera anledningar till varför missförståndet 

uppstår. Det kan exempelvis vara att det är en förklaring eleverna får. Att lärarna säger 

att de behöver lära sig att räkna tills när de är stora och måste gå och handla. Det är en 

fras som vi själva känner igen från vår egen skoltid. Det borde finnas ett bättre svar att 

ge. Ett svar som betonar att det är någonting som är viktigt för dem att kunna och som 

dessutom kommer att följa dem resten av livet. Vår erfarenhet är att elever i den åldern 

har svårt att planera inför kommande vecka då de lever i nuet. Om elever inte har 

förmågan att se långsiktigt kanske det är nuet som behöver vara i fokus. Det skulle 

också kunna vara att vi ställer för höga krav på eleverna. Trots att sanningen är att de 

även lär sig matematiken inför vuxenlivet kanske vi inte kan kräva att eleverna i 

lågstadiet klarar av ett sådant vuxentänk. Eleverna uttrycker dessutom att de föredrar 

uppgifter med text för att det blir både väsentligt lättare och roligare när de vet vad det 

är för någonting de räknar. Vissa elever håller inte med men i observationerna kunde vi 

trots det se en glädje i problemlösningen där de kunde knyta an till innehållet. När 

elever uttryckligen anser att det är lättare och roligare med uppgifter som handlar om 

någonting verkligt är frågan om det verkligen gynnar elever att till största del räkna 

abstrakta uppgifter. Enligt tidigare erfarenhet är det ofta en längre, möjligtvis konkret 

och kvalitativ genomgång av ett matematiskt område som följs av ett kvantitativt 

räknande med målet att automatisera. Om vi återigen tar upp frågan kring elevers 

kreativitet och dessutom lägger till problemlösningsförmåga verkar det gå i motsatt 

riktning. Allt behöver kanske inte automatiseras, det kanske är bättre med stora 

uppgifter där eleverna får sätta sig in i ett tänk och faktiskt förstå de operationer som de 

utför. I den här studien visar det att det fortfarande finns en missuppfattning gällande 

vad matematik i vardagen är och att elever har svårt för att stanna vid en uppgift längre 

då det är kvantitet och hög produktion som verkar vara fokus. Enligt Hattie (2009) 

behöver lärandet synliggöras för eleverna så att de kan bli sina egna lärare. Det ska inte 

vara produkten som är det viktiga utan vägen dit. Trots det tyder det på att både lärare 

och elever hela tiden strävar efter många snabba svar. 

 
6.2.3 Vilka kunskaper eleverna har fått chans att visa och vidareutveckla i vår 
vardagsanknutna berättelse 

När eleverna har löst de vardagsanknutna uppgifterna har det varit tydligt hur mycket 

kunskap de kan visa och utveckla. Eleverna har visat glädje och en vilja att lösa 

uppgifterna och de har i de flesta fall resonerat lukrativt med varandra. Trots att 

lösningarna inte alltid har varit vad vi hade önskat tolkar vi det som att uppgifterna har 

varit givande för eleverna. De har fått gå utanför sina vanliga tankeramar och har 

verkligen fått utgå från tidigare erfarenheter. Det har märkts allra tydligast i elevernas 

resonemang med varandra då de diskuterar huruvida det kan stämma eller inte. En och 

samma uppgift har använts till tre olika årskurser och den har varit möjlig att genomföra 

för alla och gav även de äldsta eleverna en utmaning. Det tyder på att det går att hitta 

eller skapa uppgifter som är individ anpassade. Eleverna har dessutom haft goda 

möjligheter att visa för oss forskare vilka kunskaper de besitter utifrån läroplanen. Vid 

ett bedömningstillfälle gällande elevers resonemangs och begreppsförmåga är det här en 

uppgift som definitivt skulle vara givande. Vid ett smalare område kan det dock vara 

svårt att styra in eleverna på rätt spår. Hur undervisningen är upplagd påverkar 

elevernas förmåga och det är lärarens ansvar att se till att eleverna får syn på hur vardag 

och matematik är sammankopplat. I breda uppgifter likt den här får eleverna stora 
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möjligheter att utvecklas. Den utvecklingen sker inte på samma sätt om elever sitter 

ensamma och räknar sida upp och sida ner med abstrakta uppgifter. Det har vi fått 

bekräftat i den glädje som eleverna i studien har uttryckt för den här uppgiften. I 

samband med att eleverna har haft möjlighet att använda samtliga uttryckssätt har de 

även diskuterat med varandra i stor omfattning. Det är flera elever som har haft en 

ursprunglig idé som de har fått ändra. Även det visar att det ger eleverna chans till 

utveckling. Hagland m.fl. (2005) framhäver att det tyder på en god matematisk förmåga 

om eleverna kan gå mellan flera uttryckssätt och strategier. I en uppgift som den här är 

det möjligt att se hur eleverna hanterar det och därmed om de har en förståelse för vad 

det är de gör. Förståelse borde trumfa kvantitet under de flesta undervisningstimmarna. 

När uppgifter som den här skapar så mycket möjligheter för eleverna att närma sig 

kunskapskraven i läroplanen undrar vi vad anledningen är till att det inte verkar 

användas mer i skolorna. Som skrivet i tidigare kapitel hade det kanske varit en vinst att 

släppa automatiseringar av samtliga matematiska områden och istället ge eleverna tid 

till att lösa breda uppgifter. Det tar inte mer tid av lektionerna då eleverna får fler 

chanser att utvecklas och det tar inte heller längre tid för läraren att sätta sig in i en stor 

istället för flera små uppgifter.   

 

6.3 Avslutande reflektioner 
 

Sammanfattningsvis har eleverna visat att de till viss del lyckas göra kopplingen mellan 

matematik och vardag men att de inte når hela vägen fram. De flesta vardagsanknutna 

uppgifterna är orealistiska och det är ett skolmatematiskt tänkande som styr. När 

undervisningen och uppgifterna i skolan är vardagliga men inte är realistiska hindrar det 

eleverna från att tänka logiskt och se det verkliga sambandet mellan deras vardag och 

matematik. En ytterligare aspekt som tyder på att någonting brister i 

matematikundervisningen kring vardagsanknutna uppgifter är att eleverna inte förstår 

varför de behöver lära sig det. De inser att de behöver det någon gång när de blir vuxna 

men inte att de faktiskt använder matematik och behöver den nu också. När eleverna 

inte kan göra en tydlig koppling och inte heller förstå varför de räknar matematik 

stämmer det överens med vad vi till en början misstänkte. Skolan lyckas inte lära 

eleverna vad som är den verkliga kopplingen mellan vardag och matematik. När 

eleverna kommer till skolan får de kliva in i skolmatematiken och lämna verkligheten 

hemma. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång har vi mer och mer insett att uppgifter i matematikböcker inte är 

realistiska. För att ytterligare undersöka vad det är som brister hade det varit intressant 

att analysera i matematiska läromedel. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Hemläxa 
 

Grattis! Du är utvald att få låna mina speciella 

matematikglasögon. När du tar på dig dem ser du 

matematik som finns runt omkring dig. Ta på dig 

matematikglasögonen hemma och berätta för mig om 

någonting matematiskt du får uppleva. Antingen 

upptäcker du att du räknar ut någonting eller att du 

löser ett problem med hjälp av matematik. Oj, vad 

spännande det ska bli att få se vilken matematik du har i 

din vardag. Kom ihåg att skriva på mattespråk, rita och 

beskriva. Hälsningar din polare Pallepadda. 

 
Mattespråk och bild: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv händelsen: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Namn: 
 

  



  
 

II 

Bilaga B Berättelsen 
 

Gäsp* Jag slog upp mina ögon och tänkte att det här kommer bli en bra dag. Jag var så 

pigg att jag blev förvånad när jag såg att det var en hel timme kvar innan klockan skulle 

ringa vid 7.30. Jag bestämde mig för att gå upp ur sängen och smög in till lillebror. Han 

var visst också vaken och hade byggt ett jättehögt legoslott med tio våningar. Upp till 

det högsta tornet hade han byggt en trappa av klossar som såg ut som en mur eller en 

vägg av klossar. Jag började tänka på om jag har så många klossar att jag kan bygga en 

likadan mur. Jag måste testa det någon dag. 

 

Jag gick tidigt till skolan. En klasskompis var redan där och hoppade hage. Hagen hade 

ett mönster med först två rutor efter varandra, sen hade den två rutor på samma rad och 

sen två rutor efter varandra igen. Mönstret fortsatte så i sju rader. Det måste tagit långt 

tid att måla alla de här rutorna. Undra hur många rutor hon målade egentligen. Första 

lektionen hade vi tyst läsning inför läsläxan. Vad skönt det är när det är helt tyst i 

klassrummet på morgonen. Andra lektionen var det idrott, det var stafetter. Jag tycker 

inte om stafetter. Idrottsläraren visste att jag inte tycker om det och lät mig göra 

iordning i salen. Vi skulle köra en stafett med tre koner där man ska springa och vända 

vid varje kon och se vem som är snabbast. Vi var fem lag så det var ganska många 

koner att ställa ut, men det kändes mycket roligare med stafetter när jag fick hjälpa till. 

Efter idrotten var jag så hungrig att det kändes som att hela min mage var ett tomt hål 

och jag blev superglad när jag såg att det var min favoriträtt i matsalen, köttbullar och 

stuvade makaroner. MUMS! Jag tog tre köttbullar och såg att alla de andra fem som satt 

vid mitt bord tog lika många. Vi åt alltså 18 köttbullar vid mitt bord idag. Köket 

behöver nog laga ett helt badkar fullt med köttbullar om det ska räcka till alla tio borden 

som finns i matsalen. Tänk till hela skolan. Sista lektionen hade jag svårt att koncentrera 

mig för att jag längtade till jag skulle leka med fyra kompisar hemma hos mig i 

eftermiddag. Som tur var så gick lektionen snabbt och vips var jag hemma. 

 

För att överraska både mamma och kompisarna innan de kom ville jag baka 

chokladbollar. Jag hade ett recept i min receptbok som jag skulle kolla på men jag såg 

att receptet bara var för tre personer. Jag fick fundera en stund på hur jag skulle göra 

men jag klurade ut det till slut. Alla tyckte att chokladbollarna var goda och jag har 

gömt en som jag kan äta imorgon. Nu när dagen är slut är jag så trött att jag knappt kan 

hålla ögonen öppna. Bara läsläxan kvar. Jag är tvungen att läsa alla kvällar för att hinna 

läsa 15 sidor den här veckan. Jag måste läsa ett visst antal sidor varje kväll för att hinna 

men just ikväll orkar jag nog bara läsa en. 

  



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide 
 

Elever:  
1. Vad heter du och i vilken klass går du? 

2. Vad brukar du göra i din vardag, på din fritid? 

3. Varför tror du att det är viktigt att lära sig matematik?  

4. Berätta om någon gång du behöver matematik. 

5. Vilket tycker du bäst om, att lösa uppgifter med bara siffror eller med en text 

till? 

6. Vad betyder vardag för dig? 

7. När använder dina föräldrar matematik? Hur gör de? 

8. Vad tänker du på när jag säger vardagsmatematik? 

 

9. Hur gjorde du för att hitta matematik i din vardag? 

10. Hur tänkte du när du skulle lösa problemet/uppgiften? 

11. Hur ofta brukar du tänka på att du använder matematik hemma? Ge exempel. 

12. Tycker du att det var enkelt/svårt att hitta matematik hemma i din vardag? 

13. Hur mycket använder du matematik i din vardag? Ge exempel. 

14. Hur tycker du att matematik i vardagen och i skolan hänger ihop? 

15. Använder du matematiken som du lär dig i skolan utanför skolan ofta? 

16. Kan du ge ett exempel på hur vardagsmatematik i skolan skulle kunna vara? 

  



  
 

IV 

Bilaga D Observationsguide 
 

Vilken matematik identifierar eleverna i berättelsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka strategier använder de för att lösa problemen/problemet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur resonerar de sig fram till metoderna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilket/vilka räknesätt använder de? 

  



  
 

V 

Bilaga E Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej vårdnadshavare 

 
Vi är två studenter som heter Anna och Mikaela. Vi studerar just nu vår åttonde och sista termin 

på lärarprogrammet med inriktning F-3. Under vårterminen skriver vi Självständigt arbete II. 

Studien vi ska genomföra kommer att handla om hur elever gör kopplingar mellan matematiken 

i skolan och hur matematik används i vardagen. Vi vill ta reda på det genom ett 

undervisningsförsök, intervjuer samt en hemuppgift. Vi kommer under intervjun att be eleverna 

beskriva vad de tycker att vardagsmatematik är för dem. 
 
Vid dessa tillfällen skulle vi behöva spela in eleverna för att kunna gå tillbaka och analysera. Vi 

utgår från de forskningsetiska principer som finns. Samtliga elever som deltar kommer 

självklart att vara helt anonyma och inspelningarna kommer att raderas i samband med att 

arbetet publiceras i DiVa-portalen, som är databasen för studentuppsatser på Linnéuniversitetet. 

Skulle det vara så att eleverna av någon anledning inte vill delta så har de rätt att tacka nej och 

har under hela tiden rätt att avbryta sin medverkan.  
 
För att vi ska få spela in era barn behöver vi en signatur av er vårdnadshavare. Det skulle 

underlätta mycket för oss i sammanställningen om vi kan filma barnen under 

undervisningsförsöket då de kommer att arbeta i par och det kan vara svårt att åtskilja deras 

röster. Känner ni er inte bekväma med video är det tacksamt om vi kan använda ljudinspelning 

istället. Skriv under på den rad som ni godkänner. Vi är väldigt tacksamma för er hjälp. 
 
Både videoinspelning och ljudinspelning:  
Barnets namn: _______________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift:____________________________________________ 
 
Endast ljudinspelning: 
Barnets namn: _______________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift:____________________________________________ 
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss, hälsningar Anna och 

Mikaela. 
 
Anna Sandström, as223aq@student.lnu.se 
Mikaela Eriksson, me222mx@student.lnu.se  
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VI 

Bilaga F Missivbrev till lärare 
 
Hej, vi är två studenter som heter Anna och Mikaela. Vi studerar just nu vår åttonde och sista 

termin på lärarprogrammet med inriktning F-3. Under vårterminen skriver vi vårt andra 

självständiga arbete. Studien vi ska genomföra kommer att handla om hur elever kan göra 

kopplingar mellan matematiken i skolan och hur den kan användas i vardagen. 
 
Först ska eleverna få en hemuppgift som vi introducerar. Sedan samlar vi data genom 

undervisningsförsök och intervjuer och undrar om vi får genomföra detta med två elever i din 

klass som du väljer ut? Vi börjar med ett undervisningsförsök och fortsätter gärna med intervjun 

efteråt samma dag. De elever som medverkar kommer att vara helt anonyma och det insamlade 

materialet kommer att raderas när arbetet har publicerats i DiVa-portalen. Skulle det vara så att 

eleverna av någon anledning inte vill fortsätta att delta har de när som helst rätt att avbryta sin 

medverkan.  
 
Vi kommer att genomföra studien utifrån en berättelse vi själva har skrivit om en elevs vardag 

där dina elever ska leta matematik i vardagen. Vi kommer att hjälpa eleverna genom att läsa 

berättelsen högt så många gånger som de behöver men det underlättar om eleverna behärskar 

läsning. Undervisningsförsöket beräknar vi ta mellan 30-50 minuter och intervjun ca 20 minuter 

vardera så eleverna kanske behöver ha en liten paus mellan momenten.  
 
Vi vore väldigt tacksamma om dina elever har möjlighet och vill ställa upp i vår studie. I så fall 

får du gärna återkomma med förslag på tider under v.16-17. 
 
Med vänliga hälsningar, Anna och Mikaela.  
 
Anna Sandström, as223aq@student.lnu.se  
Mikaela Eriksson, me222mx@student.lnu.se   
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VII 

Bilaga G Hemläxa  

 

  



  
 

VIII 

Bilaga H Hemläxa  

 

 

  



  
 

IX 

Bilaga I Undervisningsförsök 
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Bilaga J Undervisningsförsök  

 

 

  



  
 

XI 

Bilaga K Undervisningsförsök  

 

 

 

 
 

  



  
 

XII 

Bilaga L Undervisningsförsök 
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XIV 

Bilaga M Undervisningsförsök  

 

 

  



  
 

XV 

Bilaga N Hemläxa  

 

 

  



  
 

XVI 

Bilaga O Hemläxa  
 

 

  



  
 

XVII 

Bilaga P Hemläxa  

 

  



  
 

XVIII 

Bilaga Q Hemläxa  

 

 

  



  
 

XIX 

Bilaga R Hemläxa  
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Bilaga S Hemläxa  

 

  



  
 

XXI 

Bilaga T Hemläxa  

 

 

  



  
 

XXII 

Bilaga U Hemläxa  

 

 

  



  
 

XXIII 

Bilaga V Hemläxa  

 

 

  



  
 

XXIV 

Bilaga X Hemläxa 

 

 

  



  
 

XXV 

Bilaga Y Undervisningsförsök  
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