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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Anledningen till att vi valde att skriva om vardagsanknuten 

skolmatematik är vi som blivande lärare förstår vikten av att 
forma undervisningen utifrån elevernas verklighet för att fånga 
deras intresse och göra matematiken mer meningsfull. Om man 
hela tiden utgår från matematikboken finns det en risk för att 
eleverna tror att matematik bara handlar om att lösa tal i 
räkneboken. Matematiken finns överallt och ska ses som ett 
redskap att lösa problem i både skola och vardagsliv. 

 
Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför pedagoger 

anknyter matematikundervisningen till vardagslivet i skolan. Vi 
vill ta reda på hur pedagogen ser på vardagsanknuten matematik, 
ser pedagogen några möjligheter eller svårigheter? 

 
Metod: Vi har i vår studie haft ett kvalitativt perspektiv och genomfört en 

intervjuundersökning. Vi har i vårt angreppssätt varit inspirerade 
av fenomenografin, där vi söker efter strukturen hos fenomen. 
Vår tolkningsansats är hermeneutisk inspirerad där delen endast 
kan förstås om den sätts i samband med helheten. Våra 
informanter är 10 pedagoger från västsvenska skolor. I studien har 
vi båda medverkat i intervjuerna. Intervjuerna har bandats och 
skrivit ut. 

 
Resultat: Resultatet visade att samtliga pedagoger vardagsanknöt sin 

matematikundervisning och arbetade regelbundet med att 
förankra elevernas matematikkunskaper i vardagliga 
sammanhang. Vi kunde urskilja både möjligheter och svårigheter 
med vardagsanknytning där möjligheterna låg på barnnivå och 
svårigheterna hade direkt relation till strukturella faktorer. Vi 
kunde se tre olika aspekter till varför pedagogen vardagsanknyter 
matematikundervisningen; genom att konkretisera får eleven en 
ökad förståelse, meningsfullt och social aspekt. 
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Inledning 
Vårt intresse för matematik väcktes redan innan vi startade på lärarprogrammet. Vi har båda 

positiva erfarenheter av matematik från vår skoltid, matematik har alltid varit ett lustfyllt 

ämne för oss. Matematik har för oss känt som ett ämne av stor vikt och viktigt för att klara ett 

vardagsliv. Våra erfarenheter från yrkesliv samt verksamhetsförlagda studier under vår 

utbildning på lärarprogrammet stärkte vårt intresse och gjorde oss mer nyfikna på pedagogers 

olika arbetssätt inom matematik. Vi ser matematik och svenska som de grundläggande 

ämnena i grundskolans tidigare år. Vi kände att vi genom våra studier på lärarprogrammet 

hade fått mer svenska än matematik och ville genom denna studie få tillfälle att fördjupa oss 

mer i ämnet och få ett nytt perspektiv av matematik. 

 

Många har tyvärr negativa erfarenheter av matematik som upplevs som meningslös och svår 

att förstå. Ahlberg (1995) menar att rädsla och känslan av hopplöshet för matematik kan 

grundläggas redan på lågstadiet och sedan följa eleven genom skolådern och upp i vuxen 

ålder. Vi ser att det är viktigt att barn tidigt får ett positivt förhållande till matematik, och inte 

ett svåröverkomligt hinder. Är matematiken meningsfull och lustfylld och bygger på barns 

egna erfarenheter, fångar man lättare deras intresse. Ahlberg (1995) skriver vidare att 

undervisning som inte anknyter till elevens intressen, känslor och behov kan hämma deras 

intresse för matematik så till den grad att de undviker matematiken och därmed anser sig 

själva inte kunna räkna. Matematik behöver ha någonting med livet utanför skolan att göra. 

Under matematikstudierna i vår lärarutbildning insåg vi hur betydelsefull elevernas första 

möte med matematiken är. Redan innan skolstarten läggs grunden för ett matematiskt 

tänkande. Barnen har tidigt en nyfikenhet och lust att upptäcka och utforska matematiska 

sammanhang i vardagslivet. Skolmatematiken kan både öppna dörrar och utestänga lusten till 

fortsatt lärande. 

 

I en rapport från Skolverket (2003) kan man läsa att matematik har en mer än femtusenårig 

historia och är idag en problemlösande verksamhet i ständig utveckling. Elever behöver 

matematikkunskaper för att lösa vardagsproblem, kunna förstå och granska information och 

reklam, kunna fungera i rollen som medborgare och värdera och kritiskt granska påståenden 

från t ex politiker, marknadsförare och journalister. Vi ser matematik som ett av skolans 

viktigaste ämnen. Alla elever ska ges möjlighet att få matematikkunskaper. Kunskaperna 
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behövs när de löser problem i det vardagliga livet, överhuvudtaget för att kunna fungera som 

samhällsmedborgare i vårt informationssamhälle. 

 

I grundskolans kursplaner och betygskriterier för matematik (2000), under ämnets syfte och 

roll i utbildningen, står det skrivet att grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla 

sådana kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivet 

många valsituationer. Eleven skall också ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik 

i meningsfulla och relevanta situationer. 

 

Under mål att uppnå i slutet av det femte skolåret i grundskolans kursplaner och 

betygskriterier för matematik (2000) står det att eleven skall ha förvärvat sådana 

grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. 

 

Ahlberg (1995) menar att det är i mötet mellan elevernas förställningsvärld och problemens 

innehåll om det matematiska tänkandet utvecklas. En förutsättning för att alla elever ska 

förbättra sin förmåga att lösa matematiska problem måste därför vara att undervisningen tar 

sin utgångspunkt i elevernas eget sätt att behandla problemen och att undervisningen knyter 

an till deras föreställningsvärld. För att detta ska bli möjligt måste eleverna möta problem med 

varierande innehåll och matematisk struktur och tillsammans med andra diskutera och 

reflektera över problemens innehåll. 

 

Alla barn bör få tillfälle att upptäcka att man kan lära av varandra. Matematiken i omvärlden, 

vardagsmatematiken, kan vara en bra utgångspunkt till diskussion och samspel mellan barnen. 

Genom att vardagsanknyta och använda för barnen kända situationer och ta del av varandras 

lösningar på olika uppgifter, ser vi att deras förhållningssätt till skolmatematiken påverkas 

positivt. I Ahlberg (2004) står det skrivet att det i barnens vardag finns många tillfällen som 

kan användas för att öka deras matematiska förståelse. Genom att på ett lekfullt sätt få barn att 

uppfatta och uttrycka antal, att ordna, jämföra efter storlek, sortera längd, vikt och volym 

upptäcker barn matematiken. 
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Syfte och frågeställningar 
Vi har förstått vikten av att vardagsanknyta matematikundervisningen. Vi vill nu undersöka 

hur och varför pedagoger arbetar med vardagsanknuten matematik. Vi vill ta reda på vilken 

syn pedagogerna har på vardagsanknuten matematik, vilka möjligheter och svårigheter 

pedagogen ser med vardagsanknuten matematik. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), 

under mål att uppnå i grundskolan kan man läsa att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa 

detta i vardagslivet. 

 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de 

mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Studiefärdigheter och metoder att tillänga sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. 

(Lpo 94 s. 7) 

 

Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur och varför pedagoger anknyter 

matematikundervisningen till vardagslivet i skolan. Vi vill ta reda på hur pedagogen ser på 

vardagsanknuten matematik, ser pedagogen några möjligheter eller svårigheter? 

 

Frågeställningar 

Utifrån syftet formulerar vi följande frågeställningar:  

• Vilken syn har pedagoger på vardagsanknytning? 

• Hur använder pedagoger vardagen i sin matematikundervisning? 

• Varför vardagsanknyter pedagoger sin matematikundervisning? 
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Forskningsbakgrund 
Under denna rubrik kommer vi att behandla tidigare forskning kring matematik, lärande och 

kunskap, med fokus på vardagsanknytning i matematikundervisningen. 

 

Begreppsdefinitioner 

För att undvika missförstånd när man tar del av vår studie, väljer vi att förtydliga begrepp som 

förekommer i uppsatsen. 

Vardagsanknytning 

Vi ser att begreppet vardagsanknytning kan bli tvetydligt i vår studie. Vardagsanknytning kan 

betyda olika för olika människor. I denna studie; vi, de pedagoger som vi ska intervjua och 

läsaren. Vi förstår därför att det är viktigt att vi definierar begreppet och klargör tydligt vad 

vardagsanknytning är för oss. Ur ordet vardagsanknytning kan vi urskilja två innebörder, en 

som går mot en mer fiktiv verklighet med större anknytning i läromedel i matematik, och en 

som utgår mer från verkligheten som finns utanför och i skolan, inte konstruerade problem, 

utan sådant som spontant dyker upp. 

 

I vår undersökning definierar och använder vi begreppet vardagsanknuten skolmatematik i 

matematiska situationer av utforskande karaktär där vardagslivet är utgångspunkt i 

matematikundervisningen. 

Vardagslivet/vardagen 

Wistedt (1992) menar att i vardagen rör vi oss i kända miljöer bland objekt som vi i allmänhet 

kan benämna och vars egenskaper vi väl känner till. 

 
Genom aktiviteter i vardagslivet möter de olika former av matematiska begrepp och 

tillägnar sig i många fall ett avsevärt matematiskt kunnande (Ahlberg, 2001, s.49). 

 

I vår studie använder vi begreppet vardagsliv när vi syftar till den värld som eleverna omges 

av. Det är samhället som barn lever i, och är kända med. 
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Historisk tillbakablick 

Redan i början av 1900-talet påtalade lärarinnan Anna Kruse vikten av att 

matematikundervisningen skulle ta sin utgångspunkt i barnen erfarenheter och deras intressen. 

Nyckelordet för den debatt som drog igång i början av 1900-talet, var åskådlighet, där 

matematikundervisningen skulle blir mer konkret och meningsfull för eleven istället för 

reproduktiv. Med åskådlighet menades just anknytningen till barnets redan etablerade 

kunskap (Wistedt, 1992). Enligt den förra läroplanen (Lgr 80) ska undervisningen i matematik 

utgå från elevernas behov och erfarenheter och ska vara så konkret att varje elev kan förankra 

begreppen och förstå användningen i praktiska situationer. Vi kan än idag klart se hur 

vardagsanknuten matematik kan möta upp kraven på konkretisering och meningsfullhet för 

eleverna. Vi har förstått att pedagoger idag strävar efter undervisningssituationer där eleverna 

får möjlighet att utveckla sina tankar och knyta an till det för dem redan kända, deras vardag. 

Vi kan se att detta tankesätt speglar den nu gällande kursplanen i matematik (2000), där man 

kan läsa att undervisningen i matematik skall ge eleverna möjligheter att utöva och 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 

sökande efter nya insikter, förståelse och lösningar på olika problem. 

 

Ämnesintegrering 

Eleverna måste erbjudas olika uttrycksformer i sin matematikundervisning såsom rita, skriva 

och samtala. Barnen ska få tillfälle att använda hela sin kropp, alla sina sinnen, när de 

utforskar matematiken. Ahlberg (1995) menar att om man inte presenterar det matematiska 

innehållet på samma sätt hela tiden, utan låter barnen möta matematiken i skilda 

sammanhang, ökar möjligheterna för att alla barn ska förstå problemens innehåll och får tilltro 

till sin egen förmåga till att lösa matematiska problem. I skolverkets rapport (2003) hävdas det 

att matematikundervisningens kvalitet förbättras om den karaktäriseras av bl.a. 

ämnesövergripande samarbete där matematiken anknyts till andra skolämnen. Man menar att 

det skapar en ökad förståelse för eleverna. Vi finner stöd för detta i grundskolans kursplan för 

matematik (2000), där det står att läsa att matematiken har nära samband med andra 

skolämnen. Eleverna inhämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att 

vidga sitt matematiska kunnande. 
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Varför vardagsanknyta 

Inger Wistedt (1992), som studerat relationen mellan elevers vardagskunskaper och 

skolmatematiken, belyser varför man ska vardagsanknyta matematikundervisningen. Hon 

skriver om en försöksverksamhet, där lärare strävar efter att knyta matematikundervisningen 

till sådant som eleverna vet och kan och där undervisningsinnehållet hämtas från elevernas 

närmiljö. Hon menar att det finns flera olika skäl till vardagsanknytning på det viset. Det 

demokratiska värdet bör tas tillvara i skolan, oavsett vilken social bakgrund eleven har, har de 

ändå en självklar rätt att känna igen sig i skolan och få vidareutveckla sin befintliga kunskap. 

Wistedt hävdar att skolan inte alltid förmår att ta tillvara på elevens rika informella 

kompetens. Om eleverna får möta matematiken i kända situationer får de bättre möjligheter 

att använda sitt praktiska förnuft och utveckla användbara kunskaper. Ahlberg (1995) tar upp 

en annan aspekt till varför man ska vardagsanknyta matematikundervisningen. Hon ser att en 

alltför ensidig inriktning av matematikundervisningen mot att arbeta i räknebok kan få barnen 

att tro att matematik enbart handlar om att lösa uppgifterna i matematikboken. En stor risk 

med det är enligt Ahlberg att eleverna inte inser att matematiken är ett redskap som man kan 

använda till att lösa problem både i skolan och i vardagslivet. 

 

I skolverkets rapport (2003) lyfter man att när man arbetar på ett enbart teoretiskt plan blir 

matematiken för svår för många elever. För att förstå och se glädjen i den abstrakta 

matematiken behövs konkreta och praktiska tillämpningar från vardagslivet. Man kom i 

undersökningen fram till att matematik behöver ha någonting med livet utanför skolan att 

göra. Många elever i deras rapport menar att då skulle det definitivt vara lättare att förstå hur 

man ska använda den. I Ahlberg (1995) kan man läsa att om undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas eget tänkande och knyter an till deras vardag, känns matematiken 

mer meningsfull, detta medför att det matematiska tänkandet stimuleras. 

 
Lärare som förmedlar lust att lära förmår anknyta till verkligheten, engagerar elever i 

utmanande samtal och visar hur kunskapen används. (Skolverket, 2003, s. 35) 
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Kritik mot vardagsanknytning 

De flesta är eniga om att matematikundervisningen ska vardagsanknytas. Däremot råder det 

delade meningar om vad som avses med ”vardagskunskaper”. Wistedt (1992) menar att man 

måste skilja på barnets vardag och den vardag som uppfattas ur ett vuxenperspektiv. Hon 

menar att elevens begreppsrepertoar sätter gränser för vad som kan betraktas som 

vardagskunskaper. Detta belyser även Høine (2002) som menar att den vardag som för oss 

vuxna framstår som väldefinierad och trygg knappast är det för eleverna. 

Wistedt (1992) skriver vidare om kritik mot vardagsanknytning Hon menar att det inte är 

självklart att barnen ser matematiken i de vardagliga exemplen. Vidare står det skrivet att 

kunskaper vunna i vardagen är rika på innebörder som hör vardagen till. Och därför kan de 

vara svåra att utgå ifrån när ett abstrakt innehåll ska avgränsas eller urskiljas. Att knyta 

undervisningen till elevernas erfarenheter är en betydelsefull uppgift, men anknytningen är 

kanske inte så alldeles lätt att åstadkomma. 

 

Formella och informella matematikkunskaper 

Wistedt (1992) skriver om informella matematikkunskaper, hon menar att när forskare talar 

om informell matematik, talar de om sådan matematik som utvecklas vid sidan av den 

formella utbildningen, detta ger ordet ”matematik” en vidare innebörd än den vi normalt 

lägger in i ordet. Dit räknas en rad mänskliga aktiviteter som utvecklas i olika vardagliga 

sammanhang. Ahlberg (2001) menar att målet måste vara att människor även i 

vardagssituationer ska kunna använda den matematik som de lär i skolan. Høine (2002) 

skriver om vikten att ta tillvara på det redan etablerade hos barnen. Hon menar att pedagoger i 

skolan inte ska starta en utveckling, utan möjliggöra en vidareutveckling för barnen. 

Pedagogen ska fungera som inspiratör och ledare. 

 

Pedagogens roll 

Det är viktigt att man som pedagog är medveten om att det är eleven som hela tiden ska vara 

utgångspunkten i undervisningen. Høine (2002) skriver om att det kan få konsekvenser för 

arbetsrutiner och planering när man sätter eleven som utgångspunkt för undervisningen, 

pedagogen kan då inte använda planeringar som är gjorda på förhand, de måste utvecklas 
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under tiden därför att det är i kommunikation med eleven som pedagogen lär och vet hur den 

ska lägga upp undervisningen i just den aktuella klassen. 

 

Ahlberg (2001) pekar på att läraren måste ha kunskap i ämnet, en didaktisk medvetenhet, och 

förståelse för hur barn lär för att skapa optimala möjligheter till lärande och deltagande för 

alla elever. Teorier och kunskap om lärande pekar ut vägen och ger läraren verktyg för att 

förebygga svårigheter hos eleven. 

 

Matematik handlar i stor utsträckning om kreativitet och fantasi och om att ställa hypoteser 

för att pröva dem och se om de håller. Redan Sokrates (470- 399 f Kr) hävdade det goda 

samtalets betydelse för lärande. Sterner (2004) har gjort en tolkning av Sokrates ord, där hon 

kommit fram till att han menar att genom samtal och att ställa frågor synliggör man tankar 

och föreställningar med eventuella brister, och på så vis bidra till lärandet. Sterner menar att 

pedagoger i sin undervisning genom samtal med barn söker vishet. 

 

En pedagog som känner sig trygg i sin roll och i sin didaktiska kunskap, har förmågan att 

knyta an till och bygga vidare på elevernas tankesätt så att de bygger upp mer kraftfulla sätt 

att förstå matematik. Gustavsson och Myrberg (2002) visar i en rapport att lärarkompetensens 

betydelse för elevernas resultat står i relation till varandra. Oberoende av hur 

lärarkompetensen bestämts (t.ex. fortbildning) visar sammanställningar av undersökningen på 

positiva effekter på elevernas resultat. Enligt rapporten finns det fog för slutsatsen att lärares 

utbildning och erfarenhet är betydelsefulla faktorer för elevernas studieresultat. 

 

När barn väl har förstått behöver de inte minnas en massa regler för hur de ska göra. Ingrid 

Olsson (2004) tar upp detta, hon skriver att skolmatematiken av tradition handlat mycket om 

att reproducera räkneregler utan krav på förståelse, medan den nuvarande kursplanen 

fokuserar på matematik, förståelse och att ”se” matematik istället för att ”råräkna”. Vi tror att 

det är lätt för pedagoger att fastna i starka traditioner istället för att stanna upp och reflektera 

över sin undervisning. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I socialkonstruktivistisk teori betraktas kunskap som något som växer och utvecklas i möten 

mellan den som lär och dem som undervisar. Kunskap kan inte, enligt detta synsätt, på något 

enkelt sätt förmedlas utan var och en betraktas som sin egen resurs i lärandet. Den som 

undervisar ska skapa förutsättningar för lärande (Skolverket, 2003). 

 

Kunskap har olika former. Inom skolan skall fakta-, förståelse-, färdighets- och 

förtrogenhetskunskaper utvecklas. En balans mellan dessa måste finnas eftersom de 

kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar (SOU 1992:94). 

I läroplanen för skolan (Lpo 94) står att läsa att skolans arbete måste inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skolan ska skapa ett lärande, där dessa former 

balanseras och blir en helhet för eleven. Ljung och Petterson (i Ahlberg, 1995) visar, genom 

resultat från en nationell utvärdering av matematiken, att eleverna på bl.a. lågstadiet 

huvudsakligen tränar färdigheter. Färdighetsträning har givetvis sin plats i undervisningen 

men ska undervisningen vara väl förankrad i läroplanen får inte ensamräkning vara det 

huvudsakliga inslaget. 

 

Ahlberg (1995) menar att om målet i Lpo 94 ska uppnås måste matematikundervisningens 

fokus vara mer förståelseinriktad. För att eleverna ska få en förståelse i matematiska 

situationer måste undervisningen ta sin utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter och knyta 

an till deras föreställningsvärld. Vardagen med alla dess spontana tillfällen erbjuder enligt 

Pramling och Sheridan (1999) många tillfällen för eleven att möta matematikens värld i 

meningsfulla sammanhang. Om pedagogen i olika sammanhang uppmärksammar eleven på 

hur de tänker och uppfattar olika matematiska aspekter menar de att deras matematiska 

förståelse främjas. 

 

Vygotsky ansåg det nödvändigt att skilja mellan två utvecklingsnivåer, den existerande 

utvecklingsnivån, som hänger samman med fullförd utveckling, och den potentiella 

utvecklingsnivån, som handlar om kommande utveckling. Den potentiella utvecklingsnivån 

innebär utvecklingsuppgifter som barnet klarar med handledning av en vuxen, eller i 

samarbete med andra barn som har mer erfarenheter (Lillemyr, 2002). 
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Sterner (2004) samt Høine (2002) skriver att Vygotsky hävdat att språket har stor betydelse 

för all inlärning. Språket leder barnets utveckling framåt och språk och tanke utvecklas i en 

ständigt pågående dialektik. En av Vygotskys teser är att det är det sociala samspelet, 

interaktionen mellan människor, som är av avgörande betydelse för förmågan att skapa nya 

tankestrukturer.  

 

Lillemyr (2002) menar att Vygotsky har släktskap med Piagets teorier samtidigt som de 

avviker från dem. Vygotsky poängterade att undervisningen i skolan skulle ligga före 

utvecklingen, så att barn i samspel med läraren och andra barn kunde hitta utmaningar som 

passade deras utvecklingsnivå. Piaget lade större vikt vid den självkonstruerade kunskapen. 

Vi ser att dessa teorier ligger nära varandra, men vår rapport speglas av ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt, där vi ser språk och samspel som viktiga verktyg i barns 

lärande. Høine (2002) beskriver talet inte bara som ett kommunikationsmedel utan också en 

viktig funktion och ett hjälpmedel i själva begreppsutvecklingen.  

 

Barnen är fulla med kunskaper när de kommer till skolan. Om pedagogen i sin undervisning 

tar tillvara på barnens förkunskaper tror vi att man främjar förmågan till inlärning. Om detta 

skriver Tiller (1999), han menar att eleverna inte kommer till skolan som oskrivna blad. De 

kan redan mycket när de samlas i skolan den första dagen. De har massor av erfarenheter med 

sig från hemmet och lokalmiljön. Lärarens uppgift är att skapa det viktiga mötet mellan de 

redan existerande erfarenheterna och skolans budskap. Det didaktiska mötet är basen för 

inlärning. Tiller hävdar att en skola som tar väl vara på vardagen och omvandlar 

erfarenheterna till kunskaper, är en skola som främjar inlärning. Om eleverna inte förstår eller 

känner igen det pedagogen försöker förmedla får eleven svårt att knyta de nyvunna 

kunskaperna till de redan befintliga. Tiller menar att mötet mellan skolan och vardagens 

erfarenheter är viktig för hur barn uppfattar sig själva, om inte barnen förstår det skolan vill  

att de ska förstå påverkas deras själuppfattning negativt. 

 

Det är av stor vikt att ge eleverna tilltro till sin egen förmåga att lösa problem. Ahlberg (1995) 

tar upp fem delmål för undervisningen för vad eleverna ska förstå av undervisningsinnehållet 

för att utveckla förmågan att lösa problem. 
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Undervisningen ska enligt Ahlberg leda fram till att eleverna förstår: 

1. att det finns olika sätt att lösa problem, en jämförelse av olika sätt att lösa problemet 

bidrar till förståelsen, 

2. att matematiska problem är en del av vardagslivets problem, 

3. att det vardagliga språket har en förbindelse med det matematiska språket, 

4. att skriva, rita och tala är betydelsefulla verktyg i problemlösning, 

5. att det tar tid att lösa problem. 

 

För att barn ska kunna reflektera över sitt tänkande och prata matematik krävs att de får 

möjlighet att arbeta tillsammans. Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding (red.) (2004) 

skriver att det inte räcker att ge eleverna tillfälle att tala matematik med varandra, eleverna 

behöver hjälp av en vuxen, lärarens roll blir att leda och organisera elevernas aktiva 

deltagande. Genom att arbeta språkligt hjälper pedagogen också eleverna att utveckla sitt 

matematiska tänkande. När eleverna berättar hur de gör och tänker, blir tankarna synliga för 

både de själva och läraren. Genom att resonera om en lösning kan de utvecklas mot en tillit 

till sitt eget tänkande istället för att alltid lita på facit. 

 

 

Metod 
Studien syfte är att undersöka hur och varför pedagoger anknyter matematikundervisningen 

till vardagslivet i skolan. Vi vill ta reda på hur pedagogen ser på vardagsanknuten matematik, 

ser pedagogen några möjligheter eller svårigheter. Därför valde vi en kvalitativ metod, där vi 

inspireras av fenomenografins sökande efter strukturer hos fenomen. 

 

Val av metod 

Vi har i vår uppsats valt en kvalitativ ansats. Bell (2000) menar att om man anammar ett 

kvalitativt perspektiv så är målet med en undersökning snarare insikt än statisk analys. Detta 

skriver Wallén (1996) som menar att kvalitativa studier syftar till att undersöka vilken 

karaktär en företeelse har och hur den ska identifieras. Även Backman (1998) menar att man 

utgår från hur individen upplever och tolkar den omgivande verkligheten i en kvalitativ 

studie. Han säger att det är människan och ordet som är huvudinstrumentet. Vi är inte ute efter 

att generalisera, utan att undersöka och förstå hur och varför pedagoger vardagsanknyter sin 
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matematikundervisning. Vi ansåg att intervjuer var bästa datainsamlingsmetod, då det 

stämmer väl överens med vårt syfte. 

 

I vår första frågeställning, där vi vill undersöka pedagogers syn på vardagsanknytning, är vårt 

angreppssätt fenomenografiskt inspirerat då vi söker pedagogers uppfattningar om vad 

vardagsanknytning är. Fenomenografi har sina rötter i inlärningspsykologin men den har även 

fått influenser från den gestaltpsykologiska traditionen (Alexandersson, 1994). 

 

I Olsson och Sörensson (2001) kan man läsa att fenomenografin intresserar sig för våra 

uppfattningar, idéer och vår förståelse av fenomen i omvärlden. Den är inriktad på relationen 

människa – omvärld, dvs. hur människan möter sin omvärld mot en bakgrund. Likheten 

mellan fenomenologi och fenomenografi ligger i att man i båda metoderna strävar efter att 

hålla sig så nära det medvetet uppfattade eller upplevda som möjligt. En skillnad mellan 

fenomenologisk och fenomenografisk forskningsansats är att man med fenomenologin avser 

att komma åt den faktiska världen via den uppfattade världen och med fenomenografin att 

studera skillnad mellan vad något är hur det uppfattas vara. 

 
Ordet ”fenomenografi” är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon 

kan härledas ur grekiska substantivet phainomenon som betyder ’det visar sig’. Grafia 

kan översättas till att ’beskriva i ord eller i bild’. Sammansättningen av de två delarna 

leder således fram till att fenomenografin ”beskriver det som visar sig” (Alexandersson, 

1994, s.111-112) 

 

I vår andra och tredje frågeställning, där vi undersöker hur pedagoger använder vardagen i sin 

matematikundervisning och varför pedagoger vardagsanknyter, har vi frångått det 

fenomenografiska angreppssättet och är enbart kvalitativa i vår ansats. 

 

Urval och genomförande 

Båda var aktivt medverkande vid intervjuerna. Trost (1997) anser att det kan vara ett gott stöd 

att vara två och om de två är samspelta så gör de vanligen en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse än en vad endast en skulle göra. Han skriver vidare att det 

ur den intervjuades synvinkel kan uppfattas som annorlunda. Risken finns att två intervjuare 

känns som något slags maktövergrepp och att den intervjuade känner sig hamna i underläge. 

Detta var vi väl medvetna om när vi utförde våra intervjuer, vi var därför noga med att 
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informera informanterna om att vi var två vid intervjutillfället just för att vi har begränsad 

erfarenhet av att intervjua, och att vi ville ha stöd från varandra för att vi skulle få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna.  

 

En av oss intervjuar och är aktiv, den andra observerar och finns med i bakgrunden. Detta för 

att vi tillsammans ska kunna analysera och tolka intervjuerna på bästa sätt. Vi intervjuade 10 

pedagoger, 8 kvinnor och 2 män, från västsvenska skolor. Informanterna i studien arbetar med 

elever från förskoleklass upp till år 5, samtliga undervisar eller har undervisat i matematik på 

grundskolenivå samt har eller har haft matematikansvar i undervisningen. Ingen av 

informanterna var för oss helt okänd innan intervjutillfället. Eftersom vi på något sett hade en 

relation till samtliga kunde vi se en svårighet i att vara objektiva i vår analys. Å andra sidan 

kunde vi se en fördel i att informanterna var kända, vi hade redan en viss förförståelse av 

deras sätt att arbeta med matematik. 

 

Vi har gjort ett typfallsurval, alltså vi ville intervjua pedagoger som vi vet har kunskap och 

intresse av matematik. I och med att vi gjort ett typfallsurval blir inte studien statistiskt 

representativ, det svarar inte på pedagogers allmänna uppfattningar om vardagsanknuten 

matematik  

 

Vi bandade samtliga intervjuer, informanterna blev personligt och skriftligt underrättade om 

att intervjun bandades, och att de när som helst under intervjun kunde avbryta den. Trost 

(1997) likväl som Kvale (1997) tar upp både fördelar och nackdelar med att använda 

bandspelare. Till fördelar hör att man efteråt kan lyssna till tonfall och ordval upprepade 

gånger, nackdelar menar han, kan vara att informanten känner sig hämmad och besvärad samt 

att det är både tidsmässigt samt kostnadsmässigt krävande. Vi ser inget problem i att 

utskrivandet av innehållet på banden kostar tid och möda, tvärtom såg vi det som ett tillfälle 

att närma oss analysen av intervjuerna. Vi kan däremot ana att informanterna känner sig 

hämmade i att bli bandade i och med att det för dem är en relativt ovan situation. 

 

Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all forskning. Om detta 

skriver Magne och Solvang (1997) som menar att tystnadsplikten måste följas och vi som 

forskare måste se till att andra personer inte kan får reda på vem den enskilde informanten är. 

Det är viktigt att informanterna själva bestämmer om de ska delta eller inte, så de inte känner 

sig lurade att delta. Vi var noga med att ta reda på att informanterna deltog av egen vilja. 
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Ingen utomstående har vetskap om, eller kan på något sätt identifiera informanterna. Vi är väl 

införstådda med att det informanterna delade med sig av är konfidentiellt. 

 

När intervjuerna utfördes valde vi tillsammans med informanten en plats där intervjun kunde 

utföras utan störande moment. Trost (1997) tar upp vikten av att välja lämplig plats, han 

menar att alla platser har både för- och nackdelar, men det viktigaste är att man förblir ostörd 

under intervjun och att intervjupersonen känner sig trygg. 

 

Vi startade varje intervju med en kort presentation av studiens syfte och vad intervjun 

kommer att handla om, detta stämmer väl överens med vad Kvale (1997) skriver under 

intervjuetik: ”Intervjupersonen bör genom en inledande orientering och slutlig avrundning 

informeras om intervjuns syfte och själva intervjuförfarandet.” (s.142). 

Att vara en god lyssnare 

När vi närmade oss intervjuerna ville vi göra det på ett vänligt och känsligt sätt. Vi var väl 

medvetna om att vi måste vara goda lyssnare, som låter informanterna komma till tals och få 

tänka och prata i sin egen takt. Kvale (1997) tar upp vänlighet och känslighet under 

intervjutillfället som två av de tio kvalifikationskriterier en intervjuvare bör ha. Han menar att 

man ska lyssna aktivt på vad som sägs men också vara lyhörd på de nyanser som uppstår i ett 

svar. Det gäller inte bara att höra vad som sägs, utan också hur det sägs, och även lägga märke 

till vad som inte sägs. Vi försökte under alla intervjuer vara uppmärksamma för nyanser så att 

vi kunde ställa följfrågor som lockade informanten att berätta mer om en företeelse som var 

relevant för vår undersökning. 

 

Instrument 

Lantz (1993) skriver att intervjuer kan utformas mycket olika, ges olika form och innehåll. En 

intervju kan vara helt öppen, vilket innebär att intervjuaren ställer en bred öppen fråga, som 

informanten fritt kan utveckla sina tankar kring. Intervjun kan också vara helt strukturerad. 

Den professionelle intervjuaren har vanligen en intervjuguide som stöd under själva intervjun 

och denna behöver vara i konsekvens med syfte, frågeställningar, angreppssätt och 

intervjuform. Formen på våra intervjuer är halvstrukturerade, dvs. vi gjorde i förväg i ordning 

grundfrågor så att vi under intervjuerna har möjlighet att följa upp med följdfrågor utifrån de 
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svar vi får av informanterna. Vi använde oss av en mindmap med tre stora huvudfrågor som vi 

utgick från (se bilaga 1). 

• Om vi säger vardagsanknytning i matematiken, vad tänker du (spontant) på då? 

• Kan du i din undervisning se några möjligheter eller svårigheter med att 

vardagsanknyta matematiken? 

• Nu har vi pratat en del om vardagsanknuten matematik. Kan du berätta för mig varför 

du vardagsanknyter din matematikundervisning? 

Utifrån dessa har vi funderat på eventuella svar, men även frågornas relevans mot syfte och 

frågeställningar. Vi har frågat oss om vi får reda på det vi tänkt oss genom att ställa dessa 

frågor, alltså: vad vill vi veta och får vi veta detta genom våra frågor. 

Vi valde att lägga vår ”varför-fråga” sist, då en varför-fråga kan kännas lite negativt laddad 

och man kan lätt få känslan av förhör.  

”Många ”varför”-frågor i en intervju kan dock leda till en intellektualiserad intervju och 

kanske frammana minnen av muntliga examensförhör.” (Kvale, 1997, s.123)  

 

Vi har återgivit så exakt som möjligt vad informanterna sagt. Ibland kan dessa uttalanden 

kanske anses som svårbegripliga för läsaren. För läsbarhetens skull har vi skrivit ut 

kommatecken, punkt och stor bokstav. En gemensam nämnare för fenomenografiska 

undersökningar är enligt Alexandersson (1994) att intervjuerna först bandas för att sedan 

skrivas ut ordagrant. Det vanligaste är att utskriften ligger så nära talspråket som möjligt, dvs. 

det innehåller pauser och mumlande. 

 

Ahlberg (1995) menar att i fenomenografiska undersökningar använder man oftast intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Frågorna som ställs är av en öppen karaktär. Det finns inte några 

givna svarsalternativ. Eftersom avsikten är att synliggöra den intervjuades perspektiv på 

innehållet ställs följdfrågor som ska belysa och klargöra de uttalanden som görs. 

 

Etik 

Gren (2001) skriver att ordet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder hemvist, 

sedvana, bruk, sätt att bete sig, karaktär. Ofta nämns ordet etik synonymt med 

förhållningssätt. Vi tog del av de forskningsetiska principerna för att ha ett medvetet 

förhållningssätt gentemot våra informanter. 
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Enligt de forskningsetiska principerna inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) är syftet med de forsningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet mellan 

forskare och informanter så att vid eventuell konflikt en god avvägning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. Individskyddskravet kan sedan konkretiseras ner 

till fyra allmänna huvudkrav för forskning, dessa är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet:  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om forskningens syfte. Detta har vi 

uppfyllt genom att informera våra informanter muntligt och skriftligt (se bilaga 2). Vi har 

klargjort att deltagandet är frivilligt, vi informerade om syftet med forskningen, och att den 

producerade datan offentliggörs i en uppsats. Vi upplyste också om att de uppgifter som 

insamlades inte kommer att användas till något annat än denna uppsats. 

Samtyckeskravet: 

 Deltagarna i en undersökning ska ha rätt att själva bestämma om de vill medverka. Våra 

informanter fick själva besluta om de ville medverka i vår studie. 

Konfidentialitetskravet:  

Uppgifter om alla informanter skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Vi 

har meddelat informanterna om att de bandade intervjuerna kommer att förstöras efter 

avslutad studie. Alla våra informanter är anonyma, de har fått fingerade namn, och kommer ej 

att kunna identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet:  

Uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Vi kommer inte att använda den producerade datan till något annat än den aktuella studien. 

Den kommer inte att utlånas eller användas till annat kommersiellt bruk. 

 

Tillförlitlighet 

Vad gäller tillförlitlighet eller reliabilitet skriver Trost (1997) att en mätning är så att säga 

stabil, alla intervjuare ska fråga på samma sätt. Trost skriver vidare att en mätning vid en viss 

tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning, samtidigt säger han att ett problem i 

detta sammanhang är att man då förutsätter ett statiskt förhållande. Från ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt utgår man däremot från att man deltar i processen och påverkar den 

så att man sålunda skulle kunna förvänta sig skilda resultat vi skilda tidpunkter. Patel och 
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Davidsson (2003) tar också upp detta, de skriver att begreppet reliabilitet får en annan 

innebörd i den kvalitativa studien jämfört med den kvantitativa, i den kvalitativa studien är det 

inte ett tecken på låg reliabilitet då intervjusvaren inte är identiska vid upprepad intervju. 

 

Då vi båda deltar vid intervjuerna och vår intervju är halvstrukturerad, vi ställer frågorna 

utifrån en mindmap, kan vi se att vi båda ställt samma frågor vid intervjuerna, och ser att 

mätningen är stabil. Däremot skulle vi troligtvis inte få exakt samma intervjusvar vid ett 

förnyat intervjutillfälle, då både vi själva och informanterna ingår i en process, ett samspel, 

under intervjun. Varken informanterna eller vi själva skulle vid ett andra tillfälle omöjligt 

kunna ha samma känslostämning, kroppsspråk och mimik, sådant som påverkar 

intervjusvaren och följdfrågorna. 

 

Informanterna fick i förväg information om vårt ämnesval, att studiens betoning kommer att 

ligga på vardagsanknuten matematik. Vi ville inte skicka ut frågorna i förväg eftersom vi 

anser att det hade försämrat svarens tillförlitlighet. Genom att de fick reda på ämnet innan 

intervjutillfället anser vi dock att vi gav dem utrymme till en viss eftertanke. 

 

Traditionellt menar man med validitet eller giltighet att frågan ska mäta det den är avsedd att 

mäta. Vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att få veta vad den intervjuade 

menar med eller hur denne uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost, 1997). Patel och 

Davidssson (2003) skriver att begreppet validitet i en kvalitativ studie snarare gäller hela 

forskningsprocessen än bara själva mätningen. Då vi har fått svar på våra frågeställningar 

anser vi att validiteten i vår studie är hög. 

Wallén (1996) menar att när man tolkar och analyserar information förstår man det nya bättre 

genom att inordna det i tidigare kunskap. Man har en förförståelse, för att ”förstå måste man 

redan ha förstått”. Då vi båda besitter en viss förkunskap och förförståelse inom ämnet, anser 

vi att vi som intervjuare i viss mån har haft förmågan att ställa följdfrågor som varit relevanta 

för ämnet och styr intervjun in på rätt spår. Kvale (1997) skriver att även om formuleringen av 

en fråga oavsiktligt kan forma svarets innehåll, förbises det ofta att ledande frågor ofta är 

nödvändiga i många sammanhang. Kvale skriver också att ställa ledande frågor lämpar sig 

bäst i den kvalitativa forskningsintervjun för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens 

svar. Vi fick under våra intervjuer ibland ställa ledande följdfrågor för att styra informanten 

tillbaka mot ämnet och leda dem vidare. 
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Tolkning och analys 

Vi har givit våra informanter fingerade namn i alfabetisk ordning och kallar de för Anna, Bea, 

Carl, David, Ebba, Frida, Gun, Hanna, Ida samt Johanna. Detta för att vi vill ge en 

personligare prägel på våra informanter, och för att göra redovisningen och analysen 

tydligare. Vi anser att det gör vår rapport mer lättläst. 

 

När vi lyssnade igenom våra bandade intervjuer, skrev ut dem fick vi ett helhetsintryck, och 

kunde urskilja kvalitativa skillnader och likheter. För att förtydliga och synliggöra detta 

helhetsintryck för oss själva använde vi oss av ett stort spännpapper som vi lade ut på golvet. 

Vi kategoriserade svaren i olika områden med utgångspunkt från vår intervjuguide, vår 

mindmap, och de stora områden vi berört i samtliga intervjuer. Genom att arbeta med 

spännpappret fick vi en helhetssyn över vår datainsamling och kunde lättare hitta nyanser i de 

olika svaren. Vi såg att det fanns delar i informanternas svar som liknade varandra och dessa 

likheter markerade vi på pappret, vi upptäckte även skillnader som vi skilde från varandra och 

kategoriserade i olika grupper. Vi försökte hitta en djupare förståelse av delarna, alltså vad 

texten, de utskrivna intervjuerna, egentligen står för. När vi sett nyanserna i delarna återgick 

vi till helhetsbilden för att se om den på något sett förändrats för oss. På detta sett arbetade vi 

oss igenom våra utskrivna intervjuer. De upplevelser från intervjuerna som t.ex. kroppsspråk, 

mimik och ordmelodi, togs hänsyn till och har speglat vår analys. 

I och med att vi båda medverkade och observerade under intervjuerna fick vi en djupare bild, 

detta underlättade vårt arbete med tolkning och analys då vi har sett och hört samma sak som 

givit oss en helhetsbild. 

 

Patel och Tebelius (1987) hävdar också att forskaren medvetet använder sina värderingar i 

forskningsprocessen. De kunskaper och livserfarenheter forskaren har utgör hans 

förförståelse, utan den går det inte att tolka ett material överhuvudtaget. 

 

Hermeneutik 

Enligt Patel och Tebelius (1987) är hermeneutik ett grekiskt begrepp som kommer av Hermes, 

gudarnas budbärare, som tolkade gudarnas budskap för människorna. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (1994) samt Patel och Tebelius (1987) var hermeneutiken ursprungligen en metod 

för tolkning av bibeltexter.  
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Tolkningsansatsen för vår studie är hermeneutisk inspirerad. Enligt Kvale (1997) studerar 

hermeneutiken tolkning av texter. Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig 

och gemensam förståelse av en texts mening. I Alvesson och Sköldberg (1994) står det skrivet 

att ett huvudtema för hermeneutiken har ända från början varit att meningen hos en del endast 

kan förstås om den sätts i samband med helheten. En bibeltext kan därför bara förstås om den 

sätts i samband med hela Bibeln. Omvänt består ju helheten av delar, kan därför endast förstås 

ur dessa. Detta brukar beskrivas med en cirkel, den s.k. hermeneutiska cirkeln: delen kan 

endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. Se figur. 

 
Helhet 

 
Del 

Den hermeneutiska cirkeln enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 

 

Vidare menar Alvesson och Sköldberg att hermeneutiken löser denna till synes olösliga 

motsägelse genom att utveckla cirkeln till en spiral, man börjar t ex i någon del, försöker sätta 

denna i samband med helheten, som därvid får ny belysning, återgår därefter till den 

studerade delen osv. Man börjar alltså på någon punkt, och borrar sig sedan successivt in 

genom att alternera mellan del och helhet, varvid man får en undan för undan fördjupad 

förståelse av bådadera. Även Patel och Tebelius (1987) menar att man i hermeneutisk 

forskning betonar vikten av att se till helheten. Se figur. 

 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
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I bild 1 och bild 2 är elementen (delarna) desamma och står för samma saker, men beroende 

på hur de är grupperade får den helhet de ingår i skild betydelse. Om man ändrar på ett 

element som i bild 3, får det effekt på helheten. Innebörden blir olika, vilket också påverkar 

de andra delarna. Ler munnen, ser ögonen glada ut. 

 

 

Resultat 
Vår dataproduktion är av beskrivande karaktär där informanterna delat med sig av sina 

erfarenheter och tankar om vardagsanknuten matematik. Samtliga informanter ser stora 

fördelar i barns lärande med att vardagsanknyta matematikundervisningen, dock påpekade 

flera att det fanns svårigheter som lade hinder i vägen för dem att förverkliga sina tankar, 

hinder som för stora barngrupper, resursbrist och behov av fortbildning.  I analysen kan vi 

tyda olika uppfattningar om vad vardagsanknytning har för innebörd. Under rubrikerna nedan 

presenterar vi olika kategorier som vi har upptäckt i vår analys och tolkning av 

dataproduktionen. 

 

Pedagogens syn på vardagsanknytning 

Under den här rubriken tar vi upp hur informanterna definierar begreppet vardagsanknytning. 

Vi ser att det finns olika faktorer som påverkar pedagogens syn på vardagsanknytning. 

Samtidigt som pedagogerna känner sig till stor del hindrade av strukturella faktorer ser de 

stora möjligheter med att vardagsanknyta matematikundervisningen. Gemensamt för alla 

informanter är att man ser att vardagsanknytning innebär att man använder sig av den 

verklighet som man möter i samhället, och utnyttjar den i klassrummet. Vi kan dock urskilja 

olika synsätt på att använda vardagen i undervisningen, att fånga tillfället och att konstruera. 

Att fånga tillfället 

Att fånga tillfället är för informanterna att ta tillvara på spontana situationer som uppstår, och 

låter dessa bli basen för matematiska diskussioner där barnen är med och aktivt löser 

problemet. 
 

Gun: Det gäller väl att gripa tillfället, jag är väl halvbra på det kan man väl säga… 
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Bea: Jag tänker mest på att man griper tillfället i flykten så att säga, och låter barnen vara 

med och lösa de problem som uppstår. 

 

Av de pedagoger som fångar tillfället, kunde vi urskilja två olika synsätt, dels de som utgår 

från situationer som spontant uppstår, dels de som utgår från leken. 

 

Att utgå från situationer 

Två informanter svarar att vardagsanknytning inte är konstruerade problem utan tillfällena så 

som de uppstår. De menar att man upptäcker ett problem som man löser direkt utan att 

anpassa tillfället till aktuellt arbetsmoment. 
 

Carl: Ja… verklighet, det som man möter ute i samhället eller i hemmet, kanske inte varje 

dag men, det är det man ställs inför i vardagssituationer. 

 

David: Som i idrotten t.ex… där finns det jättemånga tillfällen som man ta tillvara på, vi 

mäter när vi hoppar längdhopp och såna grejer… 

 

Att utgå från leken 

Leken är ett verktyg som är användbart för att tydliggöra och väcka intresse för matematik 

hos eleverna. En informant använde sig av leken för att praktiskt utöva en vardaglig situation 

med eleverna. Att gå till affären var en situation som flera informanter nämnde som ett 

vardagligt tillfälle att knyta till matematik. En informant tog tillvara på detta tillfälle och 

utnyttjade det i klassrummet för att visa eleverna på en typisk vardagssituation där 

matematiken finns tydligt. Genom leken, menar informanten att eleverna tillägnar sig 

matematik och nya matematiska begrepp befästs. 

 
Anna: Ja, jag tänker nog på att barnen ska klara av att gå till affären, och kunna köpa och 

tänka till så de har pengar med sig så att det räcker och få rätt tillbaka och sånt […] sånt 

leker vi ju här i klassen. 

 

Att konstruera 

I denna kategori ser vi pedagoger som skapar verklighetstrogna situationer i sitt klassrum. En 

informant beskriver hur man konstruerar händelser för att kunna verklighetsanknyta sin 

matematikundervisning. Istället för att vänta på ett tillfälle väljer pedagogen att skapa 

vardagsanknutna situationer och tar med dem in i klassrummet till eleverna. 
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Ida: Jo, och då är det väldigt mycket sån här problemlösning i, tagna från vardagen. Jag 

försöker få det att det alltid är några lätta och några svåra så att det är varierat så att alla 

känner att de har chansen på några uppgifter. 

 

Att utgå från kända erfarenheter 

Ett annat sätt att konstruera är att tydliggöra för eleverna att matematiken finns överallt, 

siffrorna har en mening utanför matematikboken. En informant ser det viktigt att utnyttja 

konkret material, eller konkreta situationer för att visa eleverna att matematik finns överallt 

och den har en funktion där den finns. 
 

Ebba: Att du i vardagen använder matte i så många olika sammanhang, att man gör det 

klart för barnen, att det här är inte bara siffror utan betydelse, de står för nånting, det kan 

stå för pengar, det kan stå för meter. Man hänger upp det på något speciellt, något konkret 

som de känner igen. 

 

Vi uppfattar det som att samtliga pedagoger menar att basen för vardagsanknytning finns i 

verkligheten och är situationer som barnen är väl förankrade i, och är välkända för dem. Vi 

tyder det som att det finns två olika synsätt på att vardagsanknyta matematikundervisningen, 

att fånga tillfället och att konstruera verklighetstrogna situationer. De pedagoger som fångar 

tillfället utgår från vardagliga situationer som spontant uppstår, pedagogen tar då tillvara på 

elevens befintliga intresse och motivation, medan när man konstruerar är det pedagogens 

uppgift att väcka ett intresse. 

 

Möjligheter och svårigheter 

Pedagoger ser stora möjligheter med att vardagsanknyta matematikundervisningen, samtidigt 

som de ser strukturella svårigheter. Möjligheterna ligger i att barnens lärande främjas och att 

det blir ett varierat arbetssätt, medan pedagogerna nämner flera olika svårigheter såsom 

tidspress och att det innebär en annan typ av arbetssätt. 

Möjligheter med att vardagsanknyta 

Vi ser att pedagogerna uttrycker att barnens lärande gynnas. De framhåller att möjligheterna 

ligger hos eleven, de sätter inte sig själva i fokus, de ser att eleven har nytta av det i det 

verkliga livet. De vardagsanknyter för elevens skull och för att främja deras lärande på ett 

varierande sätt. De menar att matematik är inte bara sådant som finns i matematikboken, den 
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finns överallt. En informant uttalade att en möjlighet med att vardagsanknyta är att synliggöra 

för eleverna, att matematik inte bara handlar om att räkna i en bok. 

 
Gun: Möjligheterna är ju att barnen ska känna att det är verkligt, att det inte bara är sånt 

som finns i en bok, utan att matte hör till verkligheten, att det är nåt du har nytta av i livet, 

mina kunskaper som jag redan har, de kan användas i det här. 

 

En annan informant poängterade att matematiken känns mer meningsfull för eleven vid 

vardagsanknytning. 
 

Frida: Jag tror att barnen kommer mycket mer ihåg… De ser en annan mening med det 

hela också. 

 

Matematik handlar bl.a. om att upptäcka och förstå nya begrepp och hur man kan tillämpa de 

nya kunskaperna i verkligheten. Detta belyste en av informanterna, som beskriver att 

möjligheterna med att vardagsanknyta är att låta eleverna praktiskt upptäcka det matematiska 

innehållet i en vardaglig situation. 
 

Carl: Praktiskt upptäcka, antingen genom att mäta sig fram eller genom att räkna. 

 

I och med att man vardagsanknyter matematikundervisningen ser några av informanterna 

möjligheter till att få till stånd ett samtal med eleverna som man annars inte skulle ha haft. 

Bea och Carl (se nedan) ser att en möjlighet i vardagsanknytning är att få tillfälle till en 

diskussion. En skillnad är dock att Carl kontinuerligt utnyttjar det laborativa arbetet som en 

källa till diskussion, han tar samtalet med eleverna här och nu. Bea söker efter rätt tidpunkt att 

ta den matematiska diskussionen, det behöver inte vara just när den matematiska upptäckten 

skett, för henne är det viktigt att gruppen är i balans vid diskussionstillfället. 

 
Carl: Just att be dom mäta längder att man låter dem göra det och att man är med och 

tittar och ser, man liksom för diskussionen […] Då blir det liksom inte bara nåt man… ja 

man ser inte att så är det bara, utan man måste tänka lite också. 

 

Bea: Att få lugn och ro, menar jag, att kunna sitta och prata om sådant här också […] så 

har vi kunnat diskutera men man har ju inte gripit tillfället i flykten direkt på samma sätt. 
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Vi förstår att både Bea och Carl ser diskussion som ett viktigt verktyg i matematikinlärning. 

Vi håller med Høine (2002) som säger att en viktig uppgift för pedagogerna är att tala med 

eleverna under deras arbete, de kommer då under arbetets gång utveckla kunskaper och sitt 

språk. Språket ska inte endast ses som en färdighet i skolsammanhang, utan ska vara ett 

uttryck för barns tankar, menar Høine. 

Svårigheter med att vardagsanknyta 

Till skillnad från möjligheter ligger svårigheterna på vuxennivå, med direkt anknytning till 

skolans organisation och ekonomiska resurser. Här nämner flera av informanterna att 

svårigheterna finns hos de själva, de nämner strukturella faktorer som tidspress och brist på 

kunskap. 

 
Carl: De enda svårigheterna är väl tidspressen då… att man har för många elever, och att 

de vill för mycket. 

 

Gun: Sen kan det ju vara brist på kunskap hos oss också. Det är lätt att ta till det här med 

matteboken, och inte vardagsanknyta, så brist på både tid och kunskap kan vara en 

svårighet 

 

Några av informanterna såg svårigheterna ur en annan vinkel, där svårigheterna låg i att 

organisera och förbereda material. De menar att det blir en annan typ av arbetssätt som inte 

alltid är lättillgängligt. 

 
Ebba: det blir ju en annan typ av arbete att det blir, vad ska man säga, man får vara mer 

med på ett annat sätt också […]det kräver ju av en, att dels får du ha viss tolerans för att 

det blir lite rörigare, och sen att du har lite material, det måste ju iordningställas, du får 

vara förberedd på det viset. 

 

Bea: Ja, möjligheterna är ju rätt många egentligen, bara man tar dem i flykten så att säga, 

det finns ju jättemycket möjligheter man kan hitta på. Sedan ska det ju organiseras också, 

och det är svårigheten tycker jag, det beror lite grand på vilken grupp man har också… 

det är väl det jag tänker mest på som svårigheter. 

 

En pedagog uttrycker att det kan finnas en svårighet i att möta alla elever, att få alla delaktiga. 
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Anna: Det är ju så fall om man känner att man inte räcker till, att inte alla får komma till 

del, såna saker kanske. För det finns ju alltid barn som inte säger så mycket… och få alla 

delaktiga kan vara svårt. 

 

En informant svarade att hon inte spontant se några svårigheter med att vardagsanknyta sin 

matematikundervisning. 

 
Hanna: Nej, det gör jag inte… Det är ju egentligen… Det är så vi jobbar, vi jobbar ju inte 

abstrakt på något sätt. Vi har inte kommit så långt om man säger så… 

 

Pedagogens sätt att vardagsanknyta 

Vi ser många olika arbetssätt på hur man kan vardagsanknyta sin matematikundervisning. En 

likhet mellan svaren är att alla strävar efter att göra matematikundervisningen så intressant 

och lustfylld som möjligt. Flera nämner problemlösning som ett sätt att arbeta med 

vardagsanknytning. Några skapar fiktiva problem med vardagsanknytning, medan andra utgår 

från verkligheten och skapar uppgifter ”här och nu”. 

Problemlösning 

För att förtydliga begreppet problemlösning, inleds detta stycke med en definition av 

begreppet. En uppgift kan vara en problemuppgift för några men samtidigt en rutinuppgift för 

andra. För att en uppgift ska vara en problemuppgift ska barnen alltså inte direkt veta 

lösningen utan tvingas ta sig förbi något ”hinder”, och därmed utveckla sitt kreativa tänkande 

och sina problemlösningsstrategier (Ahlberg, 2004). 

Vi ser att samtliga informanter svarar att en del av vardagsanknuten matematik är 

problemlösning med vardaglig ”touch”, och problemlösning är för informanterna att låta 

eleverna praktiskt arbeta upptäcka i konkreta sammanhang med laborativt material. Flera 

nämner att problemlösning också är ett tillfälle till samtal där man i aktiv dialog med barnen 

bollar tillbaka frågor och sätter ord på de upptäckta fenomenen. Flera av informanterna 

betonar vikten av att låta barnen tänka själva, att ge dem tid att fundera över lösningen på 

problemet. Några pratade också om öppna frågor, där barnen får en uppgift och det finns inte 

ett givet rätt svar, utan flera olika svar som alla anses rätt. Dahl och Rundgren (2004) menar 

att öppna frågor lär barnen att arbeta systematiskt och få tilltro till sitt eget tänkande. 
 

Anna: Vi sitter runt ett bord så att alla är delaktiga, jag har klockgrejer kanske och jag har 

pengar… ibland hittar vi på nån liten historia, hur kan man dela upp pengarna, ge mig 258 
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kronor, så man visar att det inte är statiskt, att det inte bara finns ett sätt, utan olika 

möjligheter att ta 258 kronor på. Det jag tänker kan vara rätt fast någon annan säger något 

annat. Så att barnen inte ska bli rädda, ”tänker jag rätt..”. Det försöker jag jobba rätt 

mycket med så att de inte ska undra vad de andra ska säga, utan man ska tänka själv. Det 

kan ju finnas flera olika svar och alla är rätt… 

 

Gun: Ja, det var väl t.ex. att det var 16 barn som skulle ut och tälta, och i varje tält fick det 

plats 5 barn, eller nånting, det var ganska roligt för det gick inte jämt ut! Då fick de rita 

upp hur många tält det behövdes. Då uppmuntrade jag dem att rita, för det tror jag ju 

väldigt mycket på även när de kommer upp i åldrarna. Det var ju svårt tyckte dem när det 

inte gick jämnt ut. 

 

Vi kan urskilja två sätt att arbeta med problemlösning. Några av informanterna sade att de 

skapar problemlösande uppgifter utifrån fiktiva händelser, medan andra utgår från spontana 

problem som uppstår i och kring skolan. 

 

Fiktiva problem 

Pedagoger som organiserar undervisningssituationer skapar och konstruerar fiktiva problem 

med vardagsanknytning hämtade ur exempelvis en matematikbok.  

 
Johanna: Ibland plockar jag ut ett problem ut matteboken, och hittar på lite kring det… 

Det kan vara t.ex. att 16 barn ska dela på 8 päron, hur ska de lösa detta, hur många får de 

var, vi samtalar kring detta… 

 

Verkliga problem 

Ett sätt att se på matematiken är att man fångar matematiken i vardagen och inte planerar 

någon särskild situation, utan låter matematiken komma in som en naturlig del i olika 

situationer. En informant utnyttjade en vardaglig situation och satte den i relation till en 

annan, för att tydliggöra att det är samma matematik, fast vid olika tillfällen. 

 
Ebba: T.ex. som nu efter vårfestivalen, de hade tränat mycket på matte, det kom de på, 

det låg ju väldigt nära till hands eftersom de fick stå som försäljare här och ta betalt, de 

fick lämna tillbaks. […] Vi pratade om när de går och köper sin glass i kiosken, att de kan 

ju faktiskt räkna fel, så det är viktigt att de är med och tänker lite grann där, så att man 

knyter an till såna situationer som är naturliga för dem. 
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En informant utnyttjar en verklig situation från vardagen till att låta barnen diskutera och 

experimentera kring denna. 
 

Ida: Det var ett föräldraförslag, att alla föräldrar lämnar 50 kronor i början av terminen 

som vi skulle ha till sådant som barnen själva tyckte att de behövde […] hur mycket 

pengar har vi, nu vill de ha en fotboll, och då fick vi kolla vårt konto, hur mycket som är 

kvar, dom fick redovisa. Det är ju typisk verklighet. 

 

Vardagen utgörs av en mängd välkända situationer, dessa är användbara till att synliggöra 

matematiken för barnen, detta belyste en informant. 
 

Hanna: Jag tänker på att använda situationer som barnen är väl kända med, och det kan 

vara när man bakar t.ex. det är jättemycket matematik, när man ska duka bord, när man 

ska klä på sig. 

Strategier för vardagsanknytning 

Det finns olika strategier för att vardagsanknyta matematikundervisningen. Matematik är, för 

flera av informanterna, inte en isolerad företeelse. De påpekar att matematiken finns runt om 

oss i vardagen. Informanterna menar att matematiken mycket väl finns med i både svenska 

och slöjd, men också att pedagoger kan ta hjälp av andra ämnen för att ge barnen möjlighet att 

närma sig matematiken på flera olika sätt. Kursplanerna för grundskolan (2000) är utformade 

för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt stort utrymme för 

pedagoger och elever att välja arbetsmaterial och metoder. En informant berättar att hon utgår 

från målen i kursplanen i matematik när hon tillverkar eget material. Vi tolkar det som att 

Frida utgår från en teori för att utifrån den skapa en praktisk uppgift. 

 
Frida: Jag tror mer och mer på att jobba utifrån våra kursplaner och så hitta på uppgifter 

därifrån, sen en del barn älskar böcker, så man får absolut inte ta bort från alla eller så, 

men man kan minska ner den och göra boken mindre och mindre viktig. Så gör man 

uppgifter utifrån kursplanerna. 

 

Om man integrerar matematiken med andra skolämnen som t.ex. svenska får innebörden ett 

vidare perspektiv, en informant beskriver hur hon arbetar med ämnesintegrering i sin 

undervisning. 
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Hanna: Du kopplar ju liksom, för svenska och matte hänger väldigt mycket ihop […] 

jamen alltså eftersom matte är ord, dom är begreppen, och det är svenskan också och att 

du ska kunna uttrycka dig. […] så att man delger varandra och kan sätta ord på det. Där 

har du ju då språket, mattespråk, svenskaspråk, men alltså det hänger ihop. 

 

Carl exemplifierar en teoretisk kunskap hos barnen genom att praktiskt genomföra den. Vi ser 

att han utgår från praktik för att öva teori. 
 

Carl: Jag tror ju det att man ska vara lite tydligare med hemkunskap, slöjd, där man 

verkligen kan utnyttja matematiken och visa på, både för förståelsen och behovet då, att 

man ökar förståelsen och att man då kanske har lite koll på hur jobbar dom med matten, 

är det något speciellt som de ska jobba med, så kanske man kan titta på det i slöjden 

samtidigt, för att exemplifiera det på ett annat sätt. 

 

Vi uppfattar det som att informanterna menar att matematiken inte får bli alltför isolerad utan 

att man under de andra skolämnena visar för barnen att matematiken finns integrerad i vår 

vardag, inte bara under matematiklektionerna. På så vis kan man öka förståelsen för barnen 

och ge de olika verktyg att förstå matematik. Matematik finns runt om oss, överallt, oavsett 

vilken vardag man befinner sig i möter man matematiska situationer. Detta finner vi stöd i 

bl.a. Ahlberg (2004) som menar att barn under en dag använder och möter matematik under 

en dag utan att tänka på att det är ”matematik”. Det är viktigt att lyfta fram detta i 

undervisningen så att matematiken i vardagen blir synlig för alla barn. 

 

Varför vardagsanknyter pedagogen sin matematikundervisning 

I vår analys uttrycker pedagogerna olika skäl till att vardagsanknyta sin 

matematikundervisning. Gemensamt för flertalet av informanterna är att de ser att genom att 

konkretisera och arbeta mer praktiskt ökar barnens förståelse för vad matematik är bra till. 

Några svarade att matematikundervisningen blir mer meningsfull för barnen om den har en 

vardagsanknytning. Det finns också en social aspekt till varför man vardagsanknyter sin 

matematikundervisning. 

Att konkretisera ger ökad förståelse 

Flertalet av informanterna ser att det är viktigt att eleverna får en bra grund att stå på, att 

matematikundervisningens verktyg är konkreta. När eleverna kommer upp i högre åldrar blir 
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matematikundervisningen allt mer abstrakt och det är då viktigt att deras tidigare undervisning 

varit konkret så att de har ett sammanhang, något att hänga upp det abstrakta på. 

 
Bea: Jag vardagsanknyter för att få saker så konkret som möjligt faktiskt. Håller man sig 

till bara böcker eller just skolanknytning, så blir det ju tyvärr mer abstrakt, […] det blir 

mer konkret om man använder det som barna har omkring sig i vardagslivet, så tycker jag 

nog. Och så får man in det i ett sammanhang också så att de förstår det lättare, dom har 

något att hänga upp det på, för det är jätteviktigt, så att man inte isolerar matematiken.  

 

Ebba: Ja, det märks under de här första fem skolåren också, att det blir mer och mer 

abstrakt det gör det ju, men det är ju som sagt en målsättning som vi har, att barnen ska 

förstå vad det är de gör fast de inte har ett material framför sig.  

 

Att ge mening 

Några av informanterna svarade att en anledning till att de vardagsanknyter 

matematikundervisningen är att den ska uppfattas som mer meningsfull för eleverna, de 

menar att matematiken känns roligare när man har bekanta exempel att utgå från.  

 
Johanna: Det är viktigt att få matten mer meningsfull, barnen tycker att det är roligare att 

jobba med matte när de har ett verkligt exempel att utgå ifrån. 

 

Gun: Att det ska vara verkligt för barnen, att det ska vara roligare, mer meningsfullt för 

barnen. 

 

Frida: För att få det meningsfullt och den här förståelsen för det. 

 

Social aspekt 

En av informanterna uttalade tydligt att vardagsanknyta matematiken även får en social 

aspekt. Pedagogen såg en tydlig koppling mellan barns lärande och förmågan att kunna 

kommunicera. I samtalet lär sig eleven att lyssna och ta del av vad andra tycker och tänker.  

 
Anna: Jag frågar ”hur tänkte du när du kom fram till det där”. Då får man sätta ord på sina 

tankar och sitt tänk. Kan man göra det då har man förstått, tror jag. […] Dels är det att de 

ska lära sig detta sen är det en social bit också, att ha ett samtal och lära sig lyssna och ta 

del av vad de andra tycker och tänker och vad de har kommit fram till. När vi har det här 
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vardagspratet, mattepratet som oftast är vardagsprat, att de kan diskutera, det kommer in 

så många grejer i det här pratet. 

 

Utifrån dessa tre aspekter gör vi en gemensam tolkning. Vi ser att om pedagogen utgår från ett 

konkret exempel blir matematiken mer meningsfull, barnen tycker det är roligare att arbeta 

och då ökar deras förståelse. Att jobba med konkret meningsfull matematik gör det lättare för 

eleverna att sedan närma sig det abstrakta. 
 

Hanna: ja, sätter ord på att det här är matematik och vad det är bra för, det kan vara att 

man jobbar med mönster, man sorterar saker, det är också matematik. Och att det behöver 

vi kunna för att det blir mer och mer abstrakt sedan 

 

Sterner (2004) menar att kommunicera kring sina upptäckter och att språkligt beskriva sina 

erfarenheter är viktigt för att senare kunna beskriva dessa i symboler. Vi ser att eleven genom 

samtal dessutom lär sig sätta ord på sina tankar och tränar sig på att argumentera för sitt 

tankesätt, samtidigt som de lär sig att det finns olika sätt att komma fram till ett svar. 

 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis ser vi att vardagsanknyta är ingen ny företeelse för våra informanter. De 

är väl förtrogna med detta arbetssätt. Övervägande delen av informanterna arbetade 

regelbundet med att förankra elevernas matematikkunskaper i vardagliga sammanhang. Vi ser 

dock olika arbetssätt på hur de vardagsanknyter sin matematikundervisning.  

 

Gemensamt för informanterna är att problemlösning är en del av vardagsanknytning i 

matematik. Sättet att arbeta med problemlösning skiljer sig mellan pedagogerna, där vi kan se 

att några grundar problemställningarna utifrån spontana situationer, medan andra hämtar stoff 

från konstruerade situationer, t.ex. matematikboken, som ändå har en vardagsanknytning. Vi 

tolkar detta som att oavsett vilket arbetssätt man som pedagog väljer är det ändå 

vardagsanknytning, man utgår ändå från kända situationer. Vi fick uppfattningen att några 

pedagoger var öppna för att se matematiken i tillfällen som uppstod, de fångade matematiken 

i vardagliga situationer. Andra ordnade istället en matematisk aktivitet anpassad till 

planeringen, istället för att vänta på att rätt tillfälle skulle dyka upp. 
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Möjligheterna till vardagsanknytning låg i elevens lärande, man såg att deras matematiska 

kunnande utvecklas genom att vardagsanknyta skolmatematiken. 

Svårigheterna ligger på vuxennivå, som gruppstorlek och tidsbrist. Någon av informanterna 

uttryckte ett behov av ökad kunskap genom fortbildning. Vi ser att detta ligger på en nivå som 

pedagogerna inte alltid kan påverka själva och kan upplevas som frustrerande för pedagogen. 

 

Vi kan se tre olika aspekter av varför pedagoger vardagsanknyter sin matematikundervisning: 

• Genom att konkretisera får eleven en ökad förståelse 

• Meningsfullt 

• Social aspekt 

 

Om man konkretiserar matematiken ökar barnens matematiska förståelse för det abstrakta. 

Vardagsanknytning leder till att skolmatematiken känns mer meningsfull, den får ett 

sammanhang, matematiken finns överallt, inte bara i matematikboken. Några pedagoger 

nämnde att en anledning till varför man vardagsanknyter skolmatematiken är att det ger 

tillfälle till samtal, som ett verktyg för att gynna barns lärande. 

 

I vår analys ser vi att alla pedagoger är engagerade i barns lärande. Samtliga sätter barns 

lärande och kunskapssökning i första rum. De arbetar engagerat och planerar konkreta 

situationer där vardagen har en tydlig plats. Detta för att gynna elevernas lärande och göra 

matematiken synlig i vardagliga situationer. 

 

 

Diskussion 
I vår undersökning får vi en uppfattning om hur och varför pedagoger arbetar med 

vardagsanknuten matematik. Vi får också en inblick i pedagogens syn på vardagsanknytning, 

vilka möjligheter och svårigheter de ser sig möta. Vi ser att det finns en stor vilja att 

vardagsanknyta hos pedagogerna, men vi kan också se svårigheter som gör att pedagogen inte 

arbetar med vardagsanknytning i matematiken i den utsträckning de skulle vilja. Vår studie 

har visat att flertalet av svårigheterna ligger på vuxennivå, flera pedagoger nämner faktorer 

som t.ex. ekonomiska hinder och tidsbrist. 
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Vi har i vår studie kommit fram till att vardagsanknytning är för pedagogerna att klara 

vardagliga matematiska situationer som man möter i samhället, det är också att förstå att 

matematik inte bara är siffror, utan att förstå deras sammanhang i vardagen. Vi kunde urskilja 

två grenar i pedagogernas svar på hur de vardagsanknyter sin matematikundervisning, några 

svarade att det är att fånga tillfället i flykten, medan andra svarade att det är att planera 

situationer som har anknytning till vardagen. Vi håller med Ahlberg (1995) som menar att 

båda sätten är att vardagsanknyta, och vi ser positiva aspekter i båda metoderna. 

 

Pedagogens syn på vardagsanknytning 

När pedagogen konstruerar händelser behöver de inte vänta på att ”rätt” tillfälle ska dyka upp, 

istället kan pedagogen strukturera och planera undervisningen på ett annat sätt. Det kan vara 

lättare för pedagogen att synliggöra matematiken när man har haft tillfälle att planera 

undervisningen innan. När man fångar tillfället, tror vi att chansen för att pedagogen utgår 

från barnens verklighet ökar, att pedagogen i undervisningen använder sig av något som 

ligger nära och är för eleven välkänt. Vi ser att i detta arbetssätt är ofta barnen initiativtagare 

och pedagogen spinner vidare på barnens tankar. Pedagogens undervisning måste vara 

flexibel, och den tänkta planeringen får då läggas åt sidan. En svårighet med detta arbetssätt är 

att man som lärare måste man ha funderat över vad man vill med en uppgift så att 

matematiken blir synliggjord. Ahlberg (1995) ser en fälla i att vardagsanknyta 

matematikundervisningen, hon menar att det finns en risk för att koppling till elevernas 

vardag osynliggör det matematiska innehållet, men när eleverna får tillfälle att reflektera och 

diskutera vad de gör blir följden att den matematiska förståelsen betonas. 

 

Pedagoger menar att vardagsanknyta är att utgå från vardagen, flera av informanterna talade 

om vardagliga situationer som de betraktade som vardag som t.ex. att gå till affären. Wistedt 

(1992) tar upp två olika innebörder i begreppet vardag, dels den vardag som utgår från 

barnens verklighet och dels den vardag som ses ur ett vuxenperspektiv. När man talar om att 

t.ex. gå till banken eller affären som en situation med stark vardagsanknytning är det en 

vardag ur den vuxnes perspektiv och inte automatiskt en vardagsnära situation för eleven. De 

flesta barn har inga spontant utvecklade föreställningar om lånetransaktioner eller 

jämförpriser. Hon menar att givetvis kan problemmiljöerna konkretiseras genom att eleverna 

får tillfälle till att leka bank eller affär, men frågan är om eleverna förmår knyta an till sina 

tidigare erfarenheter eller blir det en ny kunskap som de inte har förmåga att förankra i något. 
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För att inlärningen ska bli meningsfull för eleven bör den på något sätt bygga vidare på de 

begrepp och färdigheter som de redan utvecklat. 

 

Möjligheter och svårigheter 

Vi ser att möjligheterna ligger till största del på barnnivå, det är barnens lärande och intresse 

för matematik som gynnas då man vardagsanknyter matematikundervisningen. Ur möjligheter 

kan vi urskilja tre tydliga aspekter: 

• att synliggöra för eleverna att matematik inte bara är att räkna i en bok, 

• att matematiken blir mer meningsfull för eleven och  

• att eleverna får praktiskt upptäcka det matematiska innehållet i en vardaglig situation. 

 

Pedagogerna framhåller att det är viktigt att visa för barnen att matematik inte bara handlar 

om att räkna i en matematikbok. När de vardagsanknyter synliggörs det för barnen att 

matematiken finns överallt, matematiken blir mer meningsfull och genom praktiska 

tillämpningar tränar eleverna matematiska begrepp. Vi tolkar det som att pedagogerna ser att 

det viktigt att matematikboken inte tar överhand i undervisningen. Det finns en risk i att 

barnens intresse för matematik svalnar och vi håller med Ahlberg (1995) som skriver att 

risken med att enbart använda matematikboken är att den glädje och nyfikenhet som barnen 

till en början känner inför matematiken kan ersättas med en känsla av otillräcklighet och 

tvång.  

 
Gun: De tycker oftast att matteboken är väldigt rolig i början. En del tycker det 

fortfarande, men väldigt många tröttnar på den, oftast gör man ju matten roligare om man 

vardagsanknyter. 

 

En annan möjlighet är att vardagsanknytning ger tillfälle till diskussion. Vi ser att 

diskussionen är viktig för barns lärande, i analysen ser vi att den kan ske på olika sätt. Sterner 

(2004) skriver att kommunicera kring sina nyvunna upptäckter och att språkligt beskriva 

erfarenheter är viktigt för att senare kunna beskriva dessa symboliskt. 

 

Vi ser en tydlig skillnad mellan pedagogers syn på möjligheter och svårigheter. Skillnaden är 

att svårigheterna ligger på en vuxennivå och utgörs mestadels av strukturella faktorer. 

Pedagogerna såg dessa faktorer som svåra att arbeta sig runt. Pedagogerna nämnde tidspress, 
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brist på kunskap, för stora barngrupper och att vardagsanknytning i matematikundervisningen 

leder till en annan typ av arbetssätt där svårigheten ligger i att förbereda material och 

organisera. Pedagogerna efterfrågar fortbildning då de känner att deras kunskaper inte riktigt 

räcker till. Gustavsson och Myrberg (2002) visar i en rapport att det finns ett samband mellan 

ekonomiska resurser och pedagogiska resultat, den visar att lärarkompetensen har störst 

betydelse för elevernas resultat. Välutbildade och erfarna lärare har förmågan att skapa en 

didaktisk och stimulerande helhet av sitt kunnande i olika undervisningssituationer. Att 

minska antalet elever per lärare ledde enligt denna rapport till mindre förbättring av 

elevresultaten än resursinsatser i form av fortbildning.  

Vi förstår att kunskapsbrist kan bli en svårighet för pedagogen, vi ser att även för stora 

barngrupper är en svårighet, men en pedagog som känner att han eller hon saknar kunskap 

kan få större konsekvenser för elevens resultat. 

Bara en pedagog nämner en svårighet som ligger på barnnivå. När man samtalar kring en 

upptäckt ser hon en svårighet i att få alla delaktiga, det finns alltid de som inte säger så 

mycket och som väntar med att svara tills de hör rätt svar från någon annan. 

 
Anna: Det finns alltid de som inte vågar, som är osäkra och bara väntar på att de andra 

ska tänka. 

 

Ahlberg (2004) belyser att en svårighet är att nå fram till alla elever. Det är ofta barn som är 

intresserade och som redan har goda kunskaper som deltar i aktiviteterna och lär mer. Andra 

barn, som skulle behöva delta i aktiviteterna, kan lätt glömmas bort och får därmed inte den 

uppmärksamhet som de skulle behöva. 

 

Hur vardagsanknyter pedagogen 

Vi ser att pedagoger använder sig av problemlösning när de vardagsanknyter 

skolmatematiken, problemlösning är för informanterna att låta eleverna praktiskt upptäcka 

och experimentera i konkreta sammanhang. Flera av pedagogerna nämner aktiv dialog som en 

del av problemlösning. Olsson (2004) skriver att, för att barn naturligt ska prata matematik 

och ha något som är intressant att reflektera över behöver de ha tillgång till spännande 

uppgifter som spontant ger detta. Om alla förväntas komma fram till samma svar finns det 

inte så mycket att diskutera. 
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Flera av pedagogerna ser att det är viktigt att ge barnen tid. Genom att ge eleverna tid så får 

de utrymme att fundera och tänka färdigt.  

 
Carl: Ibland är man för snabb att hjälpa dem över svårigheterna då, istället för att de får 

tänka själva så…så säger man svaret då. […] Jag försöker ju få dom att tänka själva, 

räkna själva hela tiden.  

 

Johanna: Ibland blir det att man lägger svaren i munnen på barnen, men jag försöker 

tänka på att ge dom tid att tänka, för det är ju så viktigt. 

 

Vi håller med Ingrid Olsson (2004) som ser en fara i att man inte tar tillvara på samtalen, hon 

skriver om den tysta skolan där barnen arbetar enskilt och utefter egen planering som ”kryssas 

av”. 

 

Vi urskiljer två sätt att se på problemlösning, att skapa problemlösande uppgifter utifrån 

fiktiva händelser och att utgå från spontana händelser. De verkliga problemen är många 

gånger spontana tillfällen som inte funnits med i pedagogens planering. 

Om man sätter formuleringarna ”fiktiv” och ”verklig” i relation till varandra är det inte vår 

avsikt att få de fiktiva problemen att framstå som overkliga. Vi ser att de fiktiva problemen 

många gånger har sin utgångspunkt ur en matematikbok eller annat liknande material, men de 

har alltid en anknytning till vardagen. 

 

Då vi genom tidigare yrkesliv och verksamhetsförlagd utbildning har en viss insikt i hur de 

flesta av informanterna arbetar med matematik, kan vi påstå att de utgår från målen i 

styrdokumenten trots att de inte direkt uttalade detta. Vi tror att detta beror på att pedagogerna 

är så erfarna och trygga i sin yrkesroll att det är självklart för dem att målen ska ligga till 

grund för all undervisning, det sitter i ryggraden på dem. 

 

Varför vardagsanknyter pedagogen 

Vi kan i vår analys se att det finns tre olika aspekter till varför man vardagsanknyter sin 

matematikundervisning. En aspekt är att genom att man vardagsanknyter får man ett mer 

konkret arbetssätt som ger en ökad förståelse hos eleven. En annan aspekt är att matematiken 

känns mer meningsfull för eleven när man vardagsanknyter och utgår från ett för eleven 
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bekant exempel, det blir roligare för barnen. Den tredje aspekten är att vardagsanknytning 

gynnar den sociala utvecklingen då det ger tillfälle till samtal. 

Vi ser inte dessa aspekter skilda från varandra, det är tillsammans som de gynnar elevens 

lärande. När vi konkretiserar får matematiken en mening, som leder till att elevens förståelse 

ökar. Samtalet såväl som att konkretisera är en del i att vardagsanknyta, och att träna den 

sociala förmågan är en del i samtalet. 

 

Vi har reflekterat över för vems skull man vardagsanknyter. Som pedagog måste man hela 

tiden fråga sig för vems skull vardagsanknyter jag, är detta en vardag som barnen är kända i. 

Pedagogerna vi intervjuade belyste inte denna aspekt, men vi ser den som viktig, framför allt i 

vårt framtida yrkesliv. För eleven blir matematiken meningsfull först när de ser att man har 

nytta av den och kan tillämpa den i kända situationer. För att fånga elevens intresse 

underlättar det för pedagogen att utgå från en aktivitet som ligger barn nära, om man har sin 

utgångspunkt i något som är meningsfullt för eleven har man större chans att fånga elevens 

intresse (Wistedt, 1992). 

 

Vi är nöjda med processen och resultatet i vår studie. Vi har under arbetets gång fått möjlighet 

att fördjupa oss i ett intressant och aktuellt ämne som givit värdefulla reflektionstillfällen. Vi 

har försökt att förmedla pedagogens uppfattningar om vardagsanknytning av skolmatematiken 

på ett rättvist sätt. Vi kan dock se att vi skulle ha fått en större variation på svaren om vi haft 

en större geografisk spridning av informanterna. Då flera av informanterna arbetar på samma 

skola, och ibland i samma arbetslag, kan vi se att de har liknande uppfattningar och syn på 

vardagsanknytning. Detta har påverkat vårt resultat. 

 

 

Vi vill med denna uppsats förmedla att matematiken ständigt finns runt barnet i dess vardag. 

Som pedagog måste man våga förverkliga sina tankar och idéer, och inte låta sig hindras av 

strukturella faktorer. Skolan är till för barnen och där ska finnas engagerade pedagoger som 

förmedlar lust och glädje att lära. 
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Framtida forskning 

Ett möjligt område att forska vidare kring, skulle kunna vara att inta ett barnperspektiv, 

istället för att se vardagsanknytning ur pedagogens infallsvinkel. Genom att intervjua eller 

observera elever skulle man kunna upptäcka och undersöka hur deras uppfattning av 

matematik påverkas genom vardagsanknytning. Anser eleverna att de befintliga kunskaperna 

som de redan har tas tillvara? Ytterligare en aspekt hade varit att undersöka om eleven 

uppfattar vardag på samma sätt som pedagogen. Har det som pedagogerna kallar för vardag, 

samma innebörd för eleven? 
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Bilaga: 1 

 

 
 

Hur tänker du då? 

Kan du berätta mer? 

Om vi säger 
vardagsanknytning i 

matematiken, vad tänker du 
(spontant) på då? 

Nu har vi pratat en del om 
vardagsanknuten matematik. 

Kan du berätta för mig varför du 
vardagsanknyter din 

matematikundervisning? 

Berätta om ett konkret 
exempel 

Ytterligare 
förtydligande av 

begreppet 

Lägg boken åt sidan, 
utnyttja 

vardagssituationer

Utifrån ett verkligt 
exempel Intressant exempel… 

Kan du berätta om 
några fler situationer 
som du upplevt som 
vardagsanknutna? 

Intressant exempel… 
Men om vi fokuserar 
på själva begreppet 
vardagsanknytning, 
vad tänker du då? 

Kan du berätta mer? 

Hur tänker du då? 

Kan du berätta mer? 

Hur tänker du då? 

Ev. svar: 
• hur barn lär 
• styrdokument 
• lustfyllt 

Hur drar man parallellen till 
vardagsanknytning 

Varför anser du att det är 
viktigt? 

Bekräftning: 
Du menar alltså att… 
Är det så att du upplever att… 
 
 
MAN-perspektiv  BORT 
Hur är det för dig 
Vi söker inte ett allmänt uttalande 

Kan du i din undervisning se 
några möjligheter eller 

svårigheter med att 
vardagsanknyta matematiken? 
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Till våra informanter 
 

Först och främst vill vi framföra ett varmt tack för att Ni tar Er tid och deltar i 
vår studie. 
Vi som utför intervjun heter Åse Persson och Jessica Johansson och studerar på 
lärarprogrammet vid HTU i Vänersborg. Studien ingår i vår C-uppsats som vi 
skriver under vår utbildning. I vår studie undersöker vi hur man kan 
vardagsanknyta matematikundervisningen.  
Som informant deltar Ni frivilligt och kan avbryta intervjun om så önskas. Ni 
kommer även att vara anonym i vår forskningsrapport och uppgifterna Ni ger 
kommer endast att användas i vår forskning. De intervjuer som bandas kommer 
efter vår analys att förstöras. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åse & Jessica 
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