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Sammanfattning

Det står i läroplanen och styrdokument att olika typer av undervis-
ningsmetoder och uppgifter kan användas vid matematikundervisning
för att öka intresset för matematikämnet och elevernas inlärning. Syf-
tet med denna uppsats är därför att undersöka lärares erfarenhet av
verklighetsanknuten matematikundervisning och lärarnas åsikter om
elevernas attityd och inlärning. Studien genomfördes genom intervjuer
med lärare och analyserades utifrån en teori om tillämpningar av sam-
spelet mellan matematik och vardagslivet. Resultaten visar att verk-
lighetsanknutna uppgifter och laborativ samt interaktiv undervisning
väcker elevernas intresse för matematik och kan hjälpa eleverna att
förstå matematiska begrepp och använda detta i vardagslivet.

Nyckelord: matematikundervisning, verklighetsanknutna uppgif-
ter, kommunikation, laboration, elevernas intresse.
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1 Inledning
I skolan bygger barn upp kunskap i matematik. Det är svårt för eleverna
att lära sig matematik på egen hand därför är undervisningen i matema-
tik mycket viktig. Olika arbetsformer och undervisningstraditioner påverkar
arbetssätt i klassrummet och elevernas inlärning. Lärare ska genomföra en
flexibel och varierad undervisning med eleverna i fokus. Det ställer höga krav
på lärarens yrkeskunnande för att utöva den krävande undervisningen. Det
finns studier som fokuserar på lärarnas definition av sin yrkesidentitet, allt-
så hur de uppfattar sig som lärare och vilka faktorer som bidrar till dessa
uppfattningar [4, 11, 14, 16].

När elever lär sig matematik i skolan, får de samtidigt föreställningar om
vad matematik är. Om matematikundervisningen inte förmår att inspirera
eleverna att vidareutveckla sin vardagskompetens i matematik, kan de få
uppfattningen att matematik endast är något man löser matematiska upp-
gifter med. De matematiska uppgifterna som läraren väljer utgör centrala
element som också strukturerar undervisningsprocessen. Det finns forskning
som visar på att verklighetsbaserad matematik och vardagsanknutna uppgif-
ter hjälper lärare att väcka elevernas intresse för matematikämnet och stärker
elevernas kunskaper [2, 9, 11, 17, 18, 27, 34].

Målet för matematikundervisning i skolan är bland annat elevernas tillämp-
ning av matematik utanför skolan nämligen i samhället, familjen, fritiden och
på arbetsmarknaden. Matematikkunskaper ska överföras från skolan till var-
dagslivet [1, 11, 25, 26]. Det finns många barn och vuxna som agerar mate-
matisk kompetent i vardagssituationer men som inte klarar av matematiken
i skolan. Med vardagsmatematik menas den matematik som man möter både
i skolan, hemmet och på fritiden, som inte är knuten till matematiklektionen.
Vardagsmatematik i skolan hör ihop med vardagskunskaper som eleverna re-
dan har förvärvat och de kunskaper som eleverna behöver för att klara sig i
vardagen. När vardagsmatematiken och skolmatematiken knyts samman blir
det verklighetsanknuten matematik [34].

Lärarnas föreställningar om verklighetsanknuten matematik gentemot lä-
roplanen och hur de tänker kring sitt uppdrag med verklighetsanknuten ma-
tematik har Maria Hansson undersökt i sitt arbete [9]. Hon har föreslagit att
hennes forskning kan följas upp med en studie med både intervjuer och ob-
servationer för att ta reda på om lärarna arbetar utifrån sina föreställningar
om att verklighetsanknyta matematiken [9].

Därför undersöks i detta arbete hur lärarna arbetar utifrån sina före-
ställningar om verklighetsanknuten matematik. Denna forskning baseras på
intervjustudier med lärare och analyseras utifrån en teori om tillämpningar
av samspelet mellan matematik och vardagslivet. Detta arbete beskriver hur
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lärare planerar sitt arbete, vilka uppgifter och metoder de använder i sin vek-
lighetsanknutna matematikundervisning. I intervjuerna berättar lärarna hur
de knyter ihop skolmatematik och vardagsmatematik för att öka elevernas
intresse för matematikens värde och betydelse i vardagslivet.

Detta arbete består av beskrivning av litteratur- och empiriska material
samt kvalitativ analys och diskussionen av dessa.
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2 Skolans ansvar
Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet
och vilja och lust att lära. Eleverna ska känna sig sedda och respekterande i
skolan [25]. De ska se att skolans vuxna bryr sig om hur ungdomarna studerar
och är mot varandra för att nå minst godkänt betyg i alla skolans ämnen. Det
är viktigt att elever med olika typer av studiesvårigheter faktiskt får lyckas
i sina studier [1]. Eftersom målen är givna i Läroplanen och inte möjliga att
göra avsteg från ska lärare genomföra en flexibel och varierad undervisning
med eleverna i fokus som ska höja kvaliteten och på sikt förbättra målupp-
fyllelsen [8].

Detta gäller alla elever, även elever med fallenhet och intresse för mate-
matik. Håkan Sollerval och Inger Wisteds skriver att ”Det gäller att i skolan
hitta uppgifter och aktiviteter som stimulerar till matematisk aktivitet: att
utveckla en pedagogik som lyfter fram elevers talanger. Det är skolan som
har skyldighet att se till att de ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga”
[26, s.2].

2.1 Styrdokument om undervisningen i matematik

Ett mycket centralt styrdokument är Läroplanen. Lgr11 består av ”Skolans
värdegrund och uppdrag”, ”Övergripande mål och riktlinjer” samt ”Kurspla-
ner”. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. ”Det är inte till-
räckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokra-
tiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer”
[25, s.8].

Enligt läroplanen ska lärare sträva efter att organisera och genomföra ar-
betet, balansera och integrera kunskaper i sina olika former, på det sättet
eleven får möjligheter och lust till ämnesfördjupning, överblick och samman-
hang. Lärare ska också svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och ar-
betsformer. Det övergripande målet i matematikundervisningen är att eleven
ska använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
[25, s.13-15].

2.2 Skolverkets inriktningar

Föregående avsnitt uttrycker att lärare ska undervisa på det sättet att elever
ska få lust att lära sig matematik och använda sitt lärande i vardagslivet.
Lärare har frihet att göra sin egen tolkning av kursplanen och kursböckerna
för att genomföra undervisning som passar varje elevs behov. Följande av-
snitt beskriver olika förslag och rekommendationer som finns hos skolverkets
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rapport och statens offentliga utredning för att hjälpa lärare att planera och
utöva den undervisning som väcker elevernas intresse och anknyter matema-
tik till deras vardag.

Skolverkets rapport ”Lusten att lära - med fokus på matematik” ger för-
slag att använda varierande undervisning och uppgifter som utmanar. Upp-
gifter ska vara både läroboksbaserade och hämtade från autentiska situatio-
ner, med fler inslag av praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser av
den abstrakta matematiken. Varierat arbetssätt med inslag av laborativt och
experimenterande arbetssätt ska genomföras. Elever ska arbeta både indivi-
duellt och i olika gruppkonstellationer. Det är även viktigt att resursramar
skapas lokalt för att möjliggöra en undervisning som är lustfylld, engagerande
och har hög kvalitet [24].

En av statens offentliga utredningar ”Att lyfta matematiken - intresse,
lärande, kompetens” rekommenderar en handlingsplan med förslag till åt-
gärder. Den handlingsplanen ska användas för att förändra attityder till och
öka intresse för matematikämnet samt utveckla matematikundervisningen.
Utredningen säger att attityder skapas i alla miljöer: i utbildningssamman-
hang, i vardagen, i yrkeslivet, via massmedia och i individers samtal med
varandra. ”Positiva förhållningssätt öppnar dörrar till nytt lärande inte bara
i skolan utan också i vuxenlivet ” [11, s.101].

Matematik i arbetslivet är ett viktigt tema för att skapa positiva attityder
och föreställningar. Det första huvudförslaget till åtgärder är att stödja och
utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om matematikens
värde, roll och betydelse i vardag- yrkesliv, vetenskap och samhälle [11, s.101].

Det andra huvudförslaget är att utbilda kvalificerade lärare i matematik
för alla barn, ungdomar och vuxna. Våra styrinstrument ställer höga krav på
lärarens teoretiska och metodiska kunskaper. ”Många studenter, som tänker
sig att bli lärare har visat sig ha dåliga erfarenhet av matematikämnet. Det
är viktigt att kartlägga och bearbeta dessa studenters inställning så att inte
negativa attityder och förväntningar förs över på barn och elever, ” står det
i statens utredningar [11, s.116].

2.3 Didaktikens centrala begrepp och innebörd

Didaktik är en del av pedagogik som läran om undervisningen i ett sociolo-
giskt, kulturellt perspektiv, särskit med avseende på individens och samhäl-
lets påverkan på varandra samt utbildningens mål och syfte. Didaktik sätter
fokus på lärande och hur lärande organiseras och avser strategier och tekni-
ker för undervisning. Didaktik undersöker alla faktorer som påverkar skolans
undervisning och dess innehåll. Som ämne i lärarutbildningen berör didaktik
vad läraren ska tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt samband
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mellan dem. Didaktikforskningen bestod av två forskningsinriktningar. Den
första fokuserar på individers lärande och den andra på undervisningsinne-
hållet. De didaktiska frågorna Vad? och Varför? behövs för att bestämma
undervisningens innehåll; Hur? och Varför? hjälper att välja arbetsformer;
Vem? och Varför? beskriver lärarens och elevens roller i klassrummet och
kommunikationsmönster [15, s.10-26]. Didaktik delas in i begreppen allmän-
didaktik och där räknas allmän forskning kring didaktik och ämnesdidaktik
som gäller ämnesspecifik didaktik. Lärare måste ha ämneskompetens och so-
cial kompetens att möta barn [15].

2.4 Problemformulering

Föregående kapitel ”Skolans ansvar” beskriver krav och inriktningar till ma-
tematikundervisningen vilket Lgr11 [25], skolverkets rapport [24] och en av
statens offentliga utredningar [11] kräver. Det är skolans skyldighet att hitta
uppgifter och aktiviteter som stimulerar och väcker elevernas intresse för ma-
tematikämne. De aktiviteterna ska öka förståelsen för matematikens värde,
roll och betydelse i vardagslivet. Ett övergripande mål i matematikundervis-
ningen är att matematikkunskaper ska överföras från skolan till vardagslivet
[11, 24, 25].

De didaktiska centrala begreppen sätter fokus på hur lärande organiseras
avseende strategier och tekniker för undervisning [15]. Under sin arbetserfa-
renhet utvecklar lärare didaktisk kompetens som hjälper till att tolka målen
i styrdokumenten och utveckla ämnesinnehåll, organisation, arbetssätt och
utvärdering av elevernas kunskaper. Detta är den här studiens problem som
formuleras på följande sätt: vilka uppfattningar om undervisningsmetoder
har lärare för att öka förståelsen för matematikens värde och betydelse i
vardagslivet?

Den här forskningen baseras på intervjustudier med matematiklärare som
jobbar i grundskolor för att tar reda på hur lärare undervisar verklighetsan-
knuten matematik och vilka konsekvenser detta har på elevernas attityd och
inlärning.

I följande kapitel presenteras forskningen om lärarens kompetens och yr-
kesidentitet som påverkar undervisningsgenomgång samt olika arbetssätt och
grupperingar som hjälper eleverna att skapa positiva attityder till matematik.
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3 Forskningsöversikt
Detta arbete beskriver inte bara vilka förslag och rekommendationer som
finns i skolverkets rapport och statens offentliga utredning för att hjälpa
lärare att planera och utöva en matematikundervisning utan också vilka un-
dervisningsmetoder som ska användas vid verklighetsanknuten matematik-
undervisningen i grundskolan. Därför belyser följande kapitel ”Forskningsö-
versikt” forskningslitteratur som beskriver olika undervisningsmetoder och
deras påverkan av elevernas inlärning. Kapitlet beskriver också lärarens yr-
keskunnande som är nödvändig för att utöva den krävande undervisningen.

Den forskningsöversikten är en viktig del av denna studie. Det teoretis-
ka materialet beskriver undervisningsmetoder och tidigare studier om verk-
lighetsanknuten matematik vilka användas som teoretiska utgångspunkter i
detta arbete.

I kapitlet ”Diskussion och analys” kopplas till innerhållet av kapitel ”Forsk-
ningsöversikt” med resultat av lärares intervjustudier för att analysera resul-
taten utifrån en teori om tillämpningar av samspelet mellan matematik och
vardagslivet.

3.1 Didaktisk ämnesteori för matematikundervisning

Lärares yrkeskunskap kan beskrivas som en didaktisk triangel där mötet mel-
lan lärare, elev och innehåll finns. Det finns tre viktiga område för lärares
yrkeskunnande: ämneskompetens, didaktisk kompetens och social kompetens
[15, s.10-26].

Det är en genuint matematikdidaktisk uppgift att få elever att förbättra
sitt lärande och tillägna sig en matematisk kompetens. Didaktisk ämnesteori
för matematikundervisning hjälper läraren att förstå den grundläggande ma-
tematiken på ett sådant sätt att de kan göra innehållet logiskt och begripligt
för elever med olika förutsättningar [17].

Den ämnesdidaktiska kunskapen handlar om att kunna distansera sig från
den konkreta undervisningen och göra den till föremål för reflektion. Läraren
ska ha förmågan att se kopplingar mellan ämnesområden och färdighet i
ämnet. För att utöva en bra undervisning ska lärare kunna integrera dessa
i undervisningen. Didaktisk kompetens betyder att lärare skulle planera och
genomföra undervisning med hjälp av de didaktiska frågorna: Vad? Hur?
Vem? och Varför? [15, s.10-26].
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3.2 Lärarens sociala kompetens

Klassrummet är elevernas och lärarnas arbetsplats som också kan beskrivas
som ”ett ekologiskt system där en ständig interaktion mellan lärare, elever
och klassrumsmiljö äger rum,” säger Christer Stensmo [29, s.28].

Läraren är klassens formella ledare men för att ha det faktiska ledarskapet
och påverka verksamheten i klassrummet måste varje lärare ha ledarkompe-
tens och social kompetens. Genom samtal och kommunikation utövas ledar-
skap. Kommunikativ ledarskap baseras på samtalet som utbyte och prövning
av argument. Som klassens formella ledare måste läraren se: Hur sker grup-
pering i klassen? Behöver grupperna varieras? Läraren måste använda sin
struktureringsförmåga att kunna planera, organisera, administrera och infor-
mera. Ledarnas förmåga att få folk med sig innebär att man kunna inspirera
och motivera [29].

3.2.1 Påverkande faktorer

Skolans kultur och ethos är viktiga faktorer som påverkar ledarskap och lä-
rarnas självuppfattning. ”Personer med positiv självuppfattning har bättre
förutsättningar för att lyckas i ett social samspel och i yrkesarbetet,” anser
Svein Stensaasen [27, s.101].

Den internationella forskningen tyder också på att vilka roller elever och
läraren har i klassrummet beror på lärarens kunskapssyn och arbetserfaren-
heter [4, 6, 16, 31]. Perceptioner påverkar yrkesutveckling samt förmåga att
hantera utbildningsförändringar och implementera innovationer. Lärarens bi-
ografi, kritiska händelser, goda lärare från egen tid som student har inflytande
på yrkesidentiteten och kunskapssyn [3].

3.3 Metoder för elevernas attityder och inlärning

Det är svårt att definiera det bästa sättet att motivera elever att lära sig
lagar och definitioner inom matematiken. Elever är olika, de har olika förut-
sättningar, förmåga och varje elev har sitt eget sätt att lära sig de lagarna
och begreppen. Följande forskning beskriver hur lärare bör organisera sin
undervisning för att förbättra elevernas attityder och inlärning.

3.3.1 Kontinuitet i undervisningen

Madeleine Löwing skriver att logiken och sekvensering av kursinnehållet är
viktiga. ”Även om elever kan lära sig på olika sätt och även om ett och
samma problem kan lösas på flera olika sätt, så är alltid vissa förkunskaper
nödvändiga för att en elev skall komma vidare i sin inlärning” [17, s.17].
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Tydlig struktur och planering, samt kontinuitet i undervisningen är vik-
tiga faktorer som påverkar elevernas motivation och inlärning [4, 11, 16, 17].

3.3.2 Kommunikation

Löwing skriver att det finns kommunikation mellan elev och lärare, kommuni-
kation mellan elev och läromedel, kommunikation mellan föräldrar och barn,
kommunikation mellan elever och en inre kommunikation i elevens huvud,
som påverkar undervisningsprocessen [17].

Enligt Ingegärd Sandström bör lärare organisera sin undervisning så att
eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Till exempel
använder man samtal och skrivande på mera systematiskt sätt i undervis-
ningen. Det är när eleverna formulerar med egna ord och bearbetar kunskap
som de gör den till sin [21].

Olika matematiska problem kräver olika metoder, färdigheter och olika
sätt att tänka. I ett kommunikativt samspel får läraren mer information om
eleverna och deras tankar som hjälper läraren att skapa positiva realistiska
förväntningar. Enligt Anna Sfard är samtalen aktivitet där människor gör
mycket mer än hörs. Grupparbeten, diskussioner eller barn som deltagare i
olika vetenskapliga experiment skall användas som undervisningssätt. Tän-
kandet är en typ av kommunikation i en matematisk diskurs är detsamma
som att lära sig att tänka matematiskt [23].

3.3.3 Grupparbete

Genom individuella arbetsformer lär eleverna sig att planera och organisera
sitt arbete, söka efter litteratur och arbeta i sin egen takt. Lärarens stöd är
viktigt för eleverna. Forskningen visar att lämna elev åt sig själv leder inte
till bra studieresultat [8, 32].

”Det demokratiska ledarskapet innebär att arbetssätt förhandlas genom
gruppdiskussioner, deltagarna uppmuntras att ta ansvar för planering och
genomförande av uppgifter och samarbetar, samt är neutralt fokuserad på
uppgifterna när denne berömmer och kritiserar,” beskriver Christer Stensmo
[29, s.13]. Han anser att det största problemet i matematikämnet att välja
lämplig uppgift för grupparbete som ”måste innebära att ett kollektivt arbete
med uppgiften tillför något som individuellt arbete med uppgiften inte kan
ge” [29, s.176].

Det finns också en stor fråga om hur elever ska grupperas efter till exempel
förmåga eller ambition, efter provresultat eller intresse för matematik. Det
vanligaste sätt att eleverna delas mer eller mindre öppet in i grupper av svaga
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eller duktiga. Det är lättare att arbeta med homogena grupper, med elever
som är lika i prestationshänseende och behöver samma undervisning [33].

Kritiska argument mot differentiering innebär att en placering som görs
tenderar att leva ett eget liv, symboliserar elevens position och förmåga. Det-
ta påverkar elevers framtida chanser oberoende av senare prestationer. Peter
Nyströms studier bygger på intervjuer med sex matematiklärare. Studierna
påpekar att de mest högpresterande eleverna får vissa vinster med nivågrup-
pering. Problem med nivågruppering kopplas ofta till grupper med svagare
elever. Det finns de negativa psykologiska konsekvenserna av att tillhöra en
lågpresterande grupp. Det finns också risken för felval eller felplacering. Det
kan ge en tråkig inställning till matematik genom att eleverna antingen ham-
nar i en grupp där nivån på undervisningen upplevs vara för hög eller genom
att elever hamnar i en grupp där de inte får tillräcklig stimulans och ut-
maning. Skillnader i motivation, intresse och flit inom en grupp beskriver
lärarna som något störande och problematiskt, något som de har svårt att
hantera [19].

Fördelen med nivågrupperingen är att lärare kan prata med större elev-
grupper om samma problem vilket kopplas till effektivitet. Detta gör det
möjligt att sträva efter att de vetenskapliga aspekter av ämnet matematik i
större utsträckning skall framträda i skolmatematiken eller lämna det som är
svårt och därmed hinna ägna sig åt grunderna [26].

Dessa studier påpekar att lärare ska variera inte bara undervisningen för
att anpassa varje elevs behov, utan också gruppsammansättning med hänsyn
till viss homogenitet och möjlighet att byta grupp.

3.4 Tidigare forskning om verklighetsanknuten
matematik

Paul Kirschener påstår att ”learning is successful only when students have
prerequisite knowledge and undergo some prior structured experience” [12,
s.9]. Det vill säga att undervisningen ska baseras på elevers bakgrund, för-
utsättningar och behov. Det krävs en strukturerad lärares vägledning vid
problembaserade metoder. ”Minimal guidance” räcker inte för att eleverna
ska förstå och se verklighetsanknytningen i uppgifterna [12].

Empiriska studier ur ett lärarutbildarperspektiv visar att matematiska
uppgifter är centrala i matematikundervisningen. De utgör själva nätet i
lektionerna. Uppgifterna ska relateras till adekvata förklaringsmodeller och
konkretiserande material, samt övergripande mål som exempelvis läroplanens
skrivningar [14, 18].

Ibrahim Bayazit har undersökt elever i årskurs 7 och 8 som jobbade med
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problemlösningar. Det fanns uppgifter som man kan lösa genom tillämpning-
ar av matematiska regler och rutiner och uppgifter som kräver verklighetsan-
knutet tänkande. ”One type of non-routine problem includes real-world pro-
blems. They provide an opportunity to apply mathematical knowledge and
daily-life contexts” [2, s.2]. Undersökningen visar att eleverna inte använ-
der sina verklighetskunskaper och erfarenheter i sina problemlösningar. De
övervägde inte de faktiska relationerna mellan de verkliga kontexterna som
uppstod av problemuppsättningarna och de räknesätt som utfördes. ”Stu-
dent’s ignorance of the realities of the problem context appears to have some
cognitive and pedagogical reasons,” anser Bayazit [2, s.6].

I sin forskningsrapport beskriver Tine Wedege skolkunskaper kontra var-
dagskunskaper som är grundläggande problemställningar i all matematikut-
bildning. Det rekommenderas att skolans matematikundervisning ska impor-
tera vardagliga problem i textuppgifter eller matematiska vardagsaktiviteter.
Föreställningen om en överföring av matematikkunskaper direkt från skolan
till vardagslivet har problematiserats av forskare de senaste 30 åren. Omvänt
kan man ställa sig frågan varför det finns så många barn och vuxna som
agerar matematisk kompetent i vardagssituationer men som inte klarar av
matematiken i skolan [34, s.8]. En del av rapporten domineras av studier
med fokus på elever och föräldrar förhållande till matematik och matema-
tiska vardagsaktiviteter (Kapitel 5 ”Matematik i familjens vardag” av Agne-
ta Grunditz). Agneta Grunditz anser att barn lär sig vardagens matematik
mycket tidigt i familjens vardag för att de känner sig delaktiga i vardagens
händelser. ”Samtidigt som elever lär sig klockan, kommer begreppen en kvart
och en halvtimme bli en kunskap de förstår och som de kan använda i många
vardagliga händelser” [34, s.36].

Maria Hansson har undersökt lärarnas föreställningar om verklighetsba-
serad matematik gentemot läroplanen och hur lärarna tänker att arbeta med
matematiska begrepp för att verklighetsanknyta dessa. Enligt hennes forsk-
ning, som baseras på lärarintervjuer, kan verklighetsanknuten matematikun-
dervisningen användas för att underlätta lärande. Lärarna tycker att diskus-
sioner, samtal och problemlösningar är viktiga delar vid verklighetsanknuten
undervisningen. Hansson påpekar att ”genom anknytningen till vardagen blir
matematiken lättare för eleverna att relatera till, eleverna förstå hur de ska
gå till väga för att lösa uppgifterna och ser varför matematiken är viktig att
kunna” [9].

3.5 Sammanfattning av forskningsöversikt

Den tidigare forskningen om verklighetsanknytningen i matematikundervis-
ningen påpekar att skolans matematikundervisning ska importera vardagli-
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ga problem i uppgifter och matematiska undervisningsmetoder för att knyta
ihop skolmatematik och vardagsmatematik. Vardagsmatematiken möter man
både i skolan och hemmet, skolmatematiken finns det på matematiklektio-
nerna. När vardagsmatematiken och skolmatematiken knyts samman blir det
verklighetsanknuten matematik [2, 14, 18, 34].

Detta arbete bidrar till tidigare forskning om verklighetsanknuten ma-
tematik genom att beskriva och analysera empiriska material som samlades
genom kvalitativa intervjuer. Denna studies övergripande syfte är att ta reda
på lärares åsikter och erfarenheter samt hur lärare knyter ihop skolmatema-
tik och vardagsmatematik för att utöva verklighetsanknuten matematikun-
dervisningen. Därför används kvalitativa intervjuer där läraren fick möjlighet
att ge en subjektiv bild av sina egna pedagogiska tankar. Denna studie syf-
tar inte till att generalisera en större mängd åsikter om och erfarenheter av
verklighetsanknuten matematikundervisning utan ämnar analysera enskilda
individers berättelser om deras erfarenheter.

Hansson undersökte hur lärare förstår uppdraget med verklighetsanknyta
matematiken. Hennes arbete beskriver vilka föreställningar och åsikter om
verklighetsanknuten matematik gentemot läroplanen har lärare, som belyser
en del av problemformulering av denna studie. Hansson föreslår att hennes
studier ska följas upp med en kompletterande studier för att ta reda på
om lärarna arbetar utifrån sina föreställningar om att verklighetsanknyta
matematiken [9, s.33].

Följaktligen har denna studie målet inte bara att undersöka hur lära-
re undervisar verklighetsanknuten matematik utan också vilka metoder och
uppgifter de använder för att väcka elevernas intresse för matematikämnet
och stärka elevernas kunskaper.
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4 Teoretiska utgångspunkter
Lärare ska kunna förklara på olika sätt och använda språket som kan fun-
gera för att konkretisera och verklighetsanknyta de matematiska begreppen
och uppgifterna. I kommunikationen kommer lärare och elev överens om de
termer som används. Ett vänligt förhållningssätt mellan elever och lärare är
viktigt för att engagera elevers eftertankar och reflektion [4, 6, 16, 17, 21, 23].

I utbildningen ska eleven ges möjlighet att aktivt pröva och experimente-
ra. Eleverna ska ta ansvar för planering och aktivt samarbeta med varandra
och läraren [23, 29]. Laborativ undervisningsmetod breddar och fördjupar
elevernas utveckling [10].

4.1 Att lära genom att göra

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey betraktar pedagogiska
frågor utifrån det organiska samspelet mellan utbildning och personlig erfa-
renhet. I allt vad Dewey skriver framkommer uttrycket ”att lära genom att
göra”, en syn på människan som aktiv gentemot sin omvärld, där utveckling
är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste då eleven ges möj-
lighet att aktivt pröva och experimentera. ”Dewey förespråkar en utbildning
där individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat ar-
bete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling.
Dewey ställer stora krav på lärarens fackliga och pedagogiska kunskaper,”
säger Sven Hartman och Ulf Lungren [10, s.15].

I sin pedagogiska text ”Skolan och barnets liv” skriver Dewey: ”There is
very little place in the traditional schoolroom for the child to work. The
workshop, the laboratory, the materials the tools with which the child may
construct, create, and actively inquire, and even the requisite space, have
been for the most part lacking” [7, s.32]. Dewey anser att barnen lär sig
mycket genom interaktion med familjen i vardagslivet. Han rekommenderar
målinriktat och organiserat arbete i skolan. Dessa aktiviteter leder barn till
kunskap [7, s.70].

Enligt Harman och Lungren skriver Dewey i sin pedagogiska text ”Slöseri
i utbildningen” att allt slöseri beror på isolering. Med slöseri menar han
inte pengar eller material. Dewey menar slöseriet med mänskligt, barnens liv
medan de är i skolan, och livet som följer därefter som en följd av inadekvata
och förvända studier. Enligt Dewey hör skolan i egenskap av ett samhälle
med individer och med relationer till andra former av socialt liv. Slöseriet
i skolan beror på de olika delarna i undervisningssystemet som är isolerade
från varandra genom avsaknaden av enhetliga mål för utbildningen och dels
på bristen på sammanhang i studier och metoder [10, s.81].
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”Under hela sitt liv utgår Dewey från en kärna som består av två katego-
rier: individen och det sociala sammanhanget” [10, s.14]. Enligt Hartman och
Lungren anser han att individen utvecklas i samspel med omvärlden. Deweys
synvinkel på de pedagogiska frågorna är samspelet mellan utbildningen och
erfarenheten. Man lär sig av böcker och andras erfarenheter endast när de har
samband med sin egen erfarenhet. Om lärarens ansträngningar inte anknyter
till någon aktivitet som barnet utför spontant så blir utbildning någonting
som pressas på utifrån. Undervisningen ska utgå från individens intresse i ett
målinriktat arbete. Elev ska få aktivt praktiskt pröva sig fram i skolvärlden.
Lärare ska stimulera och fördjupa elevens utveckling, vilket ställer stora krav
på lärarens kunskaper [10].

Med utgångspunkt i vad man vet om hur matematik i skolan hör ihop
med vardagskunskaper och laborativ undervisningsmetod, som är anknuten
till elevernas vardag, ska denna studie undersöka hur laborationer används
vid verklighetsanknuten matematikundervisningen.
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5 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är undersöka lärares erfarenhet av och åsikter om
verklighetsanknuten matematikundervisning.

• Vad anser lärare om verklighetsanknutna uppgifter som finns i färdigpro-
ducerad undervisningsmaterial?

• Vilka undervisningsmetoder uppger lärare att de använder vid matematik-
lektionerna för att verklighetsanknytningen ska ske på det bästa sättet?

• Hur beskriver lärare elevernas intresse och förståelse för dessa uppgifter
och metoder?
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6 Metod
Forskningsmetoden som används för att besvara studiens forskningsfrågor
och syfte är en intervjustudie. I kapitlet nedan presenteras valet av metod,
forskningsetiska principer, urvalet av intervjupersoner samt en diskussion av
vald metod.

6.1 Val av metod

I denna studie används kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Skill-
naden mellan kvantitativa och kvalitativa data grundar sig på om empirin
syftar till att studera mängder och tal, eller kvaliteter och egenskaper [20].
Denna studie syftar till att ta reda på lärares åsikter och erfarenheter och
presenterar därav inte informationen i siffror och mängder. Därför används
kvalitativa intervjuer där läraren fick möjlighet att ge en subjektiv bild av
sina egna pedagogiska tankar. En kvalitativ intervjustudie visar en större
helhetsbild och en ökad förståelse av det som efterfrågas än en kvantitativ
studie. Den kvalitativa metoden kommer närmare den verklighet som under-
söks, visar på sammanhang och strukturer, samt skapar en större förståelse
kring de frågeställningar som undersökts i denna studie [5, 20].

6.1.1 Datasamlingsmetod

Den kvalitativa intervjumetoden liknar mer ett samtal, där insamlingsmeto-
den karaktäriseras att vara strukturerad eller inte strukturerad, vilket möj-
liggör för intervjupersonerna att styra samtalet även om samtalet har de
tematiska ramarna [5]. De intervjufrågor som formulerades i en intervjugui-
de (se Bilaga 3) var inte låsta i en specifik ordning. Följdfrågor lades till i
efterhand som intervjun fortlöpte. Intervjufrågorna var öppna vilket ger in-
tervjupersonerna möjlighet att berätta om sina erfarenheter på ett djupare
och mer ingående vis.

En förfrågan om att delta i intervjustudien skickades via e-mail till lärar-
na. Till de lärare som meddelat intresse att delta i intervjustudien skickade
jag ut informationsbrev (se Bilaga 1). När besked givits, bokades tid för inter-
vju in. De lärare som intervjuades har undertecknat en medgivandeblankett
(se Bilaga 2). Intervjuerna genomfördes i en miljö som lärarna själva valt: eg-
na arbetsrum eller klassrum, detta för att de skulle känna sig trygga. Tiden
för intervjutillfällen är varierade, tre av dem genomfördes på förmiddagen
och en efter att eleverna gått hem för dagen. Att intervjuerna spelades in
påverkade intervjupersonerna i början men sedan glömdes inspelningen bort
och samtalet flöt naturligt.
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6.2 Forskningsetiska principer

Den utbildningsvetenskapliga och humanistiska-samhällsvetenskapliga forsk-
ningen ska utgå från Vetenskapsrådets [30] huvudkrav och etiska kodex [28].
Principer för forskningsetiska aspekter ska efterföljas av forskare. Forsknings-
etiska överväganden är viktiga i forskningen för att personens erfarenheter,
uppfattningar, åsikter och personliga uppgifter kan bli offentliggjorda. Ve-
tenskapsrådets huvudkrav som informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet ska bli uppfyllda [30]. Enligt Johanna
Schiratzki ska inga risker medföras for forskningspersoners hälsa, säkerhet
och personliga integritet [22, s.133].

Den här forskningen inkluderar inte personlig information från intervju-
personerna. Skolan och skolans personal nämns inte. Data som samlades in
behandlades konfidentiellt. Detta medför inte risker för intervjupersonernas
integritet, hälsa eller säkerhet.

6.2.1 Informationskravet

De som genomför undersökningen ska informera studiedeltagaren om de vill-
kor som omringar studien och vilken roll studiedeltagaren har i undersökning-
en [30]. Därför inför varje intervjutillfälle skickade jag ut informationsbrev
(se Bilaga 1) till de intervjupersoner som meddelat intresse efter första för-
frågansmailet. I brevet beskrevs bakgrunden till undersökningen samt dess
syfte. Informationsbrevet beskriver också intervjupersonernas roll i studien,
att deras deltagande är frivilligt och hur data kommer att användas.

6.2.2 Samtyckeskravet

Studiedeltagare har, på sina egna villkor, rätt att delta i undersökningen. Om
intervjupersonen väljer att avbryta sin medverkan får denna inte utsättas för
påtryckningar. Genom att båda parter undertecknar medgivandeblanketten
säkerställs intervjupersonens och intervjuarens rättigheter gentemot varand-
ra enligt Vetenskapsrådets samtyckeskrav [30]. Innan varje intervju genom-
fördes bad jag därför intervjupersonen att läsa igenom och underteckna en
medgivandeblankett (se Bilaga 2).

6.2.3 Konfidentialitetskravet

Enligt Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav hanteras studiedeltagares upp-
gifter på ett sätt som gör att ingen obehörig kan ta del av dessa. Vid konfi-
dentiell intervju kan intervjuaren, och bara intervjuaren, identifiera intervju-
personen [30]. I informationsbrevet och i medgivandeblanketten informera-
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des studiedeltagarna om att alla deras personliga uppgifter kommer att vara
borttagna (se Bilaga 1 och 2). För att försvåra identifikationen av enskilda
individer som deltagit i studien, har jag ändrat namnen på så vis att de inte
går att identifiera. Ingen obehörig kan ta del av materialet för att jag behåller
det. Därigenom åstadkommer jag intervjupersonernas konfidentialitet.

6.2.4 Nyttjandekravet

Den information och de personliga uppgifterna som studiedeltagarna lämnar
vid intervjutillfället får endast användas för forskningsändamål [30]. Samlad
data används bara i forskning som denna studie beskriver. Genom informa-
tionsbrevet och medgivandeblanketten informerades intervjupersonerna att
det insamlade materialet endast används för forskning och vid presentation
av forskningsresultatet (se Bilaga 1 och 2).

6.3 Urval

Det var önskvärd att intervjua mellan tre och fem lärare. En orsak till att
jag inte planerade intervjua fler än fem intervjupersoner var att uppsatsen
inte önskar generalisera resultatet, utan jag efterfrågade lärarnas erfaren-
het av och åsikter om verklighetsanknuten matematikundervisning. Kontakt
togs med matematiklärare som jobbar i grundskolorna i Uppsala kommun.
Kontaktuppgifter (e-mail adresser) hittades på skolornas hemsidor som finns
på hemsida ”Grundskola Uppsala kommun/ Grundskolor- hitta och jämför”.
Skolorna står på hemsidan i bokstavsordning. Min princip var geografisk: jag
sökte efter skolor som ligger i närheten till mitt hem och jobb. Men småning-
om växte det området från centrala Uppsala till dess förorter.

En förfrågan om att delta i intervjustudien skickades via e-mail till tio
lärare på olika skolor i Uppsala kommun. Av de tio lärarna svarade två lärare
att de var intresserade av delta i studien och en lärare svarade att hen inte
kunde delta. Eftersom att jag ville intervjua mellan tre och fem lärare kon-
taktade jag ytterligare fyra lärare i Uppsala kommun. Slutligen intervjuades
fyra matematiklärare (se Tabell 1).

Tabell 1: Beskrivning av kontakten inför intervjuerna.

Antal Antal Antal Antal Antal genomförda
kontaktade uteblivna svar svar nej svar ja intervjuer

Första utskicket 10 7 1 2 2
Andra utskicket 4 0 1 3 2

Totalt 14 7 2 5 4
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Jag har ändrat namnen på de intervjuade lärarna för att säkerställa deras
konfidentialitet. Tre av de intervjuade lärarna var kvinnor, och en lärare var
man. Namnen de tilldelats: Sasha, Nikita, Kim och Love är könsneutrala och
pronomen hen kommer att användas på grund av att lärarnas kön inte har
någon betydelse för studiens syfte. Alla lärare varierar i ålder och yrkeserfa-
renhet, arbetar i olika årskurser och utformar sin undervisning på olika sätt.
Därmed bidrar intervjupersonerna till en bredd i urvalet (se Tabell 2).

Tabell 2: Bakgrundsinformation om studiens intervjuade lärare.

Namn på Årskurs läraren Erfarenheter av Antal år
intervjuade lärarna arbetar i för tillfället andra årskurser som lärare

Sasha åk 6 åk 2 - 6 15
Nikita åk 7 - 8 åk 4 - 6 35
Kim åk 4 - 5 åk 1 - 7 14
Love åk 7 - 9 åk 7 - 9 2

6.3.1 Avgränsning

I denna studie är syftet att undersöka grundskollärares erfarenhet av och åsik-
ter om verklighetsanknuten matematikundervisning, samt hur de beskriver
elevernas intresse och förståelse för matematik i grundskolan. Därför använ-
des en undersökningsmetod, intervjuer med lärare. Avgränsningen att inte
använda lärare som arbetar med yngre eller äldre barn har också gjorts for
att få en så homogen grupp som möjligt. Lärare som är behöriga för un-
dervisning i matematik på grundskolans mellanstadium och högstadium (åk
4-9) är intervjuad.

6.4 Analys av data

I denna studie analyseras transkriberingar i skriftlig text från intervjuer-
na. Anteckningar förda vid intervjutillfällena användes för att komplettera
transkriberingarna. Vid transkribering skrevs majoriteten av samtalet ut or-
dagrant. Det innehåll som var irrelevanta och de korta svar på frågor som
antecknades vid intervjutillfället transkriberades inte. En analysmetod är att
gruppera individer efter uppfattningar, genom att kategorisera intervjuper-
sonerna utifrån de åsikter de uttryckte och utifrån olika teman [13].

I denna studie analyserades data genom nyckelord, citat och teman. Jag
valde att transkribera mitt material på grund av att jag således med större
enkelhet kunde finna återkommande teman och uppfattningar i intervjuerna.
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Materialet grupperades utifrån de olika temana som i sin tur utarbetades ef-
ter mina forskningsfrågor. Efter grupperingen sorterades intervjupersonernas
åsikter och citat som representanter för innehållet in under respektive tema
och fråga. Nyckelorden valdes från transkriberingen och sorterades sedan ihop
under teman. För att se samband och mönster sammanställdes citaten och
nyckelorden för de olika intervjupersoner.

Materialet för det första temat: vad anser lärare om verklighetsanknuten
matematik och verklighetsanknutna uppgifter som finns i färdigproducerat
undervisningsmaterial analyserades utifrån styrdokumentens teori om under-
visningen i matematik, krav och inriktningar till undervisningen vilka finns
att läsa i Lgr11 [25], skolverkets rapport [24] och en av statens offentliga
utredningar [11].

Det andra temat är undervisningsmetoder som lärare använder vid verk-
lighetsanknuten matematikundervisningen, som analyserades utifrån didak-
tisk ämnesteori för matematikundervisning [15] och teori om lärarens social
kompetens [27, 29].

Temat till den sista frågeställningen: hur beskriver lärare elevernas intres-
se och förståelse för verklighetsanknutna uppgifter och metoder växte fram
utifrån de nyckelord som transkriberingen av intervjuerna gav. Citat från
intervjuerna valdes ut för att representera denna innehåll. Dessa analysera-
des utifrån teorin om tidigare forskning om verklighetsanknuten matematik
[9, 10, 34] och metoder som användas att förbättra elevernas attityder och
inlärning [17, 21, 23].

6.5 Reliabilitet och validitet

Reliabiliteten är svår att mäta vid den kvalitativa analysmetoden som använ-
das i denna kvalitativa intervjustudie för att den som intervjuar gör tolkning-
ar av insamlade data. Reliabilitet innebär att resultatet blir detsamma om
samma undersökning genomförs med samma förutsättningar vid ett senare
tillfälle. Validitet betyder att den information som insamlats är giltig och
rätt. Trovärdighet är lämpligare begrepp i fråga om validitet och reliabilitet
i den kvalitativa intervjustudien [5, 28].

För att stärka validiteten i detta arbete utgår jag från syftet och fråge-
ställningen i intervjufrågorna, samt i analysen av resultatet. För att under-
sökningen ska vara trovärdig genomfördes intervjuerna på liknade sätt. Alla
studiedeltagare fick samma information och grundfrågor under intervjutill-
fällena, intervjuerna spelats in och transkriberats samt sedan jämfördes med
intervjuanteckningarna.

Generaliserbarheten av resultaten i denna studie är låg, för att fyra lä-
rares erfarenhet och uppfattningar av ett fenomen inte kan tala för alla yr-
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kesverksamma matematiklärare. Denna studie syftar inte till att generalisera
en större mängd åsikter om och erfarenheter av verklighetsanknuten mate-
matikundervisning utan ämnar analysera enskilda individers berättelser om
deras erfarenheter.

6.6 Diskussion av metod

Jag ville intervjua mellan tre och fem lärare men det var svårt att få lärare
att delta i studien. Det blev tidskrävande att kontakta lärare och få svar.
Tabell 1 visar att antal lärare som var intresserade att delta i studien är fem
men antal genomförda intervjuer är fyra. Tyvärr, har jag och femte läraren
aldrig bestämt ett intervjutillfälle som passar oss båda. Dessutom dröjde hen
ofta med svaret. Vissa intervjuer genomfördes under en tidspress vilket ledde
till att vissa frågor missuppfattades och vissa svar inte utvecklades.

Det fanns svårigheter med transkribering av en ljudinspelning. Det var
svårt att höra allt som sägs på grund av dålig ljudkvalite på inspelningen
samt översätta det talspråk som används i samtalet till ett skriftspråk i tran-
skriberingen.

24



7 Resultat
Det insamlade materialet från transkriberingarna av intervjuerna i relation
till uppsatsens syfte och forskningsfrågor presenteras i följande kapitel. Re-
sultatdelen är uppdelad utifrån forskningsfrågor och de teman som har upp-
kommit ur analysen av intervjuerna. De delar som presenteras i det här
kapitlet beskriver lärares åsikter om verklighetsanknuten matematik, deras
erfarenheter av undervisning och hur lärarna knyter ihop skolmatematik med
vardagsmatematik för att fånga elevernas intresse och uppmärksamhet. ”Re-
sultat” har delats in i avsnitten: ”Lärarnas åsikter om verklighetsanknytning”,
”Verklighetsanknutna undervisningsmetoder” och ”Elevernas intresse och in-
lärning”. Varje avsnitt tar avstamp i varsin forskningsfråga, avsnitten har i
sin tur delats in i flera underrubriker som beskriver olika teman.

7.1 Lärarnas åsikter om verklighetsanknytning

I följande avsnitt besvaras forskningsfrågan: ”Vad anser lärare om verklig-
hetsanknutna uppgifter som finns i färdigproducerat undervisningsmaterial?”
Vid analys av intervjuerna framträdde att ett av temana är att verklighets-
anknytning ska vara elevnära och kopplas till framtida yrken eller studier.
Detta påverkar lärarnas sätt att planera sin undervisning och välja matema-
tiska uppgifter. Därför beskriver följande avsnitt också lärarnas erfarenheter
av verklighetsanknutna uppgifter som de använder i undervisningen.

Samtliga intervjuade lärare beskriver svårigheter att anknyta matematik
till elevernas vardag på sådant sätt att matematiken finns som en naturlig
del inom elevernas referensramar. Det beror på vad eleverna gör på dagarna.
Läraren ska arbeta med elevernas vardag som utgångspunkt. Utmaningen här
ligger i att vara medveten om att lärare och elever har olika syn på, förståelse
för samt perspektiv på verklighetsnknytning, bland annat på grund av att
de är i olika livsfaser. De har olika erfarenheter och behov av matematiken i
vardagen.

Lärare Nikita menar att eleverna upplever att det är lärarens verklighet
som beskrivs och inte elevernas: ”Eleverna känner att det är verklighet från
mig. Det är betydligt svårare att verklighetsanknyta för att det blir mitt
vuxenperspektiv,” säger hen.

Sasha tycker att kunskap om matematik behövs i livet. ”Det ganska svårt
att förklara för eleverna exakt varför man ska kunna matte även om det är
självklart att man behöver det när man ska gå och handla eller för att kunna
räkna ut sin ränta. Som vuxen märker jag att matematik så ofta kommer in
i våra liv. Alla matematiska områden finns i vardagslivet men hur ska man
förstå vad och hur saker och ting hänger ihop. Det är svårt för eleverna att
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se för att de har en begränsad samhällssyn. Till exempel, om man ska resa
hur ska man tänka om sin budget, hur mycket behöver du jobba för att få
ihop pengar och hur lång ska du resa och hur mycket tid behöver du.”

7.1.1 Elevnära och framtiden

De intervjuade lärarna anser att genom samtal och kommunikation med ele-
verna får lärarna information om elevernas intressen och deras vardags liv.

Lärare Sasha försöker att använda sådana exempel som de kan förstå,
som de har sin egen erfarenhet i. ”Jag tror, säger hen, att matematikunder-
visningen kan bli roligare för eleverna om man använder sig av deras begrepp,
spel som de spelar, någonting som betyder något för dem”.

Genom att anknyta matematiken till det eleverna redan känner till, anser
de intervjuade lärarna att matematiken blir mindre abstrakt. Siffror, ma-
tematiska tecken, matematiska begrepp är abstrakta för eleverna. Genom
anknytningen till vardagen blir matematiken lättare för eleverna att relate-
ra till och de får en förståelse för varför matematiken är viktig att kunna.
Detta ansåg lärarna är till störst hjälp för att väcka elevernas intresse för
matematik och vidare studier.

Lärare Kim knyter ihop skolmatematik och vardagslivet genom att besva-
ra frågor: Vad har man för nytta av det? Vad ska jag göra med det? Varför
ska jag kunna det? ”Inom alla matematiska områden behövs anknytning till
elevernas vardag för att de ska bli intresserade. Man måste förklara för dem
vad man ska använda matematiken till sedan. Jag tänker, till exempel, på
statistik och diagram. Det finns många elever som har svårt med detta. Men
om man ber eleverna föreställa sig att någon ska lura dem och för att de inte
ska bli lurade måste de lära sig vissa saker. Du har nytta av att kunna det
här för att du inte ska luras in i någonting när du blir äldre. Till exempel, om
du håller på att spela ett spel. Det är svårt för människor att förstå statistik
därför måste man matematisk lära sig hur det fungerar, så att man inte blir
lurad. Jag kopplar statistik till politiska val och sådana saker. Jag försöker
att hitta sådana saker som händer i omvärlden. Jag försöker alltid att tänka
till och försöker se till att de får ett svar på varför de ska kunna matematik.
Förklaringen kan bli också följande: Det är viktigt att du förstår det här för
när du går i sjuan och åttan så kommer du att behöva kunna detta för att
du ska kunna räkna den matematik som du får lära dig när du går i sjuan
och åttan. Sedan i framtiden ska du betala dina räkningar.”

Lärarna anser att eleverna behöver förstå matematikens betydelse i var-
dagslivet. De strävar efter att visa eleverna hur de kan använda matematiken
i sitt privat- och yrkesliv. Genom att förstå matematikens värde skapas ett
intresse för att lära sig, vilket väcker elevernas motivation till framtida stu-
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dier.

7.1.2 Färdigproducerade uppgifter och deras syfte

Samtliga intervjuade lärare påpekar att en ständig kontakt mellan lärare
och elever påverkar undervisningsprocessen. Detta hjälper lärarna att välja
uppgifter och undervisningsmetoder samt organisera och genomföra arbetet.

Det finns en mängd färdigproducerat material i böckerna och på nätet
som man kan använda i verklighetsanknutenundervisning. Lärarna tror att
de färdigproducerade uppgifterna fyller många olika syften.

”Följer man kunskapskraven då är det bra att följa en bok, så att man
ser att det vi gick igenom återfinns i kunskapskraven. Man kan lita till detta
material om man är osäker. Man kan kolla grunden, minimum som eleverna
ska behärska, vad de ska kunna i den kursen,” säger lärare Sasha.

Lärare Kim följer inte bara ett läromedel utan att plockar fram alla möj-
liga uppgifter på olika nivåer och på olika svårighetsgrader. ”Man måste se
var klassen är och om klassen har svårt med en uppgift då måste jag hitta
andra uppgifter inom det här området som eleverna ska öva,” berättar Kim.

De intervjuade lärarna använder färdigproducerade uppgifter för att re-
petera, öva, lära metod, samt skicka hem material om föräldrar eller elever
frågar. Lärarna anser att det finns många uppgifter av samma sort vilket
hjälper att utveckla metodförmåga samt problemlösning och förmåga att re-
sonera. Men först och främst är färdigproducerat material en vägledning för
lärarna som ger dem trygghet i matematikundervisningen.

Även om det finns många bra verklighetsanknutna uppgifter hittar lärarna
på sina egna uppgifter för att anpassas till individerna eller gruppen.

Lärare Sasha blandar uppgifter. ”Det finns bra uppgifter men ibland är
de för långa då hoppar jag över eller göra mina egna,” säger hen.

Lärare Love berättar: ”Det var en uppgift i boken där måste jag förklara
inte bara hur eleverna ska gå till väga för att lösa den uppgiften utan också
förklara vad timlön betyder.”

Samtliga lärare berättar att elever har olika bakgrund, både kulturellt
och socialt vilket gör det problematiskt att göra matematiken elevnära. Ele-
verna delar inte samma referensramar. Även om elever har samma kulturella
och sociala bakgrund har de olika erfarenheter beroende på deras föräldrars
intressen. Svaga elever har också problem att förstå verklighetsanknytning.
Lärarna anpassar sin undervisning genom att blanda uppgifter, läsa upp dem
och förklara vissa ord. Ibland skriver lärarna om hela uppgiften med sina egna
ord eller hittar på egna liknade uppgifter.

Lärare Nikita anser att ”i böckerna finns det ofta väldig teoretiska, kons-
tiga uppgifter. Lärare ska göra dem begripliga för eleverna. Det behövs för-
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klaring för att uppgifterna ofta handlar om att man ska åka på semester och
om pengar och inga barn i den här åldern har helt grepp om kostnad och hur
lång tid det tar att resa. Det kanske bara är en i familjen som organiserar
semesterresan. Även om man tycker att alla måste känna till semesterplane-
ring så gör man inte det för barn upp till 16 år. Så ändå måste man förklara,
som vuxen tänker man att det är självklart”.

7.1.3 Problembaserad och laborativuppgifter

Samtliga lärare anser att problembaserad och laboratorieuppgifter knyter
ihop skolmatematik och vardagsmatematik på det bästa sättet. Vid det prak-
tiska arbetet och laborationer blir den tidigare abstrakta inlärningen konkret.

Lärare Sasha tror att ”man ska försöka ta så många exempel som möjligt i
problemlösning: hur mycket väger, ökat i pris, mäta en area av en fotbollsplan.
Gå och stega upp, gå ut och mäta, säger jag till eleverna.”

En av de bästa verklighetsanknytningarna sker genom samarbete med
andra ämnen. Lärarna kopplar de praktiska ämnena som hemkunskap, slöjd,
idrott, fysik, kemi och teknik till matematiken. De hittar på de praktiska upp-
gifterna och utgår från elevernas intressen. Eleverna mäter vikter, hastighet,
tid, längder och volymer vid det praktiska arbetet.

Lärare Nikita anser att ”svårigheter ligger i att hitta någonting att fånga
eleven med och väcka elevens intresse, annars är risken stor att de bara
går runt i klassrummet, på skolgården och fördriver tiden i väntan på att
lektionen ska ta slut. De ska räkna och få nytta av detta. Så det gäller
att hitta på en uppgift som kan göra eleverna delaktiga. Till exempel, vi
räknade bilar som drivs med bensin och diesel. Att räkna bilar var kul men
eleverna fick inte mycket matematisk förståelse. Men den uppgiften väckte
deras intresse.”

Lärare Sasha bygger upp skaliga grejer. I det här praktiska arbetet ska
eleverna lära sig hur de kan använda sig av skalor när de ska avbilda olika
saker. Eleverna undersöker hur de kan ange att de har förminskat eller försto-
rat någonting när de avbildar det. ”Varje del skulle skalas (avbildas i skala)
och eleverna konstruerar små dator och soffor, stor miniräknare och legobit,”
berättar och visar hen.

Lärare Love önskar att ha modeller för sin verklighetsanknutna undervis-
ning. ”Laboration använder jag inte så ofta som jag önskar. Jag tänker att
det är svårt inom vissa områden, till exempel ekvationer. Mycket material
gör jag själv därför att jag vill ha modeller,” säger hen.

Lärare Kim tycker om att jobba med problemlösning. ”Det är kul att lösa
en problembaserad uppgift. Jag knyter skala till kartor (där är avbildningen
en förminskning). Eleverna får gå ut och göra det som en praktisk uppgift.”

28



7.2 Verklighetsanknutna undervisningsmetoder

Följande avsnitt besvarar forskningsfrågan: ”Vilka undervisnings metoder an-
vänder lärare vid matematiklektionerna för att verklighetsanknytningen ska
ske på det bästa sättet?” Vid analys av intervjuerna framträdde också temat
att laborationer och diskussioner är de bäst passande undervisningsmetoder
som används vid arbete med problembaserad och laborativuppgifter. Följan-
de avsnitt beskriver hur och vilka undervisningsmetoder lärarna använder i
sin verklighetsanknutna matematikundervisning. Samtliga intervjuade lärare
använder interaktiva undervisningsmetoder, gruppdiskussioner samt labora-
tioner. Därför delas, med hjälp av nyckelord, det här avsnittet i tre delar:
”Grupperingar”, ”Samtal och diskussion”, ”Praktiskt och laborativ”.

De intervjuade lärarna anser att det är lättare att verklighetsanknyta
matematik för små barn men sedan blir matematik mer abstrakt. Lärarna
använder olika undervisningsmetoder för olika åldersgrupper samt för elever
med olika förmågor.

”Jag tror, säger lärare Kim, att verklighetsanknuten matematik är bra för
de små eleverna. De lär sig bättre om de förstår att det här använder man
i verkligheten. Eftersom jag har haft olika åldrar så blir det olika tillämp-
ningar. Sedan ju äldre de blir kan de nog känna att de kan ha nytta av det
abstrakta i matte. Sedan behöver man inte förklara det här använder vi så
där i verkligheten utan de kan förstå det själva på något sätt. I årskurs 2-3
behöver man visa konkret när man räknar, medan 4-5, när eleverna är äldre,
kan jag bara säga att det kan man ha nytta av när man jobbar med sådana
här saker i framtiden och då kan de koppla det."

7.2.1 Grupperingar

De intervjuade lärarna berättar att de inte gör någon speciell gruppering. Ele-
ver grupperas efter sina önskemål med sina kompisar. En av lärarna har be-
skrivit ett grupperingssätt i arbetsgrupper i sin skola. Där föreslår alla lärare
i olika ämnen arbetsgrupper efter elevernas förmåga och intresse. Grupperna
förändras under termin och elever har möjlighet att byta grupp smidigt. Den
intervjuade läraren använder de här grupperingarna vid sin undervisning.

Lärare Kim anser att jobba i par passar för de små eleverna. ”Vi har
sådan parfördelning. Den fördelningen varieras och elever väljer själva vem
de vill jobba med. Men jag hinner inte att gå runt om de jobbar två och två
eller individuellt. Jag ser kunskaper bättre om jag lyfter upp hela klassen.
Vid gruppdiskussioner hänger alla med.”

Samtliga lärare anser att diskussion vid problemlösningen funkar bra med
hela klassen eller stor gruppen.
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”Jag tar upp problemlösning med hela klassen på tavlan för om vi har
verklighetsbaserade problem då måste vi göra det så att alla är med. Ibland
sitter vi i ring, berättar lärare Love. Ibland jobbar jag individuellt med de
äldre eleverna, bara jag och en elev.”

7.2.2 Samtal och diskussion

Samtal och diskussion hjälper lärarna att skapa de positiva realistiska för-
väntningarna. Detta hjälper också lärarna att lära eleverna att använda sina
verklighetsbaserade kunskaper och erfarenheter i problemlösningarna. Samt-
liga intervjuade lärare påpekar att kommunikation och diskussion mellan
eleverna spelar en stor roll i elevernas arbetsätt.

”Det är viktigt att få kontakt med klassen. Det gör jag genom, som jag
kallar: diskussion med lärare på tavlan. Men ett sätt att kommunicera mellan
eleverna: berätta för en kompis funkar också bra. Eleverna frågar varandra:
hur löste du det? hur gjorde du? De öppnar upp automatiskt när de berättar
för varandra,” anser lärare Love.

Lärare Kim tycker att ”det är bra att ha en lärkompis med vilken de kan
prata, diskutera och sätta ord på saker. Problemlösning gör eleverna i grupp
om två och två. Sedan i hela klassen har vi gruppdiskussion. Då blir det små
diskussioner och sedan stora diskussioner. I en stor diskussion kan jag lyfta
in andra saker och det kan bli en ny uppgift.”

”Först tänka själva, sedan diskutera i par och sedan tar vi upp det. Många
elever vågar komma fram och berätta hur de har tänkt. De redovisar för
gruppen. Man få höra hur de andra tänkte. Sedan ska det också bli rätt.
Jag tycker att det är bra att de får berätta för varandra hur de har tänkt
och hur de kom fram till svaret, och även om de tänkt ungefär lika så får
de aldrig berätta på exact samma sätt. Det är superbra att få höra! Många
elever tycker att det är svårt att beskriva hur de har tänkt. Jag uppmuntrar
eleverna att berätta hur man gör från början,” berättar lärare Sasha.

7.2.3 Praktiskt och laborativ

Ett sätt att verklighetsanknyta och synliggöra matematik är laborativ un-
dervisningsmetod. De intervjuade lärarna anser att visualisera matematiska
begrepp med olika material och rörelse tydliggör begreppens betydelse för
eleverna. Lärarna använder olika tillgängliga material i laborationerna. Ele-
verna får mäta allt som finns i klassrummet och på skolgården. Ett vanligt
material är papper, penna, småstenar, tärningar och spelkort. Lärare Kim
använder också ett måttband från IKEA.

”Jag skickar ut elever att mäta grejer. De ska uppleva hur man gör det
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på riktigt. Vid undervisningen av sannolikhet använder jag dator och små
lappar som ska ligga i ordning. Mitt favoritmaterial är centikuber för att
visualisera volym och area,” säger Love.

Lärare Nikita beskriver sin laborativa undervisning på följande sätt. ”Jag
har gjort så ibland när man ska jobba med rörelse och tid: eleverna får gå ut
och springa. Sedan mäter de hur lång tid det tar och räkna ut hastigheten.
Den metoden var väldigt uppskattad av eleverna. De kom själva på idéer:
vad händer om jag ska försöka springa bakåt, baklänges eller vad händer
om jag försöker hoppa jämfota samma sträcka.” Nikita har tillsammans med
eleverna också undersökt hur många bilar som drivs med bensin och diesel.
Men hen anser att ”det som fungerar bäst är de geometriska mätningarna som
man beräknar. Eleverna kan vara ute och mäta: hur stort ett markområde,
tennisplan är och skala (förminska, avbilda i skala) dessa grejer.”

För att synliggöra och visualisera det matematiska begreppet skala, byg-
ger lärare Sasha tillsammans med eleverna skalenliga föremål eller skaliga
grejer, som hen kallar detta. ”Den uppgiften kommer jag ihåg från lärarpro-
grammet. Vi använder kartong, limpistol. Om eleverna inte vill gå ut då kan
de göra inne någonting. Jag vill att de ska göra en praktisk uppgift. Eleverna
kan sitta i klassrummet och hitta på någonting. De klipper, ritar. Vid under-
visningen av statistik jobbar eleverna med sina undersökningar. Till exempel
de ska göra tabell, då går de och frågar sina kompisar: vad har du ätit för
mat,” berättar lärare Sasha.

7.3 Elevernas intresse och inlärning

Följande avsnitt beskriver lärarnas åsikter om elevernas attityder till veklig-
hetsanknuten matematikundervisningen. Hur verklighetsanknutna uppgifter
och interaktiva undervisningsmetoder påverkar elevernas arbetsätt och in-
lärning. I följande avsnitt besvaras forskningsfrågan: ”Hur beskriver lärare
elevernas intresse och förståelse för verklighetsanknutna uppgifter och meto-
der?” Samtliga intervjuade lärare påpekar att elevernas förståelse av mate-
matiska begrepp ökar vid verklighetsanknytningen, samt att praktiskt arbete
och laborationer väcker elevernas intresse för matematikämnet. Därför delas,
med hjälp av nyckelord, följande avsnitt i följande delar: ”Matematiken här
och nu”, ”Att lära genom kommunikation” och ”Att lära genom laboration”.

Lärarna berättar att elever har olika förutsättningar, förmåga och intres-
se. ”Det finns flera elever som inte vill lära sig någonting. Jag menar att det
finns inte någon elev som inte bryr sig om att klara sig eller att lära sig, men
det finns olika förmågor att kunna koncentrera sig, det finns många elever
som har svårigheter,” säger lärare Sasha.

Samtliga lärare jobbar på att organisera och utöva sin undervisning för att
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förbättra elevernas attityder och inlärning. Följande delar representerar re-
sultat av lärarnas åsikter om elevernas attityder till den verklighetsanknutna
matematikundervisningen.

7.3.1 Matematiken här och nu

Samtliga intervjuade lärare anser att arbeta elevnära, anpassa och anknyta
matematik till elevernas vardag ökar elevernas intresse.

Lärare Nikita tycker att ”i de matematiska böckerna finns det ofta väldig
teoretiska, konstiga uppgifter, fast de blir bättre. När jag började var de
verklighetsanknutna uppgifterna av typen: hur långt är ditt hår och hur lång
tid tar det att fördubbla denna längd. Vem har intresse av det? Om man
fokuserar på det som är konkret är det lättare att förstå och dra nytta av
övningen. Om man lyckas fånga elevernas intresse då tror jag, att de tycker
att det är ganska kul.”

”Elever tycker att matematik blir roligare om man använder deras be-
grepp, någonting som betyder något för dem. De förstår lättare, om jag be-
rättar ett exempel och de också berättar ett exempel för en kompis eller hur
man räknar ut det,” tycker lärare Sasha.

”Det finns inte tillräckligt mycket av elevernas verkligheter i matematik-
undervisningen. Vi måste ta saker som händer nu! Ingen snapchat i uppgif-
terna! Elevernas verklighet kommer ifrån det som händer i korridoren, deras
favorit program och dataspel,” säger lärare Love.

Lärare Kim anser att ”olika åldersgrupper har olika vana att jobba med
siffror. Jag tror att det på något sätt händer i läroboken mellan årskurs tre
och fyra. Ofta blir det som ett stopp för eleven. När de kommer till fyran då
måste de skriva på ett annat papper, man får inte skriva i boken längre. Det
gör mycket stort motstånd för många elever. Det blir också mera text i fyran.
De ge upp för de orkar inte läsa hela texten. Jag upplever med årskurser 4-6
att ju mer jag släpper boken desto roligare tycker eleverna att det är med
matte.”

7.3.2 Att lära genom kommunikation

Lärarna beskriver att ha en bra kontakt med eleverna inte bara är ett viktigt
verktyg för att anpassa och verklighetsanknyta undervisningen utan också
som ett sätt att påverka elevernas intresse och inlärning.

”Jag försöker att bli personlig, säger lärare Sasha. Jag vett att eleven
ska förstå att jag vet att det kanske inte är elevens favoritämne, men att jag
ändå vill lära henom. Jag vill att eleverna se hur jag behandlar dem. Eleverna
behöver inte tycka mycket om matte, men jag vill inte bli den lärare som inte
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bryr sig. Eleverna tycker att matte är tråkigt. Men om man gillar läraren, då
känner man att hon just såg mig, hon försökte att lära mig. Jag tycker att
det är viktigt att läraren så klart ser alla, men om läraren inte ser dem som
behöver ses lite mer på något sätt, då går de ut härifrån och tänker att hon
bryr sig inte ändå, inte jag heller lärde mig. Om läraren blir mer personlig då
lär de eleverna att känna sig säkra. Läraren bör försöka se andra kvaliteter
hos eleverna.”

Lärare Kim säger att ”genom samtal med eleverna märker jag mer vad
de kan. De kan räkna och skriva av från någon, men sedan diskuterar vi och
jag frågar vad och hur har du gjort. Då blev de bättre muntligt och kommer
ihåg saker.”

Vid praktiskt arbete beskriver lärare Kim kommunikation på följande
sätt: ”Det är tyst i klassrummet, men när vi jobbar då talar eleverna med
varandra och jag uppmuntrar dem. Fast man inte tycker om matte då tänker
man att det är OK för att det är roligt.”

7.3.3 Att lära genom laboration

Lärare Nikita hittar ofta på praktiska uppgifter och samarbetar med andra
ämnen. Hen går ut med eleverna för att mäta saker och röra på sig. ”Då
blev eleverna mera delaktiga och de tycker att det är mycket roligare att läsa
uppgifter. Ibland frågar de om vi kan göra mer sådana roliga saker,” berättar
Nikita.

Lärare Love berättar att många elever har svårt att visualisera därför
spelar en laboration i matematikundervisningen en stor roll. ”Man förstår
sammanhang lättare, tycker hen. Jag upplevde att de hade lättare för komma
ihåg vad de upplevde. Jag använder laborationer i min undervisning ibland
mer, ibland mindre. Åttor har så svårt att hålla koll på metoder då gör vi
bara den, bara läser ekvation. Vi pratar inte mycket hur man använder de
i vardagslivet. Om de förstår metoder då förstår de hur det används sedan.
Vissa elever behöver få pilla på något, vissa vill sitta och räkna, vissa vill
göra någonting. Jag anpassar och blandar deras arbetsätt.”

Lärare Kim berättar hur elevernas beteende och kroppsspråk förändras
vid laborationer. ”När en ny elev kommer till skolan får ingen se vad hen
gör, men när jag börjar undervisningen då börjar de öppna upp så här (hen
visar med att öppna händerna). Deras kroppsspråk förändras, det blir också
diskussioner hela tiden. Eleverna är inte rädda att göra fel utan de börjar
själva att hitta material i klassrummet, det materialet de kan plocka, rita.
Det känns att de börjar tänka att det är roligare. Eleverna utvecklas mycket
och det blir inte så tråkigt med matte. De har det ganska kul och de tycker
också att det är ganska roligt.”
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Lärare Sasha anser att ”vid laborationer lägger de ner mycket job och
tid. Eleverna vill få en fin produkt men då bli det: ett matematisk begrepp,
såsom skala, följer automatisk. De lär sig hur de ska tänka, de tycker att det
är kul att bygga och konstruera.”

7.4 Sammanfattning av resultat

Samtliga intervjuade lärare anser att verklighetsanknytningen hjälper att
motivera eleverna. En fråga Varför ska man kunna matematik? framträdde
vid analys av intervjuerna. För att svara på den frågan etablerar lärarna
kontakt med eleverna genom kommunikation, för att får information om ele-
vernas vardag. Sedan anpassar de undervisningen genom att välja lämpliga
uppgifter som beskriver elevernas intressen eller de situationer som eleverna
kommer att möta i vuxenlivet. Detta beskrivs i avsnittet ”Lärarnas åsik-
ter om verklighetsanknytning”. Sammanfattningsvis beskriver Tabell 3 vilka
verklighetsanknutna uppgifter de intervjuade lärarna använder i sin matema-
tikundervisning. Undersökningen visar att tre lärare blandar färdigproduce-
rat material med sina egna uppgifter som de producerar. En lärare tycker
att det finns en stor mängd av material. Därför behöver hen inte hitta på
uppgifter utan söker på nätet och i olika böcker.

För att eleverna ska förstå undervisningsinnehåll använder de intervju-
ade lärarna olika arbetsformer. Eleverna grupperas på olika sätt vid olika
tillfällen för att utveckla elevernas kommunikation och resonemang förmåga.
Praktiskt och laborativt arbetssätt hjälper eleverna att synliggöra de mate-
matiska begreppen. Avsnittet ”Verklighetsanknutna undervisningsmetoder”
beskriver lärarnas erfarenheter av verklighetsanknuten matematikundervis-
ning.

Avsnittet ”Elevernas intresse och inlärning” presenterar feedback som lä-
rarna har fått från eleverna. Samtliga intervjuade lärare tycker att verklig-
hetsanknytningen bidrar inte bara till att motivera eleverna utan också påver-
kar elevernas inlärning. Lärarna påpekar att, speciellt vid praktiskt arbete
och diskussioner, eleverna kommer lättare ihåg olika matematiska begrepp
och olika räkningsmetoder.

Lärarnas berättelser kompletterar varandra. Samtliga lärare påpekar den
viktig roll som matematikverklighetsanknytningen spelar i undervisningen
och i livet. Men för vem är verklighetsanknytningen viktigast: för lärarna att
förmedla kunskap eller för eleverna att förstå matematiska begrepp. Tabell 3
visar att tre av de fyra intervjuade lärarna anser att verklighetsanknytningen
av matematiska begrepp är viktigast för eleverna. ”Vi kan ju förmedla kun-
skap på andra sätt. Att förmedla kunskapen i sig är att bara säga ut kunskap,
det kan vi göra på massa olika sätt. Jag kan bygga upp olika saker utan att
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verklighetsanknyta, men om eleverna ska förstå begrepp då måste de förstå
varför det finns, vad det handlar om. Det är eleverna som ska kunna detta,
jag bara hjälper dem,” förklarar en av de tre lärare.

Den fjärde läraren säger: ”Spontant svarar jag - för eleverna. Men det
betyder mycket for mig också. Jag lär ut för att jag vill att de ska lära sig.
Jag blir glad om jag har gjort en bra undervisning, speciellt om jag marker
att eleverna förstår bättre när jag tar ett exempel från deras verklighet.
Fast, som kunskap, det betyder mycket för eleverna, men för mig betyder det
mycket därför att det är mitt yrke.”

Tabell 3: Vilka verklighetsanknutna uppgifter använder de intervjuade lärar-
na och för vem verklighetsanknytningen är viktigast.

fråga svarsalternativ antal
lärare

Vilka verklighetsanknutna uppgifter an-
vänder du i din undervisning?

• bara färdigproducerat
• färdigproducerat och som
läraren hittar på

1
3

Kommentar: Lärare anpassar uppgifter till varje elevers behov. Hen läser
högt uppgift, förklarar främmande ord och begrepp, omformulerar uppgifters
innehåll om det behövs. Men anpassning funkar bättre om uppgift eller exempel
kommer direkt ifrån elevernas vardag.
För vem är verklighetsanknytningen vik-

tigast?
• för lärarna att
förmedla kunskap
• för eleverna att för-
stå matematiska begrepp
• för båda

0
. 1
3
.
1

Kommentar: Lärare kan ju förmedla kunskap på olika sätt men det är elev
som ska få ett svar på fråga: Varför ska man kunna matematik?
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8 Diskussion och analys
Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenhet av och åsik-
ter om verklighetsanknuten matematikundervisning. I detta arbete används
inte bara intervjuer med lärare som en undersökningsmetod utan också be-
skrivning av teoretiska material, samt kvalitativ analys av dessa. Följande
kapitel lyfter fram viktiga aspekter av denna studie som är verklighetsan-
knutna matematiska uppgifter, undervisningsmetoder och elevernas attityd
till matematikämnet.

Det kapitlet knyter resultatdelen till litteraturstudierna, samt belyser pro-
blemformulering: vilka aktiviteter och uppgifter använder lärare för att öka
elevernas intresse till och förståelse om matematik värde i vardagslivet.

8.1 Lärarna och skolans ansvar

Skolan har skyldighet, som avsnittet ”Skolans ansvar” beskriver, att se till
att elever med olika typer av studiesvårigheter får lyckas i sina studier och
når minst godkänt betyg i matematikämnet [11, 24, 25].

Med utgångspunkt i Hanssons studie, där hon beskriver lärarnas före-
ställningar om verklighetsanknuten matematik gentemot läroplanen och hur
lärarna tänker att arbeta med verklighetsanknytningen [9], tar denna studie
reda på hur de intervjuade lärarna strävar efter att utöva den krävande under-
visningen. Följande del ”De didaktiska frågor” beskriver hur lärarna planerar
och genomföra sin verklighetsanknuten matematikundervisning. Delen ”Lä-
rarnas identitét och ledarskap” belyser betydelse av lärarnas social kompetens
i den undervisningen.

8.1.1 De didaktiska frågor

Resultat av detta arbete visar att de intervjuade lärarna har utvecklad didak-
tisk kompetens som hjälper till inte bara att tolka målet i styrdokumenten
utan också planera sin matematikundervisning. Vid analys av intervjuerna
framträdde hur lärarna baserar sin undervisning på de didaktiska frågorna:
Vad? Hur? Vem? Varför? [16, s.10-26], som beskrevs i avsnitten ”Didaktikens
centrala begrepp och innebörd” och ”Didaktisk ämnesteori för matematikun-
dervisning”.

Samtliga lärare bestämmer undervisnings innehål (Vad? och Varför?) med
hjälp av färdigproducerat material för att följa kunskapskraven. Det materi-
alet ger lärarna trygghet i matematikundervisningen och spelar stor roll som
vägledning för lärarna. De intervjuade lärarna letar efter de verklighetsan-
knutna uppgifter som beskriver elevernas verklighet för att väcka elevernas
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intresse för matematikämnet.
När lärarna väljer arbetsformer besvarar de frågorna: Hur? och Varför?.

Eleverna får prova olika arbetssätt. Samtliga lärare använder diskussioner
och laborationer vid problemlösning. De berättar att arbetsformerna hjälper
eleverna att verklighetsanknyta och synliggöra matematik.

Detta arbetes resultat visar att de intervjuade lärarna anser att verklig-
hetsanknytningen i matematik är viktigast för att eleverna ska förstå mate-
matikens värde i sin vardag. Lärarna kan anpassa undervisning och förmedla
kunskap på olika sätt, men det är elever som ska förstå varför det finns och
vad det handlar om. Med det resonemanget besvarar lärarna frågor: Vem?
och Varför?, som beskriver lärarens och elevens roller i klassrummet.

8.1.2 Lärarnas identitét och ledarskap

Samtliga intervjuade lärare anser att det är viktigt att få kontakt med klas-
sen. Genom kommunikation skapar lärarna information om elevernas intres-
sen och deras vardagsliv. Lärarna använder denna information när de knyter
ihop skolmatematik och vardagsmatematik. De intervjuade lärarna anser att
bäst verklighetsanknytningen sker elevnära.

För att genomföra den flexibla verklighetsanknutna undervisning som
lärarna beskriver i sina intervjuer, behöver lärarna inte bara ha didaktisk
kompetens utan också social kompetens. Den social kompetensen beskrivs i
avsnittet ”Lärares social kompetens”. Enligt Stensmo och Steansaasen utövar
lärare sin ledarskap i klassrummet genom samtal och kommunikation. Posi-
tiv sjävuppfattning och ett vänligt kommunikationssätt med eleverna hjälper
lärare att administrera och motivera elever [27, 29].

8.2 Intervju med lärare och tidigare forskning

Det finns mycket forskning på matematikendervisnings området där några
viktiga insikter är att kommunikation påverkar verksamhet i klassrummet
och laboration fördjupar elevernas utveckling [7, 10, 17, 21, 23, 27, 29, 34].

8.2.1 Kommunikation i klassrummet

Avsnittet ”Metoder för elevernas attityder och inlärning” beskriver olika för-
fattares åsikter om metoder som hjälper till lärare att motivera elever och
förbättra elevers inlärning. Denna forskningen rekommenderar att använda
grupparbete, diskussioner och olika vetenskapliga experimentella sätt [10, 17,
21, 23].
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Enligt Sfard är tänkandet en typ av kommunikation i en matematik dis-
kurs [23]. Därför är det viktigt att ge eleverna möjlighet att tänka själva. De
intervjuade lärare organiserar sin matematikundervisning på det bästa sät-
tet så att eleverna får arbeta med lärkompis, tänka själva, jobba individuellt
med lärare och delta i de stora gruppdiskussionerna.

Sandström anser att när eleverna omformulerar kunskap med egna ord,
gör de den till sin [21]. Resultat av detta arbete visar att samtliga inter-
vjuade lärare tycker att diskussioner mellan eleverna funkar bra. De tänker
och berättar på olika sätt. Eleverna använder sina begrepp för att förklara
matematiska uträkningar vid problemlösningarna.

Enligt Löwing finns det kommunikation mellan elev och läromedel [17].
Detta bekräftar de intervjuade lärarna i sina berättelser om praktiska och
laborativa matematikundervisningarna. Lärarna beskriver olika elevernas ar-
betssätt. Det finns elever som behöver få pilla på något medan det finns
elever som vill sitta och göra uppgifter från bocken.

Detta arbetes resultat och litteraturstudier visar att elever har olika förut-
sättningar och förmågor. Varje elev har sitt eget sätt att lära sig matematik.
De intervjuade lärarna försöker att anpassa matematikundervisning genom
verklighetsanknytningen för varje elevs behov. Där kommunikation mellan
elev och lärare, elev och läromedel, elev och elev spelar en stor roll.

8.2.2 Laboration i klassrummet

Avsnittet ”Tidigare forskning om verklighetsanknuten matematik” beskriver
forskares åsikter om verklighetsanknytningen i matematiska uppgifterna vilka
utgör själva nätet i lektionerna [12, 14, 18]. Detta arbetets resultat visar
att lärarna väljer ut matematiska uppgifter inte bara från fardigproducerat
material utan också försöker att använda exempel som eleverna kan förstå,
som de har sin egen erfarenhet i.

Enligt Wedge finns det skolkunskaper kontra vardagskunskaper. Lärare
bör importera vardagliga problem i textuppgifter eller matematiska vardags-
aktiviteter [34]. De intervjuade lärarna försöker att importera elevernas spel,
begrepp, någonting som betyder något för dem i vardagen i matematiska
uppgifter. Som de matematiska vardagsaktiviteterna väljer lärarna labora-
tioner. Denna studies resultat visar att samtliga intervjuade lärare anser att
laborationer knyter ihop skolmatematik och vardagsmatematik på det bästa
sättet.

En viktig utgångspunkt för detta arbete är att en laborativ undervis-
ningsmetod ska användas vid verklighetsanknuten matematikundervisningen
framträdde vid forskningslitteraturs studier. Deweys filosofi tyder på att la-
borativ undervisningsmetod breddar och fördjupar elevernas utveckling. Han
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rekommenderar att undervisningen ska utgå från individens intresse i ett or-
ganiserat arbete i skolvärlden, vilket ska leda barn till kunskaper [7, 10].
Denna studies resultat visar att lärarna använder olika laborationer i sin
verklighetsanknuten undervisning. De hittar på de praktiska uppgifterna och
utgår från elevernas intressen. Eleverna får mäta alla saker i klassrummet och
på skolgården, springa och mäta hur lång tid det tar, pilla på centikuber, rita
och klippa.

Samtliga intervjuade lärare påpekar att elevernas förståelse av matematis-
ka begrepp ökar vid praktiska arbete. Det hjälper eleverna att synliggöra och
visualisera de matematiska begreppen. Detta gör att laborationerna är det
bästa arbetssätt för elever med olika bakgrund, både kulturellt och socialt.
Lärarna berättar att det är problematiskt att göra matematiken elevenära om
eleverna inte delar samma referensramar. Lärarna anpassa uppgifter genom
att läsa upp dem och förklara vissa ord, men det praktiska arbetet visua-
liserar matematiska begrepp med olika material och rörelse, samt tydliggör
begreppens betydelse i vardagslivet.

Hartman och Lungren skriver att enligt Dewey ”det stora slöseriet gäller
mänskligt liv, barnens liv medan de är i skolan, och livet som följer därefter
som en följd av inadekvata och förvända studier” [10, s.81]. Barnen kan inte
på ett fritt och fullständigt sätt använda sina vardagliga erfarenheter i skolan
och vise versa. Slöseriet i skolan beror på brister på sammanhang i studier och
metoder. Lärare ska anknyta undervisningen till aktiviteter som barnet utför
spontant, oberoende av läraren [10]. Denna studies resultat visar att lärarna
försöker att förebygga det slöseriet. Här sker en av de bästa verklighetsan-
knytningarna genom samarbete med de praktiska ämnena som hemkunskap,
fysik, idrott, kemi, teknik och slöjd. Vid de matematiska laborationerna mä-
ter eleverna vikter, hastighet, tid, längder, volymer, konstruerar små soffor
och stora legobitar. På det här sättet överförs matematikkunskaper från ma-
tematiklektioner till andra ämnen samt från skolan till vardagslivet.

8.2.3 Elevernas intresse för matematik

Detta arbete tar reda på hur de intervjuade lärarna beskriver elevernas intres-
se och förståelse för verklighetsanknutna matematiska uppgifter och praktiska
arbete på matematiska lektioner. Samtliga intervjuade lärare använder kom-
munikation, laboration och verklighetsanknytning att stöta, motivera och
utveckla elevernas intresse och kunskaper. Lärarnas berättelser och littera-
turstudierna [4, 7, 10, 11, 16, 17, 27, 29, 34] är överens om att inte bara
elevernas intresse för matematikämnet ökar med dessa undervisningsmeto-
der utan också elevernas förståelse av de matematiska begrepp och deras
betydelse i vardagslivet ökar.
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Figur 1: Elevernas intresse

Jag har sammanfattat min uppfattning om elevernas intresse för matema-
tikämnet schematiskt i Figur 1. Den stora cirkeln beskriver elevernas allmän-
na intresse för matematikämnet. Jag tycker som läraren Sasha att det inte
finns någon elev som inte bryr sig om att lära sig matematik. De tre cirklarna
som finns i den stora ”intresse” cirkeln beskriver elevernas positiv attitydför-
ändring vid respektive undervisningsaktiviteter kommunikation, laboration
och verklighetsanknytning. De fyra cirklarna har en gemensam mängd. I den
mängden definierar jag elevernas största intresse för matematikämnet. Om lä-
rare använder och varierar undervisningsstrategierna och metoderna då ökar
elevernas intresse. Jag tycker att verklighetsanknutna samtal under labora-
tioner, praktiskt arbete ger möjlighet att fånga upp vad elever har förstått
och missförstått och att utveckla elevers kunskaper. En viktig aspekt för att
skapa ett klassrum där matematikkunskaper utvecklas är att alla elever är
delaktiga och ges utrymme att föra fram sina tankar och resonemang. Därför
tycker jag också att den mängden, där intresset är störst, motsvarar förståelse
för matematikens värde, roll och betydelse i vardagslivet.
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9 Slutsatser och vidare forskning
Denna studie tar reda på vilka åsikter om och erfarenhet av verklighetsan-
knuten matematikundervisningen lärare har som undervisar i matematik på
grundskolor i Uppsala kommun. Detta arbete består av litteraturstudier och
analys av intervjuer med matematiklärarna. Resultat visar att de intervju-
ade lärarna genomföra en flexibel och varierad matematikundervisning som
väcker elevernas intresse och anknyter matematik till deras vardag. Lärar-
na arbetar elevnära för att öka elevernas deltagande och uppmärksamhet på
matematiklektioner.

De matematiska uppgifterna som lärarna väljer utgör centrala element
i undervisningsprocessen. Färdigproducerade uppgifter som lärarna plockar
fram är bra och används som vägledning för lärarna och ger trygghet i ma-
tematikundervisningen. Uppgifter som lärare hittar på hjälper till att verk-
lighetsanknuta matematik till elevernas vardag här och nu.

Denna studies forskning visar att lärarna använder diskussioner och la-
borationer som undervisningsmetoder vid matematiklektionerna. Men labo-
rativ undervisningsetod hjälper mycket till att verklighetsanknytningen sker
på det bästa sättet.

Resultat av detta arbete visar att forskningslitteraturstudierna samt lä-
rarnas intervjuer beskriver en positiv attitydförändring hos eleverna för mate-
matikämnet vid verklighetsanknytningen. Samtliga intervjuade lärarna anser
att verklighetsanknuta uppgifter och undervisningsmetoder bidrar till att öka
elevernas intresse och stärker elevernas kunskaper.

Denna studie kommer fram till en viktig slutsats: laborationer i verklig-
hetsanknuten matematikundervisningen är nödvändiga för att hjälpa elever-
na att förstå matematiska begrepp och använda detta i vardagslivet.

9.1 Vidare forskning

Denna studie kan följas upp med en kompletterande studien med observa-
tioner i klassrummet och intervjuer för att ta reda på hur eleverna arbetar
praktiskt med problemuppgifter och vad de anser om verklighetsanknytning-
en.
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10 Bilagor

10.1 Bilaga 1. Information om en studie om verklighets-
anknuten matematikundervisning

Jag är student som läser till lärare och går sista terminen på Kompletterande
lärarutbildning vid Uppsala universitet. Under mitt examensarbete kommer
jag att skriva en studie där jag undersöker lärarnas erfarenhet av verklighets-
anknuten matematikundervisning och lärarnas åsikter om elevernas attityd
och inlärning.

Jag heter Natalia Zabzina. Jag skulle vilja intervjua dig som grundskol-
lärare. Intervjun kommer att ske, enskilt, vid ett tillfälle och pågå cirka en
halvtimme. Om du väljer att delta i studien önskar jag göra en röstupp-
tagning samt skriva ner enkla anteckningar. Inspelningen och anteckningar
kommer tillsammans utgöra grund för min analys.

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar
av studien (publikationer och seminarier) kommer alla personuppgifter vara
borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och
presentationer av studiens resultat.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som
helst. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

On du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta
mig eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter).

Tack på förhand för din medverkan!
Handledare: Fredrik Lilja

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier.
E-post: fredrik.lilja@edu.uu.se

Student: Natalia Zabzina
E-post: natasha_zabzina@hotmail.com
tel. 07* *** ** **
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10.2 Bilaga 2. Medgivande till deltagande i en studie
om verklighetsanknuten matematikundervisning

Studien, som kommer att handla om verklighetsanknuten matematikunder-
visningen, kommer att utföras inom ramen för att examensarbete. Studien
utförs av Natalia Zabzina som går sista terminen på Kompletterande lärar-
utbildning vid Uppsala universitet. Syftet med denna studie är att undersöka
lärares erfarenhet av verklighetsanknuten matematik undervisningen i sko-
lan.

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med

att jag kommer att intervjuas och röstinspelas i min skolmiljö, samt att det
insamlade materialet kommer att analyseras. Jag vet vad studien innebär och
jag vill delta i studien.

Jag har informeras om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min
medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas.

Jag vet att ingen obehörig får del av insamlade data, och att data förvaras
på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamla-
de data är avsedda för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid
universitetet, men inte för andra ändamål.

Jag har tagit del av informationen ovan och tillåter att min intervju an-
vänds i studien:

Ort och datum: Underskrift: Namnförtydligande:

Jag försäkrar härmed att de forskningsetiska principer som nämnts ovan
kommer följas:

Ort och datum: Underskrift: Namnförtydligande:
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10.3 Bilaga 3. Intervjuguide

Läraren:
Vilken årskurs jobbar du i just nu?
Hur många år har du arbetat som lärare?

Verklighetsanknuten matematikundervisning
Vilka åsikter har du om tillämpningar av matematik i vardagslivet?
Hur kan du beskriva sin erfarenhet av verklighetsanknuten matematikunder-
visning?

Vad anser du om de verklighetsanknutna uppgifterna som finns i färdig-
producerat undervisningsmaterial?
Är de bra formulerat? Förstår eleverna dem?
Vilka syften anser du att de fyller?
Hittar du på uppgifter? Hur?

Vilka undervisnings metoder använder du vid verklighetsanknuten mate-
matikundervisningen? Varför?
Hjälper dessa metoder att förmedla kunskap?

Hur förändras elevernas attityd till matematik ämne vid arbete med verk-
lighetsanknutna uppgifter?
Vad anser du om elevernas förståelse av de matematiska begrepp som kan
bli anknutna till vardagslivet?
Hur påverkas elevernas inlärning?

För vem är verklighetsanknytningen viktigast: för lärarna att förmedla
kunskap eller för eleverna att förstå matematiska begrepp?
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