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Sammanfattning

Bakgrund: Traditionell matematikundervisning innebär en undervisningsform som är 

läromedelsbaserad, där elever färdighetstränas genom enskilt tyst arbete. Det är den typen 

av undervisning som idag används mest i de svenska skolorna. Verklighetsbaserad 

matematikundervisning innebär att läraren implementerar vardagen/verkligheten i 

matematikundervisningen. Man vill tydliggöra sambandet mellan matematiken som 

utövas i skolan och den som utövas utanför skolan. Denna studie utgår ifrån Jean Piagets 

kognitiva konstruktivism och Lundgrens (1972) samt Stensmos (200) ramfaktorteori. Som 

grundar sig i att människors lärande och utveckling står i relation till omvärlden och vilka 

faktorer som anses begränsa lärares undervisning. Syfte: Syftet med denna studie är att 

undersöka lärares brukande och upplevelser av verklighetsbaserad 

matematikundervisning. Följande frågeställningar utformades: 

 Vad innebär verklighetsbaserad matematik och när används det?

 Hur påverkar olika faktorer möjligheterna att bedriva en verklighetsbaserad 

matematikundervisning?

 Vilka för- och nackdelar finns när man bedriver verklighetsbaserad 

matematikundervisning?

 Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där semistrukturerade intervjuer samt observation 

valdes som forskningsmetod. Resultatanalys: Resultatanalysen visar att lärarna till största del 

har positiva upplevelser  till verklighetsbaserad undervisning, med inslag av negativa 

erfarenheter. Analysen kunde utmynnas i fyra teman: Varierad undervisning, matematikens 

relevans, tidsbrist samt relation och resultat. Slutsats:  De intervjuade lärarna har 

övervägande positiva upplevelser av verklighetsbaserad undervisning, men att tiden är den 

främsta faktorn som begränsar deras undervisningsprocess. Skolan har därför ett ansvar i att 

minska lärarnas arbetsbelastning så att lärare kan lägga fokus på pedagogiken.

Nyckelord: Matematik, REM, verklighetsbaserad undervisning, lärares upplevelser  
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Abstract

English title: ”Why are we learning this?” 

Author: Hagar Rochdi, Spring term of 2016 

Supervisor: Natalia Karlsson

Background: Traditional mathematics teaching involves a form of education that is based on 

educational materials where pupils’ skills are trained through individual silent work. It is 

currently the kind of teaching that is currently used most in Swedish schools. Reality-based 

mathematics means that the teacher implements real situations that occurs in everyday life / 

reality in mathematics teaching. It aims to clarify the relationship between mathematics as 

practiced in school and practiced outside school. This study is based on Jean Piagets cognitive 

constructivism and Lundgrens (1972) and Stensmos (2008) frame factor theory. That 

proposes that humans must construct and build their knowledge through experience and 

which factors that have an affect on the tuition. Aim: The aim of this study is to look into the 

teachers' experiences of reality-based mathematics. To answer this following questions were 

prepared: 

  What is reality-based mathematics and when is it used?

 How do different factors affect the possibility to conduct reality-based mathematics?

 What are the advantages and disadvantages concerning a reality-based mathematics?

Methods: The study is qualitative in nature, where semi-structured interviews and 

observation were chosen as the research method. Results: The analysis shows that teachers 

mainly have positive experiences into reality based teaching, with elements of negative 

experiences. Four themes emerged from the results: Varied teachings, the relevance of 

mathematics, lack of time and relationships and results. Conclusion: The interviewed 

teachers mainly have positive perceptions of reality based mathematics, but they do not have 

enough time to plan it as required. For that reason they claim that the time is the primary 

factor that limits their teachings. The school system has a responsibility to reduce teachers' 

workload so that they can focus on teaching.

 Keywords: Mathematics, REM, reality-based teaching, teachers experiences
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1. Inledning 

Under min tid på lärarutbildningen har jag stött på olika lärostilar och intresserade mig snabbt 

för de praktiska metoderna. Det är vår uppgift som lärare att lägga en bra grund för elevernas 

matematiska lärande som de sedan kan utveckla med hjälp av sina erfarenheter. Min 

utbildning har lärt mig vikten av att utgå från elevernas verklighet (vardag/erfarenheter) och 

tillämpa det i undervisningen.

PISA (Programme for International Student Assessment) (Skolverket, 2012) och TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) (Skolverket, 2011) har visat att 

elever i alla åldrar i Sverige visar på sjunkande resultat i ämnet matematik. Undersökningen 

avslöjar också att svenska elever har ett lägre resultat jämfört med genomsnittet för 

EU/OECD-länderna. Varje dag använder vi oss av matematik och för många barn är inte 

sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematiken tydlig (Ahlberg, 1995). Elever 

finner det svårt att relatera det de lär sig i skolan till deras vardagliga liv. Detta kan bero på att 

undervisningen är alltför teoretisk. På det viset drabbas undervisningen negativt, och det kan 

leda till omotiverade elever som tappar intresset eftersom de anser att matematik är för svårt 

och ointressant. 

Jag utgår ifrån att alla lärare vill variera sin matematikundervisning och göra den spännande 

och lustfylld för sina elever genom att använda sig av verklighetsbaserad 

matematikundervisning, men min verksamhetsförlagda tid på lärarutbildningen har visat 

annat. Under mina praktikperioder har jag varit på två olika skolor och i olika årskurser (åk 1, 

2 och 3) och därmed även stött på olika lärare samt handledare. Jag upplevde då att lärare inte 

använder sig av regelbundna inslag av praktiska och konkreta övningar i undervisningen, utan 

håller sig till en traditionell matematikundervisning trots att majoriteten av forskningen visar 

på att praktiskt lärande har varit effektiv i undervisningen. Malmer (1984) och Engström 

(1998) bland andra menar att den matematikundervisningen lärarna bedriver i skolan även bör 

syfta till att ha en koppling till elevernas vardagliga liv. 

Pedagogen Wester (2015) menar att både läraren och eleven, men även samhället har sina 

förväntningar på skolan och i synnerhet matematikämnet. Vidare anser han att ur ett 

samhällsperspektiv är det väsentligt att utbilda elever och göra dem matematiskt litterata så att 

de kan leva ett självständigt liv samt bidra till samhällsutvecklingen. Därför anser jag att valet 

av ämne i denna studie, också är av samhälleligt intresse. En djupare förståelse för 
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matematikundervisningen kan erhållas genom att undersöka vilka för- och nackdelar lärare 

ser med verklighetsbaserad matematikundervisning och varför det inte används oftare i 

klassrummet. 

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka lärares användning av och uppfattning om 

verklighetsbaserad matematikundervisning. 

2.1 Frågeställningar:

 Vad innebär verklighetsbaserad matematik och när används det?

 Hur påverkar olika faktorer möjligheterna att bedriva en verklighetsbaserad 

matematikundervisning?

 Vilka för- och nackdelar finns när man bedriver verklighetsbaserad 

matematikundervisning?

3. Bakgrund

3.1 Centrala begrepp

Dessa begrepp är väsentliga att förstå för att kunna läsa denna uppsats med en röd tråd. Då det 

finns olika tolkningar av dessa begrepp kommer jag här redogöra för den tolkning jag 

kommer utgå ifrån i denna studie.

 Praktisk matematikundervisning- Eleverna ges möjlighet att få arbeta med olika 

material och sina sinnen för att konkretisera matematiken. Syftet är att generera en 

individualiserad undervisning då alla är olika och lär sig på olika sätt (Björkman & 

Reistad, 2010).

 Verklighetsbaserad matematikundervisning- En matematikundervisning där läraren 

kombinerar matematik med verkligheten/vardagen. Läraren har då elevernas syn på 

verkligheten/vardagen som utgångspunkt i undervisningen. Målet med denna typ av 

undervisning är att tydliggöra sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik 

så eleverna i sin tur kan använda sig av den i sina vardagsliv (Hough & Gough, 2007).
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 Traditionell matematikundervisning- Matematikundervisning som är 

läromedelsbaserad och där färdighetsträning står i fokus samt enskilt tyst arbete 

(Stadler, 2009).

 Vardagsmatematik- All matematik som utövas utanför skolan, alltså den matematik 

som används i vardagslivet. I vardagsmatematiken inkluderar jag även till viss del den 

matematik man stöter på i andra skolämnen som exempelvis idrott (Ahlström, 1996). 

3.2 Styrdokument

Skolverket har styrdokument som lärarna är skyldiga att utgå från vad gäller undervisningen. 

Det dokumentet som är aktuellt för min studie är läroplanen i årskurs 1-3. I detta avsnitt 

kommer jag redogöra för vad som står i läroplanen inom mitt undersökningsområde. 

3.2.1 LGR11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

 Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 

till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp 

av matematikens uttrycksformer.

 Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att reflektera över matematikens 

betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under 

historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans 

(LGR11, s. 62).

Det är tydligt att läroplanen för grundskolans tidigare år uppmanar till en verklighetsbaserad 

undervisning. Det står explicit i kursplanen för matematik i år 1-3 att eleverna ska ges 

möjlighet att få en djupare förståelse för hur matematiken används i vardagen.
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Dessa definierade begrepp kan ses som en sammanfattning av det Skolverket anser vara 

grundläggande i kursplanen för år 1-3 i ämnet matematik. Skolverket (2000) skriver att 

eleverna ofta kommer i kontakt med matematik i andra skolämnen och i sitt vardagsliv. Det är 

därför viktigt att eleverna får möjlighet att lära sig tillämpa den matematik de lär sig i skolan i 

andra miljöer samt att de lär sig se sambandet mellan dessa miljöer. Trots att Skolverket 

lägger stor vikt vid verklighetsbaserad matematikundervisning innebär det inte per automatik 

att traditionell matematikundervisning ska uteslutas. Eleverna ska ges en varierad 

undervisning för att utveckla ett intresse för matematiken och kunna känna tilltro till sin 

förmåga att använda sig av matematik i olika sammanhang.

4. Teorianknytning

Här kommer jag presentera de teorier jag använt i min studie. Den kognitiva 

konstruktivismen som är en övergripande teori för min studie är relevant eftersom teorin 

grundar sig i att människors lärande och utveckling står i relation till omvärlden. Teorin var 

passande då en verklighetsbaserad matematikundervisning handlar om att tydliggöra och 

synliggöra sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik för eleverna så att de 

förstår att man behöver lära sig matematik för att kunna använda sig av den i sin vardag. Den 

andra teorin jag använt är Ramfaktorteorin. Den teorin kommer jag anlägga på mitt material. 

Den bygger på utomstående faktorer som formar pedagogers arbete i skolverksamheten. 

Dessa ramfaktorer skapar olika slags lärande- och undervisningssituationer och spelar en stor 

roll i hur undervisningarna utformas. Det finns både yttre och inre faktorer. I denna studie 

kommer fokus riktas mot de inre ramfaktorerna som möjliggör eller omöjliggör lärares 

uppdrag. Dessa ramar är budget, tid, rum, form, innehåll och personer. 

4.1 Den kognitiva konstruktivismen

Denna studie utgår bland annat från den kognitiva konstruktivismen men framförallt Piaget 

(1977) som hävdar att lärandet är en aktiv process. När eleverna kopplar sina förkunskaper till 

det de lär sig i klassrummet engagerar de sig mer i undervisningen. Genom att implementera 

verklighetsbaserad matematikundervisning ges eleverna möjligheten att ta del av en autentisk 

inlärning när sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik tydliggörs för dem. 

Marlowe (2005) hävdar att lärandet bör ses som en aktiv process där eleverna konstruerar ny 

kunskap och medvetenhet med deras förkunskaper och tidigare erfarenheter som 

utgångspunkt. 
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Enligt den kognitiva konstruktivismen kan kunskap om världen endast kan fås genom 

handling. Människan lär sig först och främst vilka egenskaper föremål och företeelser i 

omvärlden har genom att handskas och undersöka dem fysiskt. Först när dessa föremål och 

företeelser kan kopplas samman och relateras till varandra får dessa handlingar betydelse för 

individens utveckling. Vidare hävdar han att från de erfarenheter barn tillägnat sig bildas nya 

mönster av verkligheten när något beteende ger tillfredsställande resultat. Dessa 

beteendemönster kallas scheman (Piaget, 1977). Sådana scheman är en rad av arrangerade 

handlingar som har utvecklats genom upprepningar av liknande handlingar i motsvarande 

situationer. Schemana kan man sen vid ett senare skede plocka fram för att använda i 

situationer som skiljer sig från den ursprungliga handlingssituationen. 

Det centrala i den kognitiva konstruktivismen är jämvikten mellan assimilation och 

ackommodation. Piaget (1977) menar att dessa begrepp beskriver barns lärandeprocess. 

Lärande uppnås i och med att nya erfarenheter assimileras till tidigare scheman. I dessa 

scheman förvarar vi även vår kunskap och erfarenheter och kan därför alltid utvecklas samt 

förändras. Det sker genom ackommodation och assimilation. Assimilation betyder att man 

anpassar de redan kända tankestrukturerna till nya tankestrukturer. Det kan exempelvis vara 

att man upprepar samma handling med med andra liknande objekt. Som exempelvis ett 

spädbarn som dricker mjölk ur nappflaska en gång får vatten istället för mjölk. Smaken är en 

ny erfarenhet men sugtekniken är densamma. Barnet assimilerade en ny erfarenhet i sitt redan 

kända tankemönster. Men den dagen barnet går över till fast föda möts barnet av en utmaning 

då både smaken och tekniken är nya erfarenheter. Barnets nya erfarenheter förändrar hens 

tidigare kunskap genom ackommodation.  

Balansen mellan assimilation och ackommodation är en grundläggande process som gör att 

elever lär där processen är viktigare än resultatet. Han menar att ett barn inte kan förstå nya 

situationer utan assimilation eftersom det då saknar nya erfarenheter att utgå ifrån medan 

ackommodation utan assimilation skulle förvränga barnets upplevelser till att alltid likna 

redan kända scheman (Björklund, 2007, s. 16).

Skola och utbildning är två viktiga komponenter när man talar om hur barn lär sig, men 

lärandet är inte på något sätt begränsat till dessa miljöer. Många av de grundläggande 

kunskaper och färdigheter vi behöver förvärvar vi i andra sammanhang. I familjen, bland 
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vänner och kollegor samt föreningar/arbetsplatser, dvs. i miljöer som inte har 

kunskapsförmedling som primärt syfte. Samtalet vid middagsbordet, diskussionen på caféet 

och aktiviteten på fritidsgården är alla olika sammanhang där lärande sker i interaktion med 

andra människor (Säljö, 2000).

4.2 Ramfaktorteorin

Jag har också hämtat inspiration från ramfaktorteorin som fungerar som en mall där det ska 

framgå huruvida ramarna möjliggör eller omöjliggör lärares undervisningsprocess. Beroende 

på hur läraren begränsas i lärandesituationer kan man kalla vissa faktorer för ramfaktorer och 

kan ses från två perspektiv. Antingen som fasta eller som manipulerbara element. Klassen och 

dess struktur är exempel på faktorer som kan manipuleras utifrån ett planeringsperspektiv 

medan dem utifrån ett lärarperspektiv kan ses som avgörande faktorer för undervisningen 

(Lundgren, 1972, s. 27).  Enligt Lundgren handlar ramfaktorteorin om att möjliggöra eller 

omöjliggöra olika undervisningsprocesser, det vill säga, att ramarna inte är ett resultat av en 

viss orsak. Ramarna måste anpassas för att processen ska ska bli möjlig (Lundgren, 1999, s. 

33). 

Stensmo (2008) belyser de olika ramfaktorer som finns i skolan och hur de kan hämma 

handlingsutrymmet. Vidare talar han om yttre och inre ramar som har en påverkan på 

processens utfall i skolverksamheten. Juridiska, politiska och ekonomiska insatser hör till de 

yttre ramarna och avgörs av kommunen och staten . Politiken har en påverkan på skolvärlden 

genom bland annat läroplaner, lagstiftning, resurstilldelning samt nationell utvärdering. 

Allmänna lagar, skollag och skolplikt ingår i de juridiska ramarna. Inom ekonomi är det de 

ekonomiska och materiella resurserna som styr verksamheten. De inre ramarna kännetecknar 

det som begränsar lärarnas arbete i verksamheten och avgörs av kommunen, skolan och 

lärarlaget men där personalen ges möjlighet att påverka (Stensmo, 2008, s.19, 34, 22).

De inre ramarna i skolvärlden som har direkt påverkan på undervisningen är tid, rum, budget, 

form, innehåll och personer. 

 tid där undervisningen är begränsad efter schemalagd tid

  rum där klassrummens struktur kan avgöra en del faktorer som hindrar interaktion 
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 budget som begränsar inköp av olika läromedel, möbler, utrustning samt 

nyanställningar, kurser för fortbildning. 

 form som innebär olika gruppstorlekar som kan göra det möjligt eller omöjligt att 

variera arbetsformer 

 innehåll där arbetet utformas utifrån skolans och lärarns tolkning av läroplanen, 

kursplaner och läromedel. 

 personer där lärare, elever samt föräldrar samspelar och sätter olika krav på lärarens 

arbete. Exempelvis elevernas individuella behov, lärarnas kompetens/utbildning samt 

föräldrarnas krav och förväntningar (Stensmo, 2008, s. 35-36).

Ramfaktorteorin är betydelsefull för denna undersökning då den belyser viktiga faktorer som 

spelar stor roll för det pedagogiska arbetet och visar hur pedagoger kan begränsas i sin 

undervisning som i sin tur leder till minskade möjligheter att bredda sin undervisning. Det är 

upp till lärarna och skolans förhållande till dessa ramar som är den avgörande faktorn för 

huruvida undervisningen kommer möjlig- eller omöjliggöras. Jag finner även på ett tydligt 

sätt hur undervisningen med verklighetsbaserad matematik påverkas av beslut från den egna 

lokala verksamheten. Därmed kan man fastställa att det finns bestämmelser som avgör hur 

pedagoger måste anpassa sin undervisning som förhåller sig till olika beslut (Lundgren, 1999, 

s.33).

5. Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer redogörs den tidigare forskning som är relevant denna studie. 

Forskningen tar upp skillnaderna på traditionell undervisning och verklighetsbaserad 

undervisning. Majoriteten forskarna ställer sig positiva till en undervisning med ett 

verklighetsbaserat innehåll då det främjar elevers utveckling samt uppmanar elever till 

värdefull interaktion.

5.1 Traditionell matematikundervisning

I Stadlers (2009) avhandling Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet: 

Matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv undersöker hon stadieövergången mellan 

matematikstudier på gymnasiet och universitetet. Resultaten pekar på att några orsaker till att 
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studenter får svårigheter med matematik på universitetet är deras bristande matematiska 

förkunskaper, ett främmande undervisningssammanhang och matematikens förändrade 

karaktär. 

Vidare i studien beskriver hon utformningen i en traditionell matematikundervisning. Den 

typen av undervisning domineras av att eleverna lyssnar på en genomgång av läraren, som 

visar typexempel på tavlan som eleverna kan finna i sin lärobok. Resterande del av lektionen 

ägnar eleverna sig åt tyst räkning och löser uppgifter med en viss metod som har ett korrekt 

svar. ”Det medför att eleverna lär sig främst sådant som är användbart för att lösa 

rutinmässiga, oreflekterade aritmetiska problem” (Stadler, 2009, s. 32). 

Ahlström (1996) skriver i sin artikel i Matematik – ett kommunikationsämne i Nämnaren 

Tema att traditionella undervisningar där läraren har gemensam genomgång och sedan 

individuellt arbete med matematikboken gör att eleverna går miste om att få analysera 

problemlösningar och  motivera samt argumentera för sina lösningar när de endast ägnar sig 

åt färdighetsräkning. Vidare menar han att man inte ska låta undervisningen enbart styras av 

matematikboken. Han anser att man ska ta tillvara på elevernas olika vardagssituationer för att 

skapa meningsfulla matematikundervisningar. I Wedeges (2002) artikel ”Mathematics- thats 

what I cant do”- Peoples affective and social relationship with mathematics skriver även hon 

om vikten av att tillämpa en varierad undervisning i skolorna. 

Runesson (1996) diskuterar i sin artikel Olikheter i klassen- tillgång eller problem?, och 

problematiserar huruvida ett visst sätt att planera undervisningen medför några konsekvenser 

gällande arbetssätt, arbetsformer och metodik. Hon menar att det är lärarens uppgift att 

planera sina undervisningar efter elevernas behov. Man ska vara medveten om vilka mål 

eleverna ska nå efter avslutad årskurs och utforma sin planering därefter. För att implementera 

en verklighetsbaserad matematikundervisning där matematikboken inte har en central roll 

krävs det att man avsätter tid för extra planering och arbete. Runesson (1996) menar att så 

som arbetsmiljön ser ut idag då de flesta lärare är arbetsbelastade är det lättare för dem att låta 

matematikboken inta en styrande roll i undervisningen. En annan aspekt är att läroböckerna är 

anpassade efter de krav och mål Skolverket har fastställt. Lärare kan då gardera sig genom att 

låta läroböckerna inneha en central del av undervisningen för att försäkra sig om att alla 

elever når kunskapsmålen. 
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5.2 Reality Enhanced Mathematics

Enligt internationella studier som PISA och TIMSS har man sett att Nederländerna är ett av 

de länder med flest högpresterande elever i världen. Att implementera de matematiska 

teknikerna som används i de nederländska klassrummen skulle vara gynnsamt för eleverna i 

Sverige. De senaste 30 åren har lärarna i Nederländerna ägnat sig åt en mer 

verklighetsbaserad undervisning, så kallad ”Reality Enhanced Mathematics” (REM) (Hough 

& Gough, 2007).

REM är en undervisningsstrategi de flesta pedagoger i Sverige är medvetna om. Ändå har den 

traditionella matematikundervisningen en central roll i klassrummet som blir alltmer 

distanserad från elevernas vardag. REM-undervisningen skiljer sig från en traditionell 

undervisning på så sätt att REM har ett verklighetsbaserat matematiskt innehåll. Man lär sig 

alltså matematik med vardagliga matematiska situationer som utgångspunkt. En unik aspekt 

av REM är att det är ett tillvägagångssätt som hjälper eleverna att sätta matematiken i 

vardagssammanhang som är verkligt för dem. På det viset kan eleverna utveckla ett 

matematiskt tänkande med stark betoning på att lära sig se sambandet mellan skolmatematik 

och vardagsmatematik (Hough & Gough, 2007). 

Detta har även studerats av Wedege (2002) som tar upp ämnet i sin artikel Numeracy as basic 

qualification in semi-skilled jobs. Där skriver hon att eleverna måste ges möjlighet att få se 

sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik för att många elever som använder 

matematik på sin fritid inte är medvetna om att det är matematik de arbetar med. 

Vidare skriver Wedege (2005) i sin artikel Matematik i arbejdet- hvad er det for noget? att 

risken med att bedriva undervisningar där eleverna ofta sitter enskilt och arbetar med 

uppgifter som endast övar färdighetsträning kan leda till problem för eleverna senare. Hon 

menar att  eleverna inte får någon koppling till vardagslivet eftersom klassrummet skiljer sig 

från hur det ser ut bortom skolans väggar. Vidare menar hon att lärare bör erbjuda eleverna 

problemsituationer som inte endast har ett svar. Detta bidrar till en värdefull samarbetsövning 

istället för konkurrens som ofta uppstår i klassrummen.

I en liknande artikel skriver Ahlberg (2002) i Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande att 

grunden för en hållbar matematikkunskap är förståelse. Upprepning och memorering bidrar 

inte till att eleverna begriper innebörden av det de gör. Först när eleverna får relatera och 
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tydliggöra samband kan deras förståelse utvecklas. För att detta ska kunna ske måste eleverna 

begripa att det som undervisas i klassrummet är användbart i andra situationer.  

Grönmo (2005) skriver i sin artikel Ferdighetenes plass i matematikkundervisningen att den 

traditionella matematikundervisning där eleverna oftast ägnar sig åt färdighetsträning och en 

verklighetsbaserad matematikundervisning inte utesluter varandra utan kompletterar varandra. 

Hon menar att man måste kunna behärska de abstrakta regler och formler som finns i 

matematiken för att sedan kunna överföra detta till ett verklighetsbaserat matematiskt 

problem. Vidare förklarar hon begreppet mathematical literacy som innebär att eleverna ska 

förses med den kunskap som krävs för att kunna lösa de olika matematiska problemen man 

möter i vardagen. Grönmo (2005) lyfter sedan problematiken om undervisningarna endast går 

ut på att eleverna ska uppnå mathematical literacy och utesluter den traditionella 

matematikundervisningen eftersom de båda är väsentliga för en lyckad undervisning. 

5.3 Elevernas attityd till matematik

Lucas och Fugitt (2007) hävdar att de flesta elever redan utvecklat en negativ attityd till 

matematiken innan de nått högstadiet. Deras attityd är en följd av lärarnas brist på kompetens 

och/eller oförmågan att se syftet med vissa uppgifter. Lucas och Fugitt (2007) beskriver i sin 

studie att elevers erfarenhet av matematiklärare är att de är stränga och inte gör det ”verkligt” 

för dem. Forskarna noterade att vissa elever inte hade kompetenta matematiklärare och i vissa 

fall även hade en motvilja för ämnet. Det visade sig även att många elever ogillade att lösa 

matematiska textuppgifter. För det mesta, är elevernas missnöje en följd av deras oförmåga att 

se syftet med de uppgifter de tilldelas i undervisningen. När eleverna kommer i kontakt med 

en REM-undervisning tenderar de att ha en mer positiv inställning till matematik i allmänhet 

(Lucas & Fugitt, 2007).

Detta anser även McIntosh (2006) i studien Nya vägar i räkneundervisningen där han skriver 

om grundskolans matematikutveckling. Han menar att klassrum där huvudräkning är den 

dominerande strategin går miste om goda tillfällen att uppmuntra eleverna till att samtala 

kring matematiken, byta tankar, idéer och erfarenheter eleverna sinsemellan för att uppmuntra 

varandra till en god attityd till matematiken och på så sätt bidra till en gynnsam utveckling 

hos eleverna.  
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Rodgers och Raider-Roth (2006) skriver i sin studie Presence in teaching att relationen 

mellan en lärare och sina elever är en bidragande faktor till att eleverna bättre når sina mål. 

Att upprätthålla en förtroendefull relation lärare och elever sinsemellan kan ha en väsentlig 

betydelse gällande de elever som är omotiverade. Vidare menar de att höga resultat i skolan 

uppnås genom bra lärande och undervisning, och att dålig undervisning som slutligen leder 

till ett dåligt lärande resulterar i dåliga resultat. I en liknande studie skriver även Johnsons 

(2008) att relationerna i klassrummen är nödvändig för elevernas utveckling och välmående.

6. Metod och material

Under detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt samt vilka metoder som använts för att 

samla in material. Vidare kommer jag att ta upp vilka personer jag valt att intervjua/observera 

och varför jag anser att just dessa lärare är relevanta för min studie. Avslutningsvis kommer 

jag även diskutera etiska ställningstaganden man ställts inför under studiens gång.

6.1 Metod för insamlad empiriskt material

Kvalitativa metoder är en övergripande term för olika metoder som inkluderar intervjuer, 

observationer och/eller textanalyser. Kvalitativ forskningsansats är att föredra om man vill 

skapa en helhetsbild av enstaka situationer (Larsen, 2009, s.23). I denna studie har jag valt att 

undersöka människors erfarenheter och upplevelser och grundtanken med kvalitativa metoder 

är just att förstå och tolka de resultat som uppstår snarare än att generalisera och förutspå 

(Stukát, 2011, s. 36). De kvalitativa metoder jag har använt mig av i denna studie är 

observation och intervju. 

Innehållsanalys är den metod jag använt för att dra slutsatser om materialet. Det innebär att 

materialet läses upprepade gånger för att upptäcka meningar/fraser, så kallade 

meningsbärande enheter, som är relevanta för frågeställningarna. Med hjälp av dessa 

meningsbärande enheter kan teman formuleras för att sortera det relevanta i innehållet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Studiens trovärdighet kan ökas ytterligare av metodtriangulering, som innebär att man 

använder sig av olika metoder i samma studie (Larsen, 2009, s. 28). Genom att använda sig av 

fler metoder kan exempelvis svagheter i intervjun vägas upp av styrkor i observationerna. 
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Huvudtanken med metodtriangulering är att man får mer korrekta och objektiva resultat på 

grund av att man tillämpat fler metoder när man studerat samma fenomen. 

6.2 Urval och presentation av respondenter

Då jag varit på olika skolor under min verksamhetsförlagda tid på lärarutbildningen har jag 

kommit i kontakt med flera olika lärare som arbetar i olika kommuner. Representativitet är 

inte viktigt i min kvalitativa studie som det oftast är i kvantitativa studier (Bryman, 2001) 

därför valde jag ett bekvämlighetsurval som urvalsmetod. Det betyder att det inte fanns några 

speciella kriterier vid sökandet av respondenter mer än att vara utbildade lågstadielärare och 

att de kan bidra med data till studien (Trost, 2004). Jag kontaktade mina handledare på 

skolorna jag tidigare praktiserat i, som sedan hänvisade mig till andra lågstadielärare som 

undervisar i matematik. Då de flesta av de tillfrågade som hade möjlighet att ställa upp på 

intervju/observation jobbade på den VFU-skolan jag var på senast valde jag att intervjua och 

observera lärare som är verksamma i den skolan. En anledning var att jag känner eleverna och 

lärarna sedan innan vilket gör att vi är trygga med varandra. Jag har intervjuat fyra 

verksamma lärare (årskurserna 1-3) och sedan observerat två av dem. Totalt gjorde jag fyra 

observationer, två i vardera klassrum och fyra intervjuer. Dessa lärare har varierade 

erfarenheter och arbetslängd i skolverksamheten. Trost (2004) tar upp riskerna med ett 

bekvämlighetsurval, och det är att om en relation finns mellan intervjuaren och 

respondenterna kanske de svarar det de tror intervjuaren vill höra.

 6.2.1 Beskrivning av lärare 

Med hänsyn till Konfidentialitetskravet kommer jag hänvisa till de inblandade lärarna med 

fiktiva namn.

Namn Ålder Utbildning Årskurs Metod

Agneta 41 Lågstadielärarutbildning 2 Intervju och 2 
observationer

Mia 34 Grundskollärarutbildning 
1-6

3 Intervju

Karin 29 Lågstadielärarutbildning 1 Intervju

Åsa 45 lågstadielärarutbildning 3 Intervju och 2 
observationer
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6.3 Genomförande

6.3.1 Observation
Genom att genomföra observationerna före intervjuerna ansåg jag att observationerna då blev 

mer öppensinnade. Dels från de observerade lärarnas sida som då kunde agera såsom de 

naturligt gör, och inte känna att de behövde leva upp till något de sagt under intervjun. För 

egen del kunde jag säkra att lärarna inte ändrade sina arbetssätt efter det som diskuterats 

under intervjuerna. 

När syftet är att undersöka vad människor faktiskt gör och inte ”vad de säger att de gör” är det 

lämpligast att använda sig av någon form av observation eftersom det kan skilja sig (Stukat, 

2011, s. 55). Syftet med mina observationer var att få en helhetsbild av hur 

matematikundervisningen går till och för att upptäcka när och hur lärare använder sig av en 

verklighetsbaserad matematikundervisning. Fördelen med att använda observation som metod 

är att man får en icke-manipulerad inblick av en viss situation. En svårighet med 

observationer som kan anses vara begränsande är att man observerar människors beteenden i 

första hand då det är svårt att fånga upp deras känslor och tankar (Stukat, 2011, s. 56). Men 

den största nackdelen med observationer är att risk finns att man gör felaktiga tolkningar av 

en situation då de som observeras kan påverkas av forskaren, en så kallad forskareffekt. Det 

innebär att de inte agerar naturligt utan anpassar sig efter det dem tror forskaren är ute efter.

Den observationsmetod som valdes till studien var en icke-deltagande metod som går ut på att 

inte medverka i det som ska observeras (Larsen, 2009, s. 90) för att inte ha en verkan på det 

som sker i klassrummet. Under observationens gång förde jag loggbok där jag med egna ord 

beskrev vad jag såg och vad som skedde i klassrummet. På så vis kunde jag, till skillnad från 

ett observationsschema, få en detaljerad bild av det som observerades kartläggas (Larsen, 

2009, s.94). Med minnet färskt bearbetades all data från observationerna samma dag som de 

ägde rum, genom att utveckla anteckningarna som fördes i loggboken. Innehållet i loggboken 

fördjupades då och jag slapp känslan av att försumma något viktigt som skedde. 
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6.3.2 intervju 

Syftet med mina intervjuer var att få ta del av lärares erfarenheter och upplevelser om 

verklighetsbaserad matematikundervisning. För att kunna vara flexibel och undvika att ställa 

irrelevanta frågor eller något respondenten redan tagit upp valde jag att använda mig av 

semistrukturerade frågor. Det innebär att intervjun är uppbyggd av bestämda frågor jag valt i 

förväg och som respondenten kan tala fritt om (Dalen, 2015, s. 34). Till intervjun förbereddes 

en intervjuguide (se bilaga 1) som Dalen (2015) hävdar är viktigt under semistrukturerade 

intervjuer. Den innehåller övergripande teman och frågor som ska täcka det området jag 

undersöker (Dalen, 2015, s. 34) och kan användas som stöd under intervjuns gång för att se 

till att alla frågor har diskuterats (Larsen, 2009, s. 84).  

Intervjuerna ägde rum på skolorna i ett samtalsrum där vi kunde sitta ostört och förhindra att 

respondenterna tappar fokus. Med deltagarnas godkännande valde jag att spela in samtliga 

intervjuer för att inte gå miste om respondenternas egna ord (Dalen, 2015, s. 37). Samma dag 

som intervjuerna ägde rum behandlade jag all data som samlats in av intervjuerna för att 

något av vikt för studiens syfte inte ska glömmas bort. Det kan handla om kroppsspråk eller 

andra sätt respondenten uttryckt sig. Dalen påpekar vikten av att forskaren själv utför 

transkriberingen då man på så sätt lär känna sitt empiriska material (Dalen, 2015, s. 69). 

Fördelen med intervju är att man får ta del av människors reflektioner och tankar om särskilda 

situationer utifrån deras synvinkel. Av samma anledning kan intervjuer anses vara 

begränsande och bör därför kombineras med ytterligare en metod (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s. 53). Som jag nämnt tidigare har jag valt att kombinera intervjuer och 

observationer för att i möjligaste mån undvika detta problem. 

6.4 Etiska ställningstaganden

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra forskningsetiska principer som måste tas hänsyn till 

vid kvalitativa studier. 

 Informationskravet- Forskaren informerar deltagarna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.

 Samtyckeskravet- Deltagarna ger sitt samtycke och har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan.

 Konfidentialitetskravet- Uppgifter om alla deltagare i studien hålls anonyma och ska 

förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
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 Nyttjandekravet- De insamlade uppgifter om deltagarna får endast användas i 

forskningssyfte.

I denna studie har jag förhållit mig till dessa krav genom att informera de inblandade om 

studiens syfte, att de närsomhelst har rätt till att inte längre medverka i studien samt att all 

insamlad data hålls anonymt och används endast till studiens syfte. Vid varje 

intervjutillfälle frågades även samtliga lärare om tillåtelse för att spela in intervjun.

7. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

I all kvalitativ forskning finns det risk att det uppstår en forskareffekt under intervjuer och 

observationer. Detta har jag försökt undvika genom att jag diskuterat med de inblandade 

lärarna och uppmuntrat dem till att ha en så normal undervisning som möjligt och inte försöka 

ändra eller tillägga något på grund av min närvaro. Jag valde att inte tala om för varken lärare 

eller elever vad det är jag vill observera för att undvika att påverka för mycket (Larsen, 2009, 

s. 92). 

Bland eleverna ansåg jag att min närvaro inte hade någon negativ verkan på situationen då de 

var vana vid att ha mig i klassrummet. Innan intervjuerna  påmindes lärarna om att inget svar 

var mer rätt än ett annat. De uppmanades att svara så ärligt som möjligt och i linje med sina 

egna upplevelser och erfarenheter. 

Studiens reliabilitet och validitet ökades genom att jag använde mig av metodtriangulering 

(Larsen, 2009, s.81). Reliabiliteten ökades även då all data bearbetats samma dag som 

observationerna och intervjuerna ägt rum för att minimera risken att betydelsefull information 

förbises. Resultaten från denna studie kan inte hävdas vara generell då den är gjord i en liten 

skala. Med anledning av att detta är en kvalitativ studie behandlar resultaten därmed endast 

den skala och omgivning jag befunnit mig i. 

8. Resultatanalys

Under denna punkt kommer resultatet och analysen av mina gjorda intervjuer och 

observationer presenteras. Intervjuerna och observationerna introduceras löpande genom 
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avsnittet. Innehållsanalys är den metod jag använde för att dra slutsatser om materialet. Med 

hjälp av meningsbärande enheter kan teman formuleras för att sortera det relevanta i 

innehållet. Följande teman formulerades: Varierad undervisning, matematikens relevans, 

tidsbrist och relation och resultat. När frågeställningarna diskuteras kommer även relevant 

forskning samt teori som presenterats ovan att resoneras.

8.1 Varierad undervisning

I intervjuerna som gjorts kunde man finna en gemensam faktor bland samtliga lärare 

angående hur undervisning ska gå till. För att ge eleverna de förutsättningar som behövs för 

utveckling var alla lärare överens om att man ska variera sin undervisning och inte fästa sig 

alltför mycket vid matematikboken och den traditionella undervisningen. En traditionell 

undervisning beskriver Stadler (2009) som en typ av undervisning som domineras av att 

eleverna lyssnar på lärarens genomgång följt av att eleverna sitter tysta individuellt och 

arbetar med sin lärobok. I läroboken löser eleverna uppgifter med en viss metod som har ett 

korrekt svar. Wedege (2002) och Ahlström (1996) tar upp vikten av att tillämpa en varierad 

undervisning i skolorna och inte enbart låta undervisningen styras av matematikboken. Men 

definitionen av vad verklighetsbaserad matematikundervisning innebär skiljde sig dock åt 

bland lärarna. 

 Lärarna hade olika exempel på hur man kan variera sin undervisning och göra den mer 

verklighetsbaserad för eleverna. Att det ser olika ut på de olika skolorna är något Stensmo 

(2008) bekräftar då innehållet i undervisningarna fastställs utifrån lärarnas och skolornas 

tolkning av läroplanen, kursplaner samt läromedel. Agneta och Mia menade att man ska ta 

tillvara på de digitala verktyg som finns tillgängligt och använda IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) för att göra undervisningen mer meningsfull och verklighetsbaserat 

för eleverna. De menade att eleverna idag är mer teknologiskt intresserade än tidigare 

generationer och att man bör utnyttja den tillgången. För att koppla undervisningen till 

elevernas verklighet förespråkade de att eleverna i undervisningen ska ha tillträde till 

exempelvis mobiltelefoner, iPads, datorer osv. Ahlström (1996) menar i sin studie att lärare 

ska ta tillvara på elevernas olika vardagssituationer för att på så sätt kunna skapa meningsfulla 

undervisningar för dem. Med koppling till ramfaktorteorin hävdar Stensmo (2008) att det 

krävs engagerade och kreativa lärare som kan hitta olika möjligheter till att variera sin 

undervisning med hjälp av IKT. Det krävs att lärarna har didaktiska och pedagogiska 
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färdigheter för att kunna tillämpa användningen av iPads i sin undervisning på ett gynnande 

sätt. Att anställa lärare som är utbildade inom det området och som har den kompetensen som 

krävs för den här typen av undervisning kanske inte alltid prioriteras i den lokala budgeten.  

Mia ansåg att det som funkar bäst för eleverna när man ska koppla sin undervisning till 

verkligheten är att använda sig av verkliga problemsituationer de stöter på i sin vardag. Till 

exempel hur de ska räkna ut när man bör gå hemifrån för att komma i tid till skolan. I relation 

till den kognitiva konstruktivismen kan man se att Mias uppfattning går ihop med det Piaget 

(1977) talar om att barns lärande och utveckling står i relation till omvärlden. Genom att utgå 

från deras vardag visar man på ett konkret sätt att man stöter på matematik i sin vardags. 

Hon talade vidare om att utsätta eleverna för utmaningar och ge dem chansen att se och 

uppleva nya saker ofta brukar ge tillfredsställande resultat. Vidare gav hon ett exempel på vad 

för material man kan använda sig av för att ge eleverna den upplevelsen. I hennes klassrum 

arbetar de med ett datorprogram som heter ”Nomp” där man testar sig själv i exempelvis 

multiplikationstabellen eller andra mer vardagliga situationer. Mia likt Marlowe (2005) anser 

att det gynnar eleverna att utgå från det elever redan känner till.  Mia menar att styrkan i att 

använda sig av olika datorprogram är att det ligger i dagens elevers intresse att få spela på 

iPads. Hon påpekar att det uppskattas väldigt mycket när de får arbeta med dem under 

lektionstid. Anledningen till det är för att det är något de känner igen hemifrån, och i samma 

veva har man lyckats koppla det de stöter på i deras vardagsliv till det de arbetar med i 

klassrumet, menade Mia. Framförallt bidrar det till glädje hos eleverna och de tycker att det 

blir kul med matematik  ”Ja, helt plötsligt spelar du matte men samtidigt spelar ett spel du 

tycker är roligt” (Mia, 09-03-2016). 

Agneta var inne på samma spår som Mia och berättade att en traditionell genomgång inte 

alltid är det som är bäst för eleverna, där de först lyssnar på läraren och sedan sitter enskilt 

med sina matematikböcker och arbetar från sida 50-70. Eftersom risken finns att eleverna 

tröttnar på detta, tyckte Agneta att man kan visa olika matematikfilmer, spela individuellt på 

iPads eller gemensamt på smartboarden. Vidare gav hon exempel på olika sidor som 

exempelvis NE.se där man kan hitta föreläsningar som är barnanpassade som kan visas för 

eleverna. Men framförallt ansåg Agneta att det är viktigt att man inte fastnar i samma mönster 

i sina undervisningar. Man måste försöka se till att variera olika tillvägagångssätt samt 
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material för att hålla elevernas nyfikenhet och intresse till matematiken vid liv. ”För att en 

traditionell genomgång tröttnar de jättelätt på” (Agneta, 03-03-2016).

De två observationerna som utfördes i Agnetas klassrum skiljde sig inte mycket från varandra. 

Liknande data samlades in under båda tillfällen. Detsamma gällde de två observationerna som 

utfördes i Åsas klassrum. 

Det Agneta berättade under intervjun framgick tydligt under observationerna, då hennes 

elever verkade vara välbekanta med olika digitala läromedel som till exempelvis iPads. Hon 

hade 22 elever i klassen och under matematiklektionerna delades de in i halvklass. Hos 

Agneta började lektionen med att eleverna går ifrån sina ordinarie sittplatser och sätter sig 

runt ett stort bord som placerats dit under rasten. Mitt på bordet stod det två högar med iPads, 

det var tillräckligt många så eleverna kunde få ha varsin. Agneta satte sig ner bredvid eleverna 

och påbörjade lektionen. ”Ja, då kan alla ta en padda då, och klicka upp appen 

Mattebageriet” säger hon till eleverna och de gör det de blivit tillsagda.  Mattebageriet är ett 

spel där man bakar samtidigt som man övar på grunderna i subtraktion och addition. 

Majoriteten av lektionen ägnades åt att spela Mattebageriet, och under tiden uppmuntrades 

eleverna att diskutera och prata med varandra i första hand om de skulle behöva hjälp. 

Samspel mellan eleverna är något Agneta värderar högt. Som Stensmo (2008) talar om kan 

klassrummets struktur avgöra en del faktorer som hindrar interaktion. För att underlätta 

samspelet mellan eleverna och få värdefulla diskussioner hade Agneta halvklass under 

matematiklektionerna samt placerade borden mitt i klassrummet. 

Agneta försöker minska på väntetiden under sina lektioner för att inte hennes elever ska gå 

miste om dyrbar undervisningstid genom att uppmuntra eleverna att i första hand ta hjälp av 

sin kamrat som sitter bredvid. Detta eftersom hon anser att i de allra flesta fall sitter kamraten 

på svaret men att det med tiden blivit allt mer självklart att enbart fråga lärare om hjälp 

eftersom det är vanligt att lärare förespråkar totaltystnad i klassrummet. Det har bidragit till 

att eleverna inte ges tillräckligt stort utrymme att få diskutera med och lära av varandra. Detta 

är något McIntosh (2006) bekräftar med sin studie där han skriver att man går miste om goda 

tillfällen där eleverna får samtala kring matematiken, byta tankar, idéer och erfarenheter med 

varandra. Agneta likt McIntosh (2006) och Stensmo (2008) anser att eleverna ges denna 

möjlighet är något de lägger stor vikt vid eftersom de anser att det bidrar till att eleverna 

uppmuntrar varandra till en god attityd till matematiken. Det i sin tur leder till en gynnsam 

utveckling hos eleverna.  Med några minuter kvar av lektionen fick elever som kände sig 
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klara med spelet välja fritt vad de ville göra med iPaden. Denna positiva attityd till matematik 

som Agneta pratade om var inget som framgick tydligt under observationerna. Som 

observatör var denna lektion med digitala läromedel som vilken undervisning som helst. Man 

såg både de elever som gjorde det de skulle och gjorde klart arbetet samt de elever som hellre 

pratade med varandra eller ägnade sig åt något annat. Detta kan man tolka på två sätt. 

Antingen så har dessa elever blivit så pass vana vid iPads att det inte är något ”speciellt” eller 

”roligt” för dem längre som det kanske skulle vara för de elever som inte vanligtvis får 

använda iPads i skolan. Eller att iPads helt enkelt inte bidrar något extra till undervisningen.

Det som framgick för mig efter intervjuerna samt observationerna så förespråkar Agneta och 

Mia en mer digitaliserad undervisning. Karin och Åsa ansåg att matematikboken fortfarande 

skulle hålla en central roll i undervisningen, men att komplettera samt variera undervisningen 

med hjälp av laborativa medel såsom Cuisinaires stavar, låtsaspengar, måttband osv.  

Under intervjun berättade Åsa att hon inte tycker att man ska gå ifrån matematikboken helt 

och hållet. ”Jag tycker man ska använda sig av mer laborativa material, låta eleverna få ta 

och känna på saker och använda deras sinnen” sa Åsa (06-04-2016) och utvecklade vidare 

genom att förklara att med tanke på att hon undervisar elever i lägre åldrar behövs saker och 

ting tydliggöras för dem. Det ska inte vara så abstrakt utan mer visuellt. Eleverna behöver ges 

möjligheten att få känna på saker de arbetar med och få aktivera sina sinnen i samband med 

matematik. ”Det kan man göra genom att låta dem få arbeta med Cuisinaires stavar, pengar 

osv..” (Åsa, 06-04-2016).

Denna kombination av att låta matematikboken behålla en central roll i klassrummet med 

laborativa medel som komplement kunde jag se under de observationer jag utförde i hennes 

klassrum.

Hos Åsa började undervisningen som vilken traditionell lektion som helst, hon har 25 elever i 

klassen och likt Agneta arbetade hon också i halvklass under matematiklektionerna. Eleverna 

satt på deras ordinarie bänkar och hade inte riktigt kommit ner i varv ännu efter rasten. Åsa 

påbörjade lektionen genom att ta fram ett kuvert. Det framgick tydligt för mig att detta är 

något som vanligtvis sker varje gång de ska påbörja nytt kapitel. När detta speciella kuvert 

togs fram, avslutade eleverna snabbt sina konversationer och riktade sin uppmärksamhet mot 

Åsa. 
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Hon började undervisningen genom att berätta om stenåldern och om hur man mätte olika 

föremål på den tiden och avslutade med att fråga eleverna hur man mäter föremål idag. Efter 

en kort introduktion om det nya kapitlet de ska arbeta med öppnades kuvertet och i det låg ett 

måttband gjort av papper. Därefter hade hon ytterligare en genomgång där hon visade hur 

man använder måttbandet. Sedan introducerade och förklarade hon de nya begreppen (MM, 

CM, DM, M).  Med ca 15 minuter kvar av lektionen delade Åsa ut ett varsitt kuvert, som hon 

presenterade i början av lektionen, till eleverna och de fick ta fram sina matematikböcker, 

pennor och sudd. 

Dessa kuvert Åsa arbetade med får man med när man beställer de matematikböcker de 

använde i hennes klassrum. Inför varje kapitel finns ett kuvert fyllt med olika material 

eleverna behöver för att arbeta med respektive kapitel. Uppgifterna i det kapitlet de arbetade 

med under min observation var formade på så sätt att de skulle gå runt i klassrummet och 

mäta olika föremål med hjälp av sitt måttband och sedan genomföra tillhörande uppgifter i 

matematikboken. 

När undervisning består av flera olika moment, likt Åsas, är det viktigt att man har mjuka 

övergångar och att eleverna är medvetna om de olika momenten de ska arbeta med. Detta för 

att det finns stor risk att eleverna blir förvirrade och inte vet vad de ska göra eller vad syftet 

med undervisningen är. Stensmo (2008) lyfter vikten om ett jämt aktivitetsflöde för att inte 

eleverna ska tappa koncentrationen och därmed förlora dyrbar undervisningstid genom att 

försöka fånga elevernas intresse. 

I den observerade situationen befann eleverna sig i klassrummet och det var tydligt för dem 

att de arbetade med matematik eftersom de var i skolan och vet att matematik stod på schemat 

samt att de hade sina matematikböcker framme på bänken. Ahlberg (2002) anser att förståelse 

för matematik är grunden för att skapa matematikkunskap och det menar hon kan ske först när 

eleverna får relatera och se samband till att det som undervisas i klassrummet även är 

användbart i andra situationer. Detta samband skulle kunna tydliggöras för eleverna genom att 

följa upp den observerade undervisningen med liknande uppgifter men att det ska utföras 

hemma eller på valfri plats utanför skolan. Eftersom uppgiften endast skulle gå ut på att mäta 

diverse föremål skulle denna typ av hemläxa bidra till positiv inställning till matematiken. Då 
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man når ut till fler elever som exempelvis har koncentrationssvårigheter eller bristande läs- 

och skrivkunnigheter. 

I den kognitiva konstruktivismen menar Piaget att beteendemönster (även kallat scheman) är 

en rad av arrangerade handlingar som har utvecklats genom att handlingar upprepas i likadana 

eller motsvarande situationer.  Piaget (1977) menar att lärande uppnås i och med att nya 

erfarenheter assimileras till tidigare scheman. En balans mellan assimilation och 

ackommodation är en grundläggande process som leder till elevernas lärande. Detta eftersom 

barn inte förstår nya situationer då de inte har några erfarenheter att utgå ifrån utan 

assimilation, och endast assimilation utan ackommodation skulle leda till att barnets 

upplevelser förvanskas till att alltid likna redan kända scheman (Björklund, 2005).

Karin och Åsa delade liknande åsikter i mycket gällande matematikundervisningarna. Under 

intervjun med Karin sade även hon att det är ytterst viktigt att tänka på att matematiken inte 

blir för abstrakt för eleverna. Hon ansåg att elever i den åldern ofta upplever att matematiken 

är för abstrakt. Man bör variera sin undervisning mellan att arbeta med matematikboken och 

praktiska uppgifter. Vidare sade hon även att man som lärare under vissa perioder saknar 

motivation och inspiration och att man då lätt hamnar i samma undervisningsmönster. Det är 

således viktigt att man tänker på att uppgifterna man ger eleverna ska ha en successiv 

progression av svårighetsgrad och att det går att associeras till samt kännas igen från 

elevernas vardag. Karin höjde ett varningsfinger till lärare som använder sig av liknande 

uppgifter hela tiden och tror att det per automatik är gynnande för eleverna bara för att de inte 

endast arbetar med matematikboken. Detta kan kopplas till Piagets (1977) teori då han menar 

att lärande inte kan uppnås genom att elever är passiva där de endast påverkas av en yttre 

stimulering. De måste själva välja ut och anpassa stimuleringen så att dom kan göra det till 

sitt eget. Det måste alltså ske ett samspel mellan stimuleringen och det människan gör med 

stimuleringen. Och det är samspelet som gör att kunskapen ständigt kan förändras och 

utvecklas.

Karins resonemang liknade Houghs och Goughs (2007) som menar att undervisningarna idag 

är alltmer distanserade från elevernas vardag och att man därför bör ha elevernas vardagliga 

matematiska situationer som utgångspunkt i undervisningen. När eleverna ges möjligheten att 

koppla sina förkunskaper till det de lär sig i klassrummet engagerar de sig och blir aktiva 

inlärare. 
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Sammanfattningsvis var samtliga lärare överens om att verklighetsbaserad 

matematikundervisning har stor betydelse, men som framgår av intervjuerna kan utformandet 

tolkas och göras på olika sätt beroende på hur man som lärare definierar begreppet.

8.2 Matematikens relevans 
Många av de grundläggande kunskaper och färdigheter förvärvar vi i fler sammanhang än vi 

tror. Oftast är det inte synligt för en själv när lärande sker om man inte befinner sig i skolan 

eller liknande miljöer som har kunskapsförmedling som primärt syfte (Säljö, 2000). Lärande 

och utveckling ska inte vara begränsat till skolan och läroböcker. Wedege (2002) skriver att 

många elever inte förstår att de även stöter på och arbetar med matematik på sin fritid, 

eftersom matematik är så starkt kopplat till skolan. Att elevers motivation och intresse till 

matematiken minskar när de inte förstår syftet med diverse uppgifter var samtliga lärare 

överens om. Lärarna menade att all undervisning bör ha elevernas erfarenheter och 

förkunskaper i fokus och lägger därför stor vikt vid verklighetsbaserad 

matematikundervisning. De ansåg att eleverna måste få möjlighet att förstå att det de lär sig är 

relevant för dem. Vidare tog de även upp att de flesta elever förstår att matematik kommer att 

vara viktigt i framtiden, men hade mindre förståelse hur relevant matematiken var i deras 

nuvarande ålder. Lärarnas mål är då att synliggöra för eleverna att matematik även är viktigt i 

de tidiga skolåldrarna, ansåg de. Detta synliggjorde dem för eleverna genom att förklara och 

öva på hur de ska göra i olika vardagssituationer. Till exempel om de vill dela lika på ett 

äpple med en vän, om de ska spara pengar till något specifikt eller hur man ska räkna ut när 

man bör gå hemifrån för att inte komma sent till skolan.

 Agneta, Mia och Åsa sade alla tre under sina intervjuer att deras elever ofta ställer frågan 

”Varför måste vi lära oss det här?” 

Agneta berättade att det var vanligt bland hennes elever genom åren att fråga läraren vad 

meningen är med vissa uppgifter i matematiken och att de inte riktigt förstår varför de måste 

lära sig matematik. Många elever har i allmänhet dålig inställning till matematik, och det 

trodde Agneta beror till största del på att de inte förstår innebörden eller inser vikten av att 

kunna matematik. ” Jag har fått frågan varför vi ska lära oss matte jättemånga gånger, för de 

förstår inte hur viktigt det är. De förstår inte att de behöver använda matte i mataffären, i 

butiken eller oavsett vad dom gör” (Agneta, 03-03-2016). 
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Mia och Åsa var under sina intervjuer inne på samma spår som Agneta angående elevers 

motivation och intresse och att den minskar om inte syftet arbetsuppgifterna är tydligt för 

dem. Mia menade att man kan minska och i vissa fall reducera den förvirringen helt om man 

förser eleverna med en verklighetsbild om varför de behöver ämnet matematik.  Åsa berättade 

hur när eleverna tappar intresset blir uppgifterna för svåra och att ”de inte förstår varför de 

behöver lära sig det här…” (Åsa, 06-04-2016).  Hon tog upp detta som en av de största 

problemen hon stöter på i sitt klassrum. ”…Det är ju det som är det största problemet hos 

många, att eleverna inte förstår att de kommer använda matematiken i deras vardag.” (Åsa, 

06-04-2016)

Att göra undervisningen verklighetsbaserad för eleverna är nödvändigt för att de ska kunna ta 

matematiken till sig.  Karin menade att de delar av matematik eleverna oftast har svårast att ta 

till sig är den del som är ”svår att koppla till deras verklighet” (Karin, 17-03-2016).

För en lyckad kunskapsförmedling menade samtliga lärare att man bör implementera en 

verklighetsbaserad undervisning eftersom den strategin hjälper elever, som annars har svårt 

för matematik, att få en djupare förståelse för ämnet. Det förklarar Hough och Gough (2007) 

är på grund av att de sätter matematiken i ett vardagssammanhang som är verkligt för dem. 

När man kan sätta matematiken i ett vardagssammanhang lär eleverna sig se sambandet 

mellan den skolmatematik de lär sig i klassrummet och den vardagsmatematik de stöter på 

och arbetar med på sin fritid. Man ska se på lärandet som en aktiv process där eleverna 

konstruerar ny kunskap och medvetenhet med deras förkunskaper och tidigare erfarenheter 

som utgångspunkt (Marlowe, 2005). Lärande uppnås i och med att nya erfarenheter 

assimileras till tidigare scheman (Piaget, 1977).

Eleverna tenderar att ha en mer positiv inställning till matematik när de får komma i kontakt 

med en REM-undervisning (Lucas & Fugitt, 2007). Mia tog upp detta under intervjun och 

ansåg att man behöver tydliggöra för sina eleverna varför de har nytta av de ämnena de 

studerar i skolan. Som Piaget (1977) menar så uppnås kunskap via handling, men det är inte 

förrän föremål och företeelse kan kopplas samman och relateras till varandra som dessa 

handlingar har någon betydelse för elevers utveckling. Mia berättade vidare ”jag tror starkt 

på att det som funkar för eleverna är det de har nytta för, och det de vet att de har nytta för. 

Ibland är det inte tydligt nog för eleverna att ämnena som de studerar är till nytta” (Mia, 09-

03-2016). Hon utvecklade detta ytterligare genom att förklara att man kan synliggöra detta för 
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dem genom att implementera mer verklighetsbaserade uppgifter för att de ska se att 

matematik existerar i allas vardag.

Det finns risker med att bedriva undervisning där eleverna sitter enskilt och arbetar med 

individuella uppgifter. Wedege (2005) hävdar att det kan leda till större problem för eleverna i 

framtiden. Klassrummet skiljer sig från hur det ser ut i verkligheten. Av den anledningen bör 

man erbjuda eleverna problemsituationer som inte enbart har ett korrekt svar för att öva på att 

motivera samt argumentera för sina lösningar. Men även för att bidra till en samarbetsövning 

istället för konkurrens som ofta uppstår i klassrummen. Detta är även en utmaning Agneta 

belyste. Hon menade att man inte får fästa sig vid läroboken för mycket eftersom barn i den 

åldern är väldigt tävlingsinriktade. ”I vår mattebok, och i de flesta böcker, finns det enklare 

och lite mer avancerade uppgifter. I den boken vi arbetar med har de röda sidorna lite mer 

avancerade uppgifter” (Agneta, 03-03-2016).

Hon ansåg detta som problematiskt eftersom en stor del av lektionen gick åt att eleverna 

kontrollerade vilka sidor kompisarna låg på för att kunna komma ikapp till de svårare 

uppgifterna, eller göra narr av dem som fortfarande jobbar med de enklare uppgifterna. Denna 

stress eleverna känner inför att behöva ligga på ”rätt” sida resulterar i att de inte är tillräckligt 

koncentrerade och får oftast räkna om eftersom de räknat fel eller använt sig av fel metod. ” 

När vi sedan rättar dessa diagnoser märker vi att nästan hälften av klassen får alla fel nästan 

eftersom de inte har förstått uppgifterna utan bara gör dem för att hinna ikapp…” (Agneta, 

03-03-2016).

Samtliga lärare lade stor vikt vid en verklighetsbaserad matematikundervisning och är 

övertygade om att det är stimulerande för elevernas lärande. Men likt Grönmo (2005) hävdar 

anser även de att den traditionella matematikundervisningen och en undervisning med 

verklighetsbaserat innehåll måste komplettera varandra. Den ena undervisningen får inte 

utesluta den andra. Karin menar att man först och främst måste ge eleverna de verktyg de 

behöver för att de ska förstå hur man ska tänka och vilken strategi/formel som är lämpligast 

att använda vid olika situationer för att sedan successivt öka svårighetsgraden på uppgifterna 

och implementera de verkliga situationerna. ”…det jag har märkt under mina år som lärare 

är att för att eleverna ska kunna koppla verkligheten till lektionen eller vice versa måste de 

först och främst förstå vad de gör…okej, hur ska jag lösa det här problemet? Och vilken 
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strategi ska jag använda. De kan inte börja koppla till verkligheten om de inte har förstått 

uppgiften eller hur man ska tänka osv…” (Karin, 17-03-2016).

Grönmo (2005) hävdar att undervisningen inte ska lägga för stor vikt på den ena eller den 

andra undervisningen. Man bör se den verklighetsbaserade undervisningen som ett 

komplement till den traditionella eftersom bägge är väsentliga för en lyckad undervisning. 

8.3 Tidsbrist
Samtliga lärare menade att en välvilja finns hos alla lärare. Man vill se sina elever lyckas och 

nå de kunskapsmålen som finns. Vissa lyckas finna en bra balans och kan variera sina 

undervisningar och göra dem verklighetsbaserade för eleverna, men det var en ständig 

återkommande faktor som förklarade varför vissa undervisningar var mer traditionella och 

läroböckerna stod i centrum. Forskarna likt lärarna belyser detta problem. Runesson (1996) 

och Stensmo (2008) menar att för att det ska vara möjligt att variera sin undervisning med 

mer verklighetsbaserat innehåll krävs det att man avsätter tid för extra planering och arbete. 

Med ramfaktorteorin som utgångspunkt är det tydligt att den faktorn som begränsar en 

undervisningsprocess som mest är tiden. På grund av den tidsbrist som råder tvingas lärare 

göra andra prioriteringar i sin undervisning. I det här fallet handlar det om att en undervisning 

med verklighetsbaserat innehåll tar längre tid att planera och utföra samt kräver mer resurser. 

Om man exempelvis ska använda sig av iPads i sin undervisning tar det tid att hitta lämplig 

material som berör de olika kursmålen och mycket tid under lektionen slösas om inte eleverna 

eller läraren vet hur iPads ska användas (Lundgren, 1972).

Agneta påstod att de allra flesta lärare vill implementera en mer verklighetsbaserad 

undervisning, men att de flesta anser att nackdelarna tar större utrymme. Hon förklarade detta 

vidare och tog upp att verklighetsbaserad undervisning kräver mycket tid. Lärare är i 

allmänhet stressade och har inte tillräckligt med tid till att göra det de vill göra och då är det 

ibland enklare att fastna i den traditionella matematikundervisningen för att det inte tar lika 

mycket tid att genomföra. ”…som lärare har man inte tid, och det är något alla lärare pratar 

om och oroar sig över, det är tidsbristen. Blir pressen för stor är det enklare att låta dem 

jobba med matteboken.” (Agneta, 03-03-2016). 
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Karin sade även hon i sin intervju att eleverna tycker det är roligt med praktiska uppgifter och 

att man gärna vill implementera det mer i sin undervisning än vad man redan gör men att 40 

minuters lektionstid inte räcker för den typen av undervisning. Det finns många fördelar med 

verklighetsbaserad matematik men att tidsbristen är en stor faktor till att det inte ges lika stort 

utrymme. ”När vi gör våra lektionsplaneringar har vi väldigt begränsad tid och många 

bollar i luften. När man då tänker på att vi har 26 elever i klassen kan man inte alla gånger 

tänka på att göra lektionen rolig vilket eleverna oftast tycker det är med praktiska uppgifter. 

Utan då måste man ibland bara slänga upp boken och ha en gemensam genomgång. Man 

måste även ha lektionstiden i åtanke då man inte alltid hinner så mycket på 40 minuter” 

(Karin, 17-03-2016). Runesson (1996) bekräftar det Agneta och Karin tog upp och skriver att 

de flesta lärare är arbetsbelastade och att de därför anser att det då är lättare att låta 

matematikboken inta en styrande roll i klassrummet. 

Åsa och Mia diskuterade även de den rådande tidsbristen men belyste även kursmålen. De 

menade att en lärares uppgift är att tillgodose elevernas individuella behov och säkerställa att 

målen för respektive ämne uppnås. Då är det lätt att man emellanåt inte finner den tid som 

behövs för att variera sin undervisning.  Åsa berättade att hon flera gånger stött på människor 

som anser att lärare använder tidsbristen som en ursäkt för att inte variera sin undervisning 

eftersom en traditionellundervisning är ett ”bekvämare” val. Det påståendet höll hon inte alls 

med om. 

Det grundläggande med att variera sin undervisning är dels att eleverna ska ha roligt men 

också att uppnå goda resultat. Man kan inte arbeta med en viss metod bara för att det ska se 

bra ut utifrån utan det måste alltid vara gynnande för eleverna. Åsa likt Lundgren (1972) 

menar att det material man väljer att arbeta med måste vara relevant samt stimulera elevernas 

lärande och utveckling.  Hon uttryckte det såhär: ”Det man måste förstå är även det att 

variera sin undervisning måste även ge resultat. Man ska hitta relevant material att ge 

eleverna att jobba med som stimulerar deras lärande och gör att de utvecklas. Att upptäcka 

om ett visst arbetssätt leder till att eleverna når målen tar också tid. Det kan man inte bara 

bedöma efter en eller två lektioner…” (Åsa, 06-04-2016). Runesson (1996) belyser att 

läroböckerna redan är anpassade efter Skolverkets kunskapskrav och kunskapsmål. Genom att 

hålla sig till en traditionell undervisning finns inte lika stort behov av att planera varje 

delmoment i matematiken eftersom det har läroböckernas författare redan gjort. På så sätt 

känner man sig tryggare med att få med sig alla elever och se till att de når målen. 
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8.4 Relation och resultat
Att vara lärare innebär inte att endast förse sina elever med en massa information de sedan ska 

visa sig ha nytta av. Det är en oerhört betydelsefull relation som uppstår mellan lärare,  elever 

och föräldrar som i sin tur främjar deras lärande och utveckling. Personer är därför en 

ramfaktor som påverkar undervisningen då samspelet mellan lärare, elever och föräldrar sätter 

olika krav på lärares arbete. Föräldrarnas krav och förväntningar är något lärarna måste 

förhålla sig till vilket gör att de har en inverkan på undervisningsprocessen. Johnson (2008) 

talar om dessa relationer och hävdar att de är nödvändiga för elevernas utveckling och 

välbefinnande. Karin och Mia talade om detta under sina intervjuer.

Karin menade att det är ytterst viktigt att lärare har goda relationer till sina elever för att 

lättare fånga upp dem. Genom att man känner sina elever känner man även till deras 

svårigheter respektive styrkor. På så sätt kan man lättare se till deras individuella behov och 

kan därmed göra en rättvis bedömning huruvida en elev når målen eller inte. En elev med 

koncentrationssvårigheter visar kanske utåt att denne inte har begripit vad de arbetar med men 

är egentligen kanske fullt medveten. I det fallet behöver läraren inte oroa sig eftersom hon 

känner eleven och vet vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta är också en av anledningarna 

till varför Karin förespråkade mer varierade undervisningar och lägger stor vikt vid att 

implementera mer vardagliga situationer i klassrummet. Eleverna har olika behov och lär sig 

på olika sätt och genom att variera sin undervisning täcker man alla tänkbara områden. 

Mia rekommenderade att alltid samtala med sina elever för att de ska känna sig sedda och 

betydelsefulla i ett klassrum med 23 andra elever. Har man en ständig interaktion med sina 

elever lär man sig alltid något nytt om varandra. ”…har man alltid en interaktion där jag som 

lärare samt elever ständigt får lära oss nya saker om varandra. Jag både ger och får respons 

och eleverna likaså. Där framkommer det som tydligast vilka elever som behöver jobba mer 

på olika moment osv…” (Mia, 09-03-2016).

För att ge eleverna de förutsättningar de behöver för att nå de kunskapsmål och krav som 

finns på skolorna behöver eleverna kunna känna tillit till sina lärare samt erbjudas en trygg 

skolmiljö. Lärarna måste kunna sätta sig in i elevernas individuella situationer, möta deras 

behov och lyssna till dem. Relationen mellan lärare och elever är en bidragande faktor till att 
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eleverna når sina mål. Som Mia uttryckte det, är det en ständig dialog och interaktion som 

sker i klassrummen varje dag. Denna relation är värdefull för alla elever, inte minst de elever 

som utvecklat en dålig attityd mot matematiken och känner sig omotiverade. Som Stensmo 

(2008) belyser är budget som kan vara en bidragande ramfaktor till elevernas motvilja till 

skolan. Genom att man använder intressanta och fräscha läroböcker/läromedel och befinner 

sig i lokaler som inte är slitna väcker elevernas lust att lära. 

Agneta och Åsa belyste vikten av att kunna se och förstå när en elev ligger efter och behöver 

hjälp. Detta kan man göra genom reflektera över klassrummets struktur och möblering för att 

inte hindra några interaktionsmöjligheter. Agneta förespråkade att bedriva undervisning i 

halvklass då man kommer eleverna närmare och har mer tid till att samspela med dem under 

lektionens gång.  

Likt Rodgers och Raider-Roth (2006) menade Agneta och Åsa även att man kunde upptäcka 

det med hjälp av de resultat eleverna visar i skolan. Författarna anser att höga resultat i skolan 

enbart uppnås genom en bra undervisning som sedan resulterar i ett bra lärande, och att dålig 

undervisning slutligen leder till dåligt lärande som i sin tur resulterar i att elevernas resultat 

försämras.  För att kunna bedöma att eleverna når de krav och mål som är avsatt för 

respektive årskurs menade Åsa att man måste utföra olika tester som eleverna måste klara av 

för att bekräfta att de når målen. Oftast är uppgifterna under proven konstruerade på ett sätt att 

det inte alltid är så lätt att bedöma om eleverna kan sätta det dem lärt sig i andra sammanhang 

också. Därför är det ytterst viktigt att bedömningstillfällena likt undervisningarna också är 

varierande.  

Agneta berättade även hon att de resultat eleverna visar i klassrummet ska tas på allvar då det 

ger en signal av hur det har gått under lektionerna. Man ges då tillfälle att granska sig själv 

som lärare samt sina lektionsplaneringar, detta är något man bör göra oavsett om eleverna 

visar på goda eller dåliga resultat. ”…man kan då fråga sig själv, vad var det som gick bra 

eller mindre bra den här gången? Är det något som måste ändras hos mig som lärare eller 

miljön? Det är en otroligt bra egenskap hos lärare att kunna granska sig själv och fånga upp 

vad som behöver ändras eller förbättras” (Agneta, 03-03-2016).

Samtliga lärare diskuterade elevernas inställning och attityd till matematiken, men det Mia 

var ensam om att ta upp var lärarnas inställning och attityd. Hon menade att även lärarna 
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måste reflektera över sin egna inställning till de olika ämnena, i detta fall matematik. De 

behöver i första hand ha en god inställning till matematik så att det i sin tur kan smitta av sig 

på eleverna eftersom det annars kan resultera i att deras negativa inställning är orsaken till 

elevernas dåliga attityd gentemot ämnena. Mia menade att om man själv inte har ett stort 

intresse för ämnet kommer det genomsyra hela undervisningen. Detta påminner om de lärare 

Lucas och Fugitt (2007) stötte på i sin studie där de noterade att vissa elever som utvecklat en 

dålig attityd till matematik inte hade kompetenta matematiklärare. Att anställa lärare med 

kompetens, erfarenhet och utbildning menar Stensmo (2008) är avgörande för 

undervisningens möjligheter.

9. Slutdiskussion

Syftet med denna studie var att undersöka lärares upplevelser av verklighetsbaserad 

matematikundervisning. Det är intressant att undersöka just lärares upplevelser eftersom det 

är de som är närmast undervisningen och eleverna. Jag ville även ta reda på när och hur 

lärarna går tillväga när de använder sig av den typen av undervisning. Utifrån mina intervjuer, 

observationer samt den analys jag gjort på mitt material framgår det att samtliga lärare lägger 

stor vikt vid verklighetsbaserad matematikundervisning då de alla är överens om att en 

varierad undervisning med verklighetsbaserade innehåll är mest gynnsamt för eleverna. Men 

att man inte kan göra det i den mån man vill på grund av den rådande tidsbristen.

Resultaten visar även att lärarna var eniga om att en verklighetsbaserad undervisning är det 

som krävs för att ge eleverna förutsättningar att utvecklas och ser många fördelar med den 

undervisningsformen. Hur lärarna väljer att variera sin undervisning med verklighetsbaserade 

innehåll skiljer sig beroende på hur man definierar begreppet verklighetsbaserad matematik 

och hur skolverksamheten tolkat läroplanen och kursmålen.  

Några fördelar lärarna belyste var att matematiken blir mer betydelsefull för eleverna då de 

får en djupare förståelse för varför man lär sig matematik i skolan samt hur de har användning 

för det i deras liv. Genom att bredda deras kunskap och förståelse ökar även intresset och 

nyfikenheten för ämnet vilket leder till att eleverna utvecklar en god och positiv inställning till 

ämnet. Många elever inser inte att de stöter på och arbetar med matematik på sin fritid 

eftersom det är så starkt förknippat till skolan. Av den anledningen var samtliga lärare 

överens om att sambandet mellan skolmatematik och vardagsmatematik måste tydliggöras så 

att deras motivation och intresse till matematikämnet inte minskar.  
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De förespråkade alla att man bör gå ifrån den traditionella undervisningen mer och inte fästa 

sig vid matematikboken. Två av de fyra intervjuade lärarna använde sig av en mer 

digitaliserad undervisning då de menade på att denna generations elever är teknologiskt 

intresserade. De förklarade vidare att elevernas verklighet idag är att ha tillgång till iPads, 

datorer, mobiltelefoner osv och anser därför att undervisningen blir mer verklighetsbaserat för 

eleverna då de arbetar med något som är så starkt kopplat till något de stöter på i deras 

vardag. 

De andra två lärarna inser vikten av att inte låta matematikboken inta en styrande roll i 

undervisningen och rekommenderar därmed en variation med laborativa medel och praktiska 

uppgifter. En av de två lärarna som både intervjuades och observerades visade detta under 

observationen där det tydligt framgick att hon anser att man inte ska ta för stort avstånd från 

matematikboken. Därmed används laborativa material men med ett traditionellt upplägg. 

Under sådana lektioner varierades genomgångarna med exempelvis sagor, teater osv och 

eleverna fick därefter arbeta i sina läroböcker men med uppgifter som uppmuntrade till 

diskussion och samarbete eleverna sinsemellan. Till skillnad från en traditionell undervisning 

där genomgångarna alltid är densamma följt av individuellt arbete med läroboken där de 

arbetar med liknande uppgifter läraren gått igenom på tavlan. Man använder en metod i taget 

och oftast finns endast ett korrekt svar.

Av denna studie framgår det att tidsbrist och budget var två återkommande ramfaktorer 

gällande möjligheten att använda sig av en varierad undervisning då det begränsar 

undervisningsprocessen (Lundgren, 1972, s. 333) och ansågs även som en nackdel med 

verklighetsbaserad matematikundervisning hos samtliga lärare. Att planera en lektion med ett 

verklighetsbaserat innehåll menar de är mer tidskrävande än en traditionell undervisning. 

Samtliga lärare ansåg sig redan ha en hög arbetsbelastning, vilket gjorde att de inte alltid 

prioriterade att avsätta den tiden det krävs för planering. Runesson (1996) bekräftar lärarnas 

åsikt om arbetsbelastningen och skriver vidare att lärare inte varierar sin undervisning i den 

utsträckning de vill på grund av det. Skolan har här ett stort ansvar i att minska 

arbetsbelastningen för lärarna, genom exempelvis mindre administrativa uppgifter. På det 

viset kan lärarna lägga fokus på pedagogiken. 
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Då majoriteten av forskningen har visat att användandet av en verklighetsbaserad 

matematikundervisning är gynnsamt och utvecklar elevers lärande har det varit intressant att 

undersöka lärares upplevelser av den typen av undervisning. Denna studie belyser de 

ramfaktorer som begränsar en varierad undervisning med ett verklighetsbaserat innehåll och 

kan bidra till ökad förståelse för varför det pedagogiska arbetet ser ut som den gör idag. Med 

förhoppning om att lärarna i framtiden kan bekämpa de begränsningar som finns så att 

skolverksamheten kan fortsätta utvecklas och nå ut till alla elevers individuella behov.  

10. Vidare forskning

Skolvärlden och pedagogiken har genomgått och står inför nya förändringar. För varje 

generation kan nya innovationer tillämpas. Genom denna studie har jag insett vikten av en 

verklighetsbaserad undervisning. Förslag på framtida studier kan exempelvis vara 

randomiserade kontrollerade studier där man jämför en traditionell undervisning med en 

verklighetsbaserad undervisning på en större population. På så vis kan man generalisera 

resultatet. En annan intressant tanke kan vara att genomföra en liknande studie men ur 

elevernas perspektiv. 
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12. Otryckta källor 

Intervju med Agneta, 03-03-2016 29:16 minuter

Intervju med Mia, 09-03-2016 33:54 minuter

Intervju med Karin, 17-03-2016 36:09 minuter

Intervju med Åsa, 06-04-2016 21:18 minuter

Observations tillfälle 1, Agneta, 03-03-2016

Observationstillfälle 2, Agneta, 07-03-2016

Observationstillfälle 1, Åsa, 06-04-2016

Observationstillfälle 2, Åsa, 08-04-2016

13. Bilaga

13.1 Intervjuguide

1. Vilken utbildning har du?

2. På vilket sätt anser du att dina elever bäst lär sig matematik?

3. Vad innebär verklighetsbaserad matematikundervisning för dig?

4. Hur viktigt tycker du det är med att bedriva en verklighetsbaserad 

matematikundervisning?

5. Vilka för- och nackdelar anser du finns med den typen av undervisning?

6. Hur vet/ ser du att dina elever förstår att de kan använda sig av matematiken de lär sig 

i skolan i deras vardag?


