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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Anna Wedestig som hjälpt oss med vårat examensarbete. Vi vill 
även tacka eleverna som deltagit i vår undersökning och vår handledare under vår 
verksamhetsförlagda utbildning som gett oss goda råd och tips till vår kommande yrkesroll. 
Vi vill också tacka våra familjer som stöttat oss under vår studietid. 
 
 
Haparanda 2006-06-01 
 
Kristina Wiik & Erika Medström



Abstrakt 
 
Detta examensarbete utförde vi i år 2 i en skola i Haparanda kommun. Syftet var att 
undersöka om eleverna ser matematiken som finns runt omkring oss i vår vardag. Vår studie 
utgick ifrån att vi i matematiken arbetade med olika vardagsnära uppgifter och samtidigt 
pratade och reflekterade med eleverna över vad som var matematik i de olika situationerna. 
Detta med syfte att få eleverna att bredda sin syn på var, när och hur mycket vi använder oss 
av matematik i vardagslivet. Med eleverna gjorde vi bland annat stapeldiagram, lekte affär, 
utförde olika slags mätningar och bakade, samtidigt som eleverna fick fundera och efter varje 
pass sitta i grupp och diskutera vad som var matematik i detta arbete. Vi använde oss av 
intervjuer och observationer för att undersöka i vilken utsträckning eleverna uppfattar 
matematiken runt omkring oss. Slutresultatet av undersökningen visade att genom att arbeta 
på ett praktiskt varierat arbetssätt med matematiken och få eleverna att reflektera och 
diskutera var matematiken finns i vår vardag, kan eleverna lära sig att se och upptäcka 
matematiken som finns runt om kring oss.
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Inledning  
 
Matematik finns överallt runt omkring oss. I varje gathörn i nästan varje sammanhang kan vi 
spåra oss till matematiska företeelser. Vi finner den i affären när vi handlar, när vi fyller i en 
tipskupong eller när vi slår ett telefonnummer. Även när vi till exempel ska dela upp 
någonting mellan varandra eller köra bil, laga mat eller baka. Matematik finns även i vår 
upplevelse av tid, rum och dimensioner kommer vi i kontakt med matematiska begrepp. 
Mycket som sker i vår värld är matematiskt till sin natur.  
 
Vi har i vårt examensarbete studerat hur och om barnen ser och reflekterar över alla olika 
matematiska situationer som finns runt omkring oss i vardagslivet. Vi ställde oss frågan om  
barn inser och förstår vad som är matematik av alla de olika redskap som vi använder oss av i 
det vardagliga livet. Kan vi i leken, naturen, samt i olika vardagssituationer låta barnen få se 
matematiken som finns här mittibland oss och med det försöka fånga barnens intresse och 
insikt om att matematik finns överallt och inte bara i matematik boken. Kan man genom att 
låta barnen arbeta med verklighetsbaserad matematikinlärning ge förståelse i matematikens 
stora användningsområde även i vår vardag.  
 
Inger Wistedt skriver i sin bok Om vardagsanknytning av skolmatematiken att många länder i 
dag är eniga om att matematikundervisningen från vardagserfarenheter och närmiljöer är en 
viktig utgångspunkt i undervisningen.  
 

På många håll pågår en livlig försöksverksamhet där lärare gör försök att knyta 
matematiken till sådant som redan eleverna kan och vet och till situationer som är 
välbekanta för dem. Mycket talar också för en sådan nära koppling mellan elevers 
vardagserfarenheter och skolmatematiken. (I.Wistedt.1991, s23.) 

 
 
Bakgrund 
 
Matematik har en över femtusenårig historia bakom sig. Enhet och mått har i årtusende 
använts, man har bland annat i Indien funnit bevis på att man använt sig av enhetliga vikter 
och längd mått redan 3000 f Kr Det är i dag en verksamhet som utvecklas hela tiden. 
Matematiska begrepp, modeller och metoder används både inom vardags och yrkesliv samt 
inom samhälleliga och vetenskapliga verksamhets områden. Praktisk matematik började 
tillämpas så snart som människorna övergick från att vara jägare och samlare till att vara 
bofasta och bruka jorden. De praktiska matematiska problemen som uppstod handlade om att 
dela jorden, att bygga bostäder, att försvara sina jordbruksprodukter, att ordna bevattning och 
så vidare. (Skolverket, 2003.)   
 
Att vardagsknyta matematiken är ingenting nytt, anser Wistedt, (1991) att elevers redan 
befintliga kunskaper bör utgöra en grund för fortsatt inlärning är en gammal tanke som redan 
fanns formulerad i sokratiska majevtiken. Den dyker upp i historien i perioder när 
humanistiska utbildningsideal växer sig starka. I modern tid har den genomsyrat sekelskiftets 
matematikdidaktiska reformrörelse.   
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Matematikens betydelse 
  
Matematikkunskaper skall ge eleverna den möjlighet som de behöver för att lösa 
vardagsproblem och kunna fungera som medborgare i vårt samhälle. För att delta i 
beslutsprocesser och kunna förstå och granska reklam, information, ekonomi och miljö är 
vikten av matematikkunskaper stor för eleverna och även en demokratiskrättighet. Matematik 
ska ge eleverna självförtroende, kompetens och möjligheter att kunna påverka och delta i vårt 
samhälle.(Skolverket, 2003)   
 
I läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem finns olika mål att 
uppnå i grundskolan. (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genom gången grundskola /…/ 
- behärskar grundläggande matematiska tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet”  
( Lpo 94 s.12).    
 

”Skolan ska ha som mål att uppnå att eleverna behärskar grundläggande matematiskt               
         Tänkande och att de kan tillämpa det i vardagslivet.”   
 
       ”Skolan skall i sin undervisning i matematik stäva efter att eleven : 
 
• Får tilltro till sitt eget tänkande och den egna förmågan att lära sig matematik och 

använda matematik i olika situationer. 
 
• Förstå och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder. 
 
• Inse värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och uttrycksformer.  
 
• Förstå och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt 

och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. Skall finnas i bakgrunden inte 
här.                                                                                                             

  
Lpo 94 skriver också att man ska utgå från den enskilde eleven och dennes förutsättningar. 
För att kunna göra detta måste läraren stimulera eleven och arbeta med olika kunskapsformer 
då ett varierat arbetssätt gynnar elevens inlärande. Kunskapen som eleven inhämtar skall 
kännas meningsfull och utvecklande. 
 
I boken Lusten att lära (Skolverket, 2003) står det att eleverna har svårt att relatera 
matematiken till det verkliga livet eftersom arbetssättet som används i undervisningen inte är 
anpassat till verkligheten. Det förespråkar ett mer varierat arbetssätt, till exempel ett laborativt 
arbetssätt. Elevernas förutsättningar blir väsentligt större när de får arbeta med öga och hand. 
Det kan ge eleverna en större lust att undersöka och upptäcka mer inom matematik.  
 

Vi behöver kunskaper om matematik och inte bara i matematik med tanke på det livslånga 
lärandet och allas möjlighet att vara aktiva medborgare. Kunnande i och om matematik för 
alla är alltså mer än någonsin välmotiverat, både ur samhällets perspektiv som ur den 
enskilde medborgarens. Matematikutbildning skall idag lägga grunden för privat- och 
yrkesliv, för vidare studier och livslångt lärande. Av tradition har matematikstudierna varit 
inriktade på att utveckla färdigheter – att till exempelvis utföra beräkningar, förenkla 
algebraiska uttryck och lösa ekvationer. Fokus har mer och mer nu börjat läggas på 
kunnande kring problemlösning, kommunikation och tillämpning. (Skolverket 2003, 
s.11)  
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 Vardagsknyta skolmatematik 
 
Den vardagsanknyta matematikundervisningen ska vara en kombination mellan vardagliga 
och vetenskapliga sammanhang samt mellan personliga erfarenheter och kulturella 
konventioner. Enligt Unenge, Sanddahl & Wyndhamn (1998) måste matematiken kännas 
meningsfull och vara sammankopplad med elevers verklighet och vardag för att öka 
förståelsen och betydelsen för matematik hos eleverna. Med meningsfulla och för eleverna 
relevanta matematikuppgifterna ökar intresset och glädjen. Detta leder till ökad motivation. 
(Unenge, Sanddahl & Wyndhamn 1998). 
 
Inger Wistedt talar om vikten av att arbeta utifrån elevernas egna vardags erfarenheter. 
Vad menar man då när man pratar om vardags anknutna skolmatematik? Inger Wistedt anser 
att vardagsknuten matematik kan betyda olika saker.  
 

Ordet vardagsknytning kan tydligen användas på två olika sätt, dels kan det beskriva hur 
enskilda elever använder sina erfarenheter-vardagsanknyter-när det lär sig matematik i 
skolan, dels kan det beskriva lärarens ambitioner och knyta an till barns kunskaper när de 
lär ut matematik. Vardagsanknytning har med andra ord en inlärningsaspekt och en 
undervisningsaspekt. (Wistedt 1991, s.24).         

 
 
Matematikens grundläggning 
 
Barns förståelse för matematikens olika begrepp grundläggs inte när de börjar förskolan eller 
skolan inte heller deras förmåga att räkna. I mycket tidig ålder sker barns inträde i 
matematikens värld. Den matematiska kompetensen har sin grund i tidiga former av 
matematiska begrepp som ständigt byggs upp genom barnens samspel med omvärlden. Dessa 
begrepp innefattar den förståelse av form, storlek, mängd och massa som barnen tillämpar sig 
vid lek och samtal. Små barn lär sig att ordna och gruppera olika föremål, de upptäcker och 
jämför likheter och skillnader. De lär sig att bollen är rund, dockan är stor, det finns många 
bilar, det finns mycket lera, och så vidare. För att sedan barnen ska förstå talens innebörd och 
lära sig den grundläggande aritmetiska färdigheten krävs att denna tidiga förståelse av 
matematik integreras med kunskaper om tal och räkning. (A.Ahlberg, 1995.) 
 
Att tidigt föra in matematiskt tänkande genom att ständigt arbeta med att synliggöra och 
uppmärksamma barnen på allt som är matematik av det som de finns runt omkring överallt i 
vår miljö är en viktig del. Alla elever ska ges chansen att få uppleva matematiken och dess 
användnings område på en nivå som de klarar av. (Doverborg, E. Pramling/Samuelsson, I. 
1999)  
 

”Alla kanske inte vill eller ska vara intresserade av matematik. Men nog vore det väll 
önskvärt att alla fick samma chans att pröva på att vara i matematikens värld. Uppleva en 
förmåga att se matematik som en viktig kunskap, något som alla har nytta av och faktiskt 
använder sig av i sin vardag utan att vi uttrycker det eller benämner det som matematik.” 
(Doverborg,E. Pramling/ Samuelsson,I. 1999 s.139) 
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Matematikens syfte och roll enligt kursplanen 
 
Genom att prata matematik och utföra praktiska övningar kan eleverna ges större insyn på hur 
mycket matematiken som finns runt omkring oss. För att ge eleverna en vidgad syn på hur vi 
använder matematiken i vardagslivet är det viktigt att de får grundläggande kunskaper i ämnet 
matematik.    
  
I läroplan för grundskolan sägs att: 
 

Skolan skall strävas efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap för 
att  
 
- formulera och pröva antaganden och lösa problem 
 
- reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
samt att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola… 
 
- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. (Lpo 
94 s.9). 

 
Eleverna ska i grundskolan få kunskaper i matematik som skall hjälpa dem att i förstå och 
kunna fatta välgrundande beslut i vardagslivet och kunna följa och delta i samhällets olika 
beslutsprocesser. I vår kultur är utbildningen i matematik och insikten om dess historiska 
utveckling av stor betydelse och roll i vårt samhälle. Syftet i utbildningen är att öka och 
utveckla intresse i matematik hos eleverna och ge dem möjlighet att kommunicera med olika 
matematiska uttrycksfomer och språk. Eleverna ska också ges möjlighet att finna matematiska 
mönster och former och uppleva glädjen och tillfredsställelsen att kunna förstå och lösa 
problem. (Skolverket, 2003). Rapporten fortsätter vidare, 
 

”Lusten och glädjen uppstår i känslan av att lyckas med någonting vilket i sig är starkt 
motiverande. Och omvänt, elever som möter ständigt misslyckande i skolarbetet, inte 
minst matematik, förlorar raskt motivation och lust att lära. Relationen mellan uppgifternas 
svårighetsgrad och elevernas motivation eller vilja att engagera sig finns också belagd i 
forskning. Uppgifterna på rätt nivå utmanar elevernas förmåga optimalt främjar deras 
motivation och strävan efter att lära sig i riktning mot lärandemål. ” (Skolverket 2003, 
s.26.) 
 

 
Matematiska problem 
 
Många elever har svårt att se matematiken som finns i vårat vardagsliv. Problemlösningar och 
andra aktiviteter av matematiskt slag som finns runt i kring oss kan vara svårt för många att 
urskilja som en del av vår vardagliga användning av matematik. De tror att matematik 
lektionerna och matematik boken i skolan är det enda riktiga användnings området.  
(Ahlberg 1995). 
 
En uppfattning som många elever har är att man ska lära sig räkna för att kunna lösa uppgifter 
i matematik boken i skolan. Att det även finns en särskild matematik i skolan, som skiljer sig 
ifrån den vardagliga matematiken som man använder av sig i det dagliga livet. När elever 
löser olika matematiska problem i vardagslivet använder de sig i stor utsträckning sina egna 
personliga lösningsmetoder och utnyttjar inte de tillväga gångs sätt som det lärt från 
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skolmatematiken. Övergången från att använda sig av sina egna personliga lösningsmetoder 
till att i skolan memorera talfakta och använda algoritmer kan vara ett kritiskt skede för 
eleverna.  
 
Inger Wistedt har studerat elevers relationer mellan vardagskunskaper och skolmatematik. 
Hon menar att uppgifterna i läroböckerna oftast är stereotypa. Det ska vara enkla uppgifter att 
lösa med någon välkänd algoritm och ska vara tillämpningsuppgifter snarare än problem i 
genuin mening. Hon menar att man i matematikböckerna sällan möter verklighetens 
mångtydliga problem. Resultatet blir att eleverna kan få svårigheter att överföra dessa 
strategier till vardagliga situationer och matematiska sammanhang. Wistedt betonar att 
vardagen för eleverna är fylld av matematik som vi vuxna måste hjälpa eleverna att bli 
medvetna om. Som lärare är det viktigt att man själv sätta på sig ”matteglasögonen” för att bli 
mer medveten om allt detta. (Wistedt,1991). 
 
 
Språket och tankens betydelse 
 
Att språket och tänkande spelar en stor roll i matematikundervisningen och kan anses vara ett 
instrument för att nå kunskap anser Malmer och Adler (1996). Det är av stor viktigt att 
eleverna i skolan ofta får tillfällen att uttrycka sina tankar i ord. Det innebär för eleverna att de 
kommer i kontakt med sitt tänkande, vilket också göra dem medvetna om inte bara vad de vet, 
utan också hur det vet det. Både muntligt och skriftligt har stor betydelse för bildandet av 
tankestrukturer. Med hjälp av språket byggs matematiska förhållanden upp och begrepp 
utvecklas. Språket har av det skälet en stor betydelse vid inlärning.( Malmer och Adler 1996.) 
  
I boken Kreativ matematik (1997) skriver Malmer om hur Vygotsky betonade språkets 
avgörande betydelse för all inlärning. Allt tänkande har sitt ursprung och utvecklas i 
relationen med andra människor. Sociala samspelet mellan människor ligger till grund för 
begreppsutvecklingen och skapandet av tankestrukturer. Tänkandet kan vara icke verbalt eller 
verbalt. Vygotsky ansåg att samspelet mellan tanken och ordet är en levande process. Vi tar 
oftast språket för givet. Vi använder det när vi kommunicerar med andra men även när vi 
själva tänker och reflekterar. Språket har en viktig roll vid all inlärning, eftersom vi lär oss 
förstå och tolka vår omvärld genom det. Det är med språkets hjälp vi utvidgar och förändrar 
vår världs bild och det är också ett tankeredskap som hjälper oss att bilda begrepp, se 
strukturer och förstå samband. När vi lär oss ett språk, får vi också en struktur av sociala 
meningar och relationer. Genom att språkligt utvecklas innebär det att få tillgång till fler ord 
och begrepp. Genom att medvetandegöra och poängtera språkets funktion vid inlärning kan 
vi, dra nytta av språkets möjligheter, något som kan resultera i en effektivare undervisning 
med djupinlärning och kvalitativ tankeutveckling. 
 
Det talade språket utvecklas hela tiden under dagliga rutiner i samspel med andra, så också 
det skriftliga språket, På samma sätt utvecklas också upplevda räknehandlingar som en 
nödvändig förutsättning för begreppsbildning och för det matematiska symbolspråket. Ett 
sådant synsätt överensstämmer med Piagets huvudtanke i frågan om kunskapsutveckling, 
nämligen att all kunskap utvecklas ur vår erfarenhet genom de handlingar vi utför.  
(G. Malmer, 1984) Hon fortsätter vidare i sin bok  
 

Tyvärr låter man ofta barnen börja med symbolspråket, trots att de inte har begreppsmässig 
täckning för det. De kan då också komma att se just arbetet med läroboken som ett viktigt 
mål att nå fram till. För många förknippas ordet matematik helt enkelt med det skriftliga 
arbetet med siffror och algoritmer. Sker inte någon redovisning under en lektion tror barnen 
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inte att de har matematik. Även kollegor och föräldrar kan ibland uppfatta det som lättsinne 
om man inte uppvisar en skriftlig dokumentation. Det kunskaper barnen når fram till under 
de undersökande och laborativa stunderna då de själva får pröva sig fram, låt vara att det 
kanske tar längre tid, är i alla fall deras egen. Därför kan de också lättare omsätta den och 
kombinera i nya situationer. (Malmer 1984, s.22) 
 

Med språk menas oftast att man läser, talat skriver och lyssnar i undervisningssammanhang. 
Att lyssna och läsa som är de två mera passiva formerna ägnar eleverna i skolan mest tid till. 
Läraren undervisar och eleverna sitter och lyssnar och läser sig till kunskap ur läroböckerna. 
Det måste i skolan ges mer utrymmer åt de aktiva språkliga formerna tala och skriva. Med ord 
och uttryck kan eleverna lära sig att lättare delge andra sina tankar och erfarenheter. Det 
innebär ett aktivt språkbruk. Eleverna bör därför få större möjligheter att både tala och skriva, 
eftersom det främjar utvecklingen och en aktiv inlärning. Genom att ge eleverna ett aktivt 
språk, kan undervisningen leda till en mera bestående inlärning på djupet.  
 
I kursplanen för Grundskolan (1994) står det följande om språkets betydelse i skolan: 
 

Språket är också en väg till kunskap och det är av grundläggande betydelse för lärandet. 
Med hjälp av språket erövrar eleverna nya begrepp, det lär sig se sammanhang, tänka 
logiskt, granska kritiskt och värdera. Deras förmåga att reflektera och förstå omvärlden 
växer. Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det utvecklar en människas tänkande 
och kreativitet, hennes relation till andra och hennes personliga kulturella identitet. Genom 
språket blir kunskap synlig och hanterbart. Spårförmågan har alltså stor betydelse för allt 
arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. (Lpo 94 s.47). 
 

 
Det matematiska språket 
 
Det är viktigt menar Berggren och Lindroth (1998) att få eleverna att förstå att matematik är 
mer än bara räkning. Matematiken och dess uttryck kan användas till att beskriva 
verkligheten. För att matematiken ska kännas meningsfull måste den dock först sättas in i ett 
sammanhang. De hävdar vidare hur viktigt det är att eleverna får möjlighet att träna sig i att 
tala det matematiska språkets vardagsuttryck för att kunna diskutera och få insikt i att 
matematiken tillhör verkligheten. Genom att tala med andra och använda sitt eget språk 
utvecklar man och befäster det olika matematiska begreppen. Att eleverna ges tillfälle att 
utveckla ordens innebörd är viktigt, de behöver också utveckla sitt abstrakta tänkande. Vilket 
innebär förmågan att se och göra kopplingar mellan olika uttrycksformer som bild, talat och 
skrivet språk. ( P.Berggren, M.Lindroth, 1998). 
  
 Att kommunicera kring upptäckter och språkligt beskriva sina erfarenheter är av stor vikt. 
Eleverna behöver därför många erfarenheter av att till exempel skapa och uttrycka mönster 
och att kunna sätta ord på sina upptäckter för att så småningom kunna bilda abstrakta begrepp 
Detta för att senare kunna beskriva och se strukturer och mönster hos objekt och i 
matematiken symboliskt. För att eleverna ska ges tilltro till sitt eget tänkande och få utvidga 
och utveckla sitt kunnande inom matematiken, måste de möta en matematik som de känner i 
gen och som knyter an till deras egen erfarenhets värld. En matematik som de kan prata och 
uttrycka i olika handlingar på deras eget språk som till exempel genom att tala och att rita. 
Om matematiken är menings full och vardagsnära kan eleverna ges tilltro att uppleva att de 
både kan och vill lära sig, enligt Ahlberg (1995). Vikten av detta uttrycks också i kursplanen i 
matematik; ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven inser värdet i 
att använda sig   av matematiska uttrycksformer”. ( Skolverket, 2000 s.26).   
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Laborativt arbetssätt - motivationshöjande?  
 
I en debatt artikel i Nämnaren (4, 2003) av Wiggo Kilborn, skriver han att konkretisering av 
matematik inte ska handla om aktiviteter eller arbeten med material. Det ska istället handla 
om att man med hjälp av olika material eller vardagserfarenheter vill belysa något eller lyfta 
fram en ide´. Materialet och erfarenheter bör därför användas för att stödja språket för att göra 
någonting obegripligt för eleverna begripligt.  
 
I Matematik från början (2000) menar Ahlberg att avsikten att använda olika typer av 
laborativa material i den inledande matematikundervisningen i skolan är att konkretisera talen 
och att även ge eleverna stimulans och omväxling. De laborativa övningarna ska ses som en 
naturlig och integrerad del av arbetet i övrigt. I boken påpekar också Ingrid Olsson vikten av 
att eleverna måste få möjlighet att aktivera alla sinnen och att de måste få möta tal på många 
olika sätt för att lättare få förståelse och uppleva matematiken som lustfylld. Berggren och 
Lindroth önskar i boken Kul matematik för alla (1998) att eleverna ska få arbeta mer 
laborativt och undersökande när de läser matematik. När eleverna ser de laborativa 
arbetssätten som en naturlig del av undervisningen tycker de oftast att det är ett roligt 
arbetssätt. Författarna menar också att när matematiklektionerna är elevaktiva ökar elevernas 
motivation och intresse. Laborationer ger tillfälle till funderingar och diskussioner mellan 
eleverna och lärare. 
 
Några andra författares tankar om laborativt arbetssätt under matematiklektionerna är till 
exempel. Kilborn och Löwing (2002) som anser att när man kallar laborativt material för 
konkret material så har man tappat bort en av den viktigaste poängen med konkretisering. 
Materialet som sådant är dött och äger ingen konkretiserande egenskap. Däremot kan man 
använda materialet i konkretiserande syften genom att använda de på ett sådant sätt att det 
underlättar den språkliga förståelsen av en operation eller tankeform. De menar vidare att 
laborativt material endast har till funktion att lyfta fram en tankeform eller att stödja en 
språklig förklaring. Det är bara ett medel att förstå någonting, inte en metod som bör användas 
på längre sikt. Detta betyder att så fort en elev har förstått en tankeform och behärskar den ska 
eleven lägga undan allt laborativt material och öva sig i de nya tankeformerna. Ett av målen 
när man använder sig av laborativt och vardags material är att så snart som möjligt kunna 
frigöra sig från det. Kilborn skriver också i matematiken, då är det lätt att dela upp 
matematiken i delar och låta den representeras av pärlor, klossar eller annat laborativt 
material. För barnen kanske det inte representerar något matematiskt med detta utan bara en 
kloss.  
 
Redan för tio år sedan (1995) skrev Ahlberg om behovet av en mer förståelseinriktad 
matematikundervisning om eleverna ska bli ”kunskapare” enligt målen i (Kursplan för 
grundskolan, 1994). Detta innebär att eleverna ska kunna utveckla förmågan att utveckla och 
formulera problem, komma fram till slutsatser och göra bedömningar. Förmågan att lösa 
problem betraktas som en nödvändighet i dagens samhälle enligt Ahlberg, och många 
matematiker och forskare menar att matematik i grunden handlar om problemlösning så 
därför borde problemlösning genomsyra skolans matematikundervisning.  
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Vad menas med vardagsnära matematik?   
 
Berggren och Lindroth (1997) menar att matematiken är ett verktyg som man i mycket olika 
sammanhang använder sig av när man ska beskriva verkligheten och dess olika situationer. 
Det är genom att använda det matematiska språket när man diskuterar, upptäcker och förstår 
matematiken som den får en plats i det verkliga livet. De menar att den vardagliga 
matematiken är grunden till all matematisk kommunikation.  
 
Löwing, M.& Kilborn, W (2003) menar att även om den vardagliga matematiken är viktig och 
oftast grundläggand för matematiskt förstående, så får man också ge akt på att om eleverna 
bara arbetar med den vardag de redan förstår, så bygger de ju inte upp något nytt vetande. De 
utvecklar alltså inte sin förståelse på ett sådant sätt att de kan tolka nya, mer komplexa, 
fenomen i vardagen. Klara, tydliga mål för verksamheten måste därför finnas. Han menar 
vidare att det är viktigt att lärarna för att uppnå dessa mål ibland använder sig av 
vardagssituationer som utgångspunkt för att sedan leda eleverna vidare till det avsedda målet. 
Att kunna använda sig av resultatet som utgångspunkt för at lära sig någonting nytt, till 
exempel en ny strategi, som därefter i sin tur kan användas till att förklara nya fenomen som 
inte eleverna tidiga förstått. 
 
 
Ämnesintegrering 
 
Genom att låta matematiken integrera med olika ämnen i skolan ges eleverna en inblick i hur 
användbar och viktig matematiken är inom alla områden. Inom skolans alla olika ämnes 
områden kan man få in matematiken. Inom ämnes områden som bland annat slöjd, 
hemkunskap, naturvetenskap, samhällsvetenskap vävs matematiken lätt in. Med hjälp av till 
exempel olika slags tema arbeten med samarbete av flera lärare kan eleverna ges stora 
möjligheter att vidga uppfattningen om matematikens stora användnings område både i 
vardagslivet och i olika yrkessammanhang. (Gudrun Malmer 2002).  
 
Många elever inser inte hur viktig matematik ämnet är i dagens skola. Elever och lärare borde 
ställa sig frågan varför man läser matematik i skolan och diskutera detta tillsammans för att 
vidga uppfattningen om ämnets stora betydelse. Detta kan få eleverna mer engagerade och 
intresserade av matematiken, i stället för att eleverna ska undra varför de ska lära sig detta.    
 

”om man dessutom kan bryta den alltför dominerande negativa inställningen till matematik 
genom att låta eleverna upptäcka och uppleva hur intressant och spännande matematiken 
kan vara, skulle många elever - och lärare - må väsenligt mycket bättre.” (Malmer, 2002. 
s.42.) 
 

I boken Kul matematik för alla (Berggren och Lindroth 1998) anser författarna att man måste 
söka i elevers närmiljö för att finna medel som väcker elevernas intresse. Kanske finns det ett 
fritidsintresse eller annat ämnen som eleverna är intresserad av där de kan finna och upptäcka 
matematikens användnings område. Att leda eleverna in på ett mer verklighets basera område 
för att ge dem inblick i matematiska företeelser som finns och som kan beskriva vår 
verklighet och ge lösningar på vardagsproblem. De hävdar också att matematiken löper som 
en röd tråd genom de flesta skolämnen.  I hemkunskap använder man vikt och volym, när 
man lagar mat eller bakar. Att förstå bråk är en förutsättning för att kunna omvandla recept. I 
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slöjd mäter man, omvandlar måttenheter och har användning för geometriska figurer. 
Symmetri, perspektiv och skala utgör en del av ämnet bild. Skala förekommer också i 
geografi i samband med koordinatsystem. I samhällskunskap ingår ekonomi. Där man 
använder sig av matematik i stort och smått. (Berggren & Lindroth, 1998)   
 
 
Lustfyllt lärande 
 
Vad kan få eleverna att förstå matematiken bättre? I rapporten lära - med fokus på matematik 
(Skolverket, 2003) läser vi att läraren enligt eleverna är den viktigaste faktorn för att lära på 
ett lustfyllt sätt. I rapporten står det att eleverna vill ha en lärare som tror på deras förmåga att 
lära sig. Lärare som utgår från egna erfarenheter och förmår knyta an till verkligheten 
förmedlar oftast till eleverna ett lustfyllt lärande. De som kan engagerar elever i utmanande 
samtal och visa hur kunskap kan användas utan att alltid använda läromedel får eleverna att 
uppleva matematiken som relevant och begriplig.    
 
 
Läromedlen bör inte styra matematikundervisningen för det stoppar matematiken för att bli 
intressantare. Nilsson (2000) tycker att undervisningen styrs för mycket av läroböckerna. Han 
menar att läroboken inte ska styras av matematikundervisningen utan den måste ändå vara 
utgångspunkten i lärandet då eleverna lättare kan se vad som varit och vad som komma skall. 
För föräldrarna och eleverna kan det vara en trygghet när det kan se hur långt de hunnit.     
(S, Nilsson 2000).   
 
Ahlberg (1995) påstår att många elever tror att matematiken är något som bara behövs på 
skolan och att det inte går att använda i det verkliga livet. Hon menar även också att eleverna 
bör få möta olika problemställningar som knyter an med deras omgivning för att uppnå 
integration mellan deras egen vardagsmatematik och den på skolan. 
 
Celestin Freinet (1896-1966) har gjort studier i pedagogik med verkligheten som ett viktigt 
inslag. Freinet ansåg att man måste kunna ha användning av kunskapen om den ska bli 
meningsfull. Vid fördjupning förändras elevernas erfarenhet vid ett undersökande arbetssätt 
av verkligenheten. Freiner menar att läraren ska vara en resurs för eleverna och skapa 
upptäckarglädjen. Han ansåg också att verkligheten är viktigaste läroboken. Eleverna fick gå 
på upptäcktsfärd i sin närmiljö och sedan berätta och diskutera om vad de upplevt. Eleverna 
lärde sig mera av detta än genom de gamla läroböckerna som inte hade medan deras liv att 
göra med. (L, Svedberg, M. Zaar,1998)  
 
I skolverket (2003) står det att som lärare är man kanske den viktigaste faktorn till elevernas 
lust att lära. Läraren har en viktig roll i att motivera och engagera eleverna. Elever anser att 
om läraren är förklarande i sin undervisning är det en bra lärare. Lärare som har många olika 
undervisningssätt har stor chans att fånga många elevers motivation och få ut mycket 
kunskaper. Det framgår av rapporten att lärare har olika syn på vad bra matematik är, men 
många lärare menar att förståelse och samband är centralt. ( Skolverket,  2003). 
 
 
Sammanfattning av bakgrunden.  
 
Enligt flera av våra stora filosofer bland annat Piaget och ´Vygotskij så spelar verkligheten en 
stor roll för elevens inlärning. Att verkligheten och vardagslivet är en bra och viktig grund för 
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all inlärning så även inom matematiken. Det gäller att kunna kombinera verkligheten och 
vardagen inom matematiken men även inom alla andra ämnes områden i skolan. Elevernas 
vardag är fylld av matematik men eleverna måste få hjälp av vuxna att se var den finns och bli 
medvetna om det. Som lärare måste man själv sätta på sig matteglasögonen för att bli 
medveten om vikten av att se och behandla matematiken från elevernas synvinkel och 
verklighet. Att knyta an matematiken till elevernas intresseområden och egen verklighet är 
nog ett bra sätt att öka motivationen och förståelsen för matematikens stora användnings 
område i verkliga livet hos eleverna.  
 
I Kurs planen för ämnet matematik har Skolverket skrivit att det är viktigt att eleverna får 
insikt i hur matematiken kan användas i vardagslivet och att de förstår sambandet till skolans 
matematik.  
 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik 
som behövs för att fatta välgrundande beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 
tolka och använda det ökade flödet av information och för att följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen ska formas så att eleverna förstår värdet av att 
behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig att använda 
matematik. (Skolverket, 2006). 
  

 
Syfte 
 
Syftet är att undersöka om man genom att arbeta på ett varierande praktiska arbetssätt med 
matematiken och samtidigt prata och låta eleverna reflektera vad som är matematik, kan få 
eleverna att bredda sin syn på hur matematiken används i vår vardag.  
 
 
Metod 
 
Under vår sista praktikperiod var vi på en skola i år 1-2. Vi valde att studera år 2 i våra 
undersökningar då deras förförståelse i matematiken är större än hos eleverna i år 1. I våra 
studier använde vi oss av intervjuer och observationer för att eleverna lättare ska kunna 
uttrycka sig och få fram vad de menar. Vi ansåg att eleverna har lättare att svara på muntliga 
frågor än skriftliga och att skriftliga enkäter skulle försvåra för eleverna att förstå frågorna. 
Anledningen till grupp intervjuer var också att eleverna under diskussionen skulle bli 
medvetna om och med hjälp av gruppen skulle komma fram till att det fanns matematik i de 
övningar som vi utförde.  
 
Vi valde att använda oss av kvalitativ intervjumetod ”som i motsats till kvantitativ metod inte 
utgörs av mätningar, matematiska uträckningar, statistik och liknande utan ger resultat i form 
av texter och ord.”  (Rapporter och uppsatser. J,Backman 1998, s 31). 
 
Enligt Holme & Solvang (1991) använder man sig av intervjuer och observationer för att 
skapa sig en bild av undersökningsenheterna. Att observera innebär att man under kortare 
eller längre period är tillsammans med den grupp som man ska undersöka. Man kan antingen 
observera öppet eller dolt genom att delta i eller finnas i närheten av den grupp man 
undersöker. (Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik. 
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De observationer och studier som ligger till grund för resultatet är våra tolkningar av 
elevernas agerande och tankar.  
 
 
Vår undersöknings metod 
 
Intervju 
 
Vi har valt att göra intervjuer med eleverna för att få ett intryck av var eleverna tycker att 
matematiken finns i vardagssituationer. Vi vill att eleven själva ska få formulera hur de 
känner och tänker i intervjuerna. (Backman, 1998). Se bilaga 1. Den först uppgiften vi gjorde 
med eleverna var att de var och en fick skriva ner på ett papper vad de tycker att matematik är 
för någonting. Se bilaga 1.  Vi valde sedan fortsättnings vis att intervjua eleverna genom att i 
grupp låta dem diskutera och gemensamt komma fram till vad som var matematik i de olika 
övningarna som de fick göra.  Vi har efter varje lektions tillfälle ställt eleverna frågan. Vad 
fanns det för matematik i den här uppgiften?  
 
 
Observationer 
 
Våra studier baseras på observationer som vi genomförde under praktikperioden. Vi ville få 
en bild av vad eleverna anser är matematik i vår vardag, och därför gjorde vi fortlöpande 
observationer av elevernas reflektioner under och efter varje aktivitet. Vårt mål var att få en 
inblick i om eleverna ser matematiken som vi ständigt använder oss av i vår vardag fast vi 
kanske inte alltid namnger de vid matematiska termer. Vi antecknade vad som framkom av 
elevernas diskussioner. Vi utgick alltså inte från specifika observationspunkter. Vi 
observerade hur eleverna diskuterade sig fram till att hitta matematiken i de övningar som vi 
genomfört.   
 
 
Försökspersoner    
  
Försöken genomförde vi under vanlig skoltid. Då klassen bestod av endast 8 elever valde vi 
att studera och intervjua alla som gick i år 2. Klassen bestod av 2 pojkar och 6 flickor. 
 
Bortfall  
 
I denna undersökning förekom inga bortfall. 
 
 
Genomförandet 
 
Vårat examens arbete byggde på att eleverna skulle få vardagsnära matematikundervisning 
där de fick arbeta både i grupp och enskilt. Eleverna fick bland annat använda sin egen 
kroppslängd för att lära sig räkna ut olika omkretsen. I hemkunskapen fick de lära sig att 
använda måttenheterna vid bakningen. Vi byggde upp en butik där eleverna fick handla. Se 
bilaga 2. Syftet var att de fick lära sig hur mycket allting kostar och kunna räkna hur mycket 
pengar man måste ha för att kunna handla men även hur man räknar om man inte har jämna 
pengar. Vi lärde ut hur man använde sig av stapeldiagram med vilka eleverna fick göra olika 
undersökningar. Vid observationerna gjorde vi upp att en av oss skulle observera medan den 
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andre skulle instruera och hjälpa eleverna. Vi använde oss av intervjuer där vi samlade hela 
klassen och diskuterade. Utvecklingsarbetet genomfördes på ett varierat arbetssätt som bestod 
av vardagsbaserade uppgifter och genomgångar. Se bilaga 2.  
 
Med eleverna har vi även i början av våran praktik gjort en skriftlig undersökning där eleven 
själv fick skriva ner vad han/hon tycker att matematik är för någonting och var man kan 
använda sig av matematik. Vi har redovisat svaren med att namnge pojkarna - P1, P2, och 
flickorna - F1, F2, F3, F4, F5, F6. Bilaga 1. 
 
 
Tidsplan 
 
Höstterminen 2005: Inlämning av PM 
Höstterminen 2005:  Bakgrund, syfte, metod, slutarbetet, utförande av VFU, sammanställning 
av rapport. 
 
 
Resultat 
 
I vår första intervju ville vi få fram vad eleverna själva förknippade att matematik var våran 
intervju med eleverna var vad de tycker att matematik är för någonting. Eleverna verkade 
tycka att matematik är ett roligt ämne. Men de förknippar matematiken i skolan mest till 
matteboken. Att sitta och räkna i boken är ”riktig” matte. Alla eleverna i klassen var dock 
överens om att matematik var ett viktigt ämne att kunna, alla var dock inte riktigt säkra på 
varför det var viktigt (diskussions fråga). Pengar tyckte det flesta var förknippat med 
matematik och att kunna räkna med plus och minus. Efter varje övning/lektions tillfälle som 
vi hade med eleverna satte vi oss ner för att låta eleverna berätta och diskutera vad de tyckte 
att det fanns för matematik i det vi hade gjort. Se bilaga 1 
 
Den första uppgiften vi gjorde med eleverna var att göra ett stapel diagram. Se bilaga 2.  Vi 
satt tillsammans med eleverna och gjorde olika mätningar. Vilka maträtter var våra favoriter, 
vilka favorit bilmärken, vilka favorit färger. Detta så att eleverna skulle förstå principen med 
diagrammet. Eleverna fick sedan till hem uppgift ett stort diagram med axlarna ut ritade på. 
De skulle göra en undersökning på vad de själv vill genom att intervjua några hemma. 
Eleverna trodde först att detta skulle bli en svår och jobbig uppgift. Men när de kom tillbaks 
till skolan med diagrammen så tyckte alla att det hade varit en rolig uppgift att göra. Det två 
pojkarna och en flicka hade gjort undersökning om olika favorit bil märken. Två av flickorna 
hade undersök favorit färger, två hade undersökt favorit maträtter och en flicka hade 
undersökt favorit läsk. Eleverna hade haft mellan fem och nio olika alternativ att välja på i 
sina undersökningar och de hade intervjuat mellan sex och tolv personer var. De tyckte att det 
fanns ganska mycket matematik i den här uppgiften. En flicka tyckte att det mest hade varit 
att skriva och måla. Diskussionen var lite trevande i början och eleverna lite avvaktande. Men 
sedan kom de fram till att de var mycket att räkna i denna uppgift också. De hade bland annat 
räknat hur många olika saker de skulle fråga om i sin undersökning, hur många de intervjuat, 
hur många som tyckte lika. De kom fram till att så här kan man göra andra undersökningar 
också. Om man vill veta vad alla elever på skolan tycker om någonting till exempel. 
 
Andra uppgiften vi gjorde med eleverna var att bygga upp en affär. I affären prismärkte vi alla 
varor. Affären hade vi i förskolans lekrum. Eleverna fick komma och handla i affären. De fick 
till en början köpa två saker var. Sedan fick de själv räkna ut hur mycket varorna kostade 
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tillsammans. När de räknat ut detta fick de hämta så mycket pengar (leksaks) som de behövde 
och komma och betala i kassan. Sedan ändrade vi så att eleverna fick ha med sig pengar när 
de gick och handlade. De fick 20 kronor var som de skulle handla två saker var. När de kom 
till kassan fick de räkna ut vad det kostade, kontrollera om de hade pengar så att det räckt och 
om de skulle få växel tillbaks. När vi diskuterade med eleverna efteråt om det fanns 
matematik i att gå och handla i affärer var alla överens om att i affärer fanns det hur mycket 
matte som helst. Först ska man hemma räkna vad man ska handla och vad man behöver. När 
man är i affären ska man räkna varor, hur mycket det kostar så att man har pengar så det 
räcker. Hur mycket köttfärs i kilon som man ska ha eller hur mycket korv. Vid kassan ska 
man räkna vad allt blir att kosta tillsammans så man vet vad man ska betala. Sedan ska man 
betala och då ser man om det finns pengar kvar i börsen efteråt. Eleverna kom fram till att det 
fanns många olika sätt att räkna på i en affär, till exempel hur många kilon man vill ha av 
någonting, hur många liter, hur många i stycken. När vi satt och diskuterade efter att vi lekt 
affär med eleverna så kändes det som att hela gruppen verkligen kom igång att diskutera om 
var det fanns för matematik här. Alla kom igång att tänka och reflektera mer än tidigare. 
 
Tredje uppgiften vi utförde med eleverna var om mätningar. Här fick de lära sig att räkna 
omkrets. Eleverna mätte omkretsen på olika saker. De mätte olika bords och böcker omkrets, 
klassrummet och korridorens omkrets. Sedan fick de mäta omkretsen på klassrummet med sin 
egen kroppslängd som måttband och jämföra med varandra, de tyckte det var en rolig uppgift.   
Eleverna såg mycket matematik även i dessa övningar. De började diskutera detta med 
varandra redan medan de höll på att mäta. Eleverna konstaterade att de hade räknat med 
mycket plus, meter centimeter, ”elevmeter”( elevernas egen definition på när de mätte med 
sin egen kropp). De kom fram till att man kan ha mycket nytta av att kunna mäta omkretsen. 
Om man vill veta hur stort ett rum är, om man vill veta hur långt det är runt skolan eller ett 
annat hus. Efter en stunds diskuterande kom de även på att om man ska måla runt fönster eller 
dörrar tillexempel så kan man räkna ut hur mycket färg man behöver, eller om man ska klippa 
gräset på fotbolls plan.     
 
Fjärde uppgiften ”Boet” var en uppgift som vi utförde i gymnastik salen. Eleverna delades 
upp i lag. Varje lag fick en rock ring som sitt bo i olika hörn av salen och i varje ring låg en 
tärning. På mitten av golvet fanns blad, numrerade från 1-30. På varje blad stod skrivet en 
uppgift. Eleverna fick slå ett slag med tärningen och sedan springa fram till mitten och läsa 
vad som stod på lappen som hade den siffra som deras tärning visat. Se bilaga 2. Sedan skulle 
hela laget tillsammans utföra uppgiften. Sedan fick de springa tillbaks till sitt eget bo och slå 
med tärningen en gång till. Denna gång skulle de summera ihop siffran de nu fick fram med 
siffran de fått fram tidigare och så vidare. Når de kom upp till 30 så fick de fortsätta, men nu 
dra ifrån, subtrahera tills de kom tillbaks till 1. Eleverna tyckte att detta var en jobbig uppgift. 
Men de tyckte att den var rolig ändå. Att räkna med tärningen upp till 30 tyckte de gick bra, 
ibland var det dock lite svårt att komma ihåg varifrån de skulle fortsätta när de slog med 
tärningen. ”När man springer och har brottomt så är det inte så lätt”, sa en av eleverna. Även 
att göra de olika uppdragen gick oftast bra. Det var ganska mycket att räkna och fundera där. 
Det som kändes svårare tyckte de flesta eleverna var att räkna från 30 och neråt. ”Jag blev 
stressad när det gick saktare att räkna bakåt, det är lite svårare” sa en av eleverna. ”Det kanske 
är bra sätt att ha gympa och matematik samtidigt det blir både roligt och jobbigt samtidigt” 
var en annan kommentar från en elev. 
 
Bakning var den femte uppgiften som vi gjorde med eleverna. Vi bakade kladdkaka. Eleverna 
fick i grupper med tre i varje baka en kaka. Eleverna fick börja med att skriva upp receptet. 
Sedan pratade vi om de olika måtten som fanns med i receptet och alla olika förkortningar. 
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Receptet som vi sa till dem hade vi i förväg halverat, så eleverna i varje grupp fick börja med 
att dubbla receptet så att det skulle bli en hel kaka. 
 
Fia utan knuff hade vi som sjätte uppgift som vi gjorde med eleverna. Vi delade upp klassen i 
grupper. De fick välja ett namn som de skulle kalla sig. Vi placerade ut rockringar som ett 
fiaspel. I varje rockring placerade vi ett papper där varje lag skulle utföra ett uppdrag, se 
bilaga 2. För att få komma fram ett steg skulle varje elev kasta fem ärtpåsar i en hink. Om alla 
ärtpåsar hamnade i hinken fick de gå ett steg fram. Om eleverna inte lyckades få alla fem 
ärtpåsar så fick de placera sig sist i raden och en annan elev fick fortsätta. Efter denna uppgift 
frågade vi eleverna om det fanns matematik i denna uppgift. De tyckte att det fanns 
matematik i uppgiften eftersom de fick räkna och fundera mycket. Denna uppgift blev lite 
som en tävling grupperna i mellan, alla ville komma runt först. Eleverna tyckte att det som var 
matematik var när de fick räkna omkretsen i gymnastiksalen med sina egna kroppslängder, 
när dom skulle ta reda på hur många sittups de skulle göra fick de räkna ut vad 8+2-1 är.   
 
   
Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Vi har använt oss av intervjuer och observationer. Vi anser att genom att kombinerat dessa 
metoder har vi fått ett bra mätinstrument. Observationerna visade oss att eleverna hade tilltron 
till det nya arbetssättet.  
 
Det som var svårt vid intervjuerna var att inte ställa ledande frågor, då vi är ovana intervjuare.     
 
Vid intervjutillfällena använde vi oss endast av samma fråga efter varje uppgift, vilket enligt 
Trost ökar tillförlitligheten. Och andra sidan finns det en liten risk att eleverna tolkat oss och 
lärt sig hur de skall svara, även om vi försökte att inte värdera deras svar. Vi anser att vi fick 
en god validitet, då vi frågade efter det vi ville veta. Vi lät eleverna själva muntligt formulera 
svaret. Våra intervjutillfällen övergick mer och mer till observationstillfällen då eleverna efter 
varje gång blev självständigare och kom i gång att diskutera med varandra.  
  
(Patel & Davidsson, 1994) menar att reliabilitet avser hur tillförlitlig en mätmetod är med 
tanke på faktorer som kan påverka resultatet. Tillförlitligheten i vår undersökning kan ha 
påverkats av att vi intervjuade eleverna i grupp. Eleverna kan ha påverkats av varandras 
åsikter. Detta anser vi dock var till fördel för eleverna då de inspirerade varandra i 
diskussionerna.  
 
Med validitet avser man mätinstrumentens tillförlitlighet, om det verkligen mäter det som är 
avsett att mäta (Patel & Davidsson, 1994). Utformningen av våra intervjufrågor gav den 
respons från eleverna som vi förväntat oss.  
 
Resultatdiskussion 
 
Vår tanke med detta examensarbete var att se om eleverna ser matematiken runt omkring oss. 
Enligt skolverket har kunskaperna i matematiken sjunkit. Genom vardagsmatematik kan det 
finnas möjlighet att intresset för ämnet ökar? Tanken med uppgifterna vi gjort till eleverna var 
att de skulle få upp en diskussion med sina klasskompisar och oss. Resultatet av intervjun 
visar att eleverna ser matematiken runt omkring oss. I en av uppgifterna fick eleverna titta på 
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kostnader för att köpa mat, leksaker med mera. Den uppgiften intresserade många. Det tror vi 
att det beror på att det därför var något de kände igen. När vi bakat kom eleverna fram till 
efter livliga diskussioner att det egentligen var mycket matte man måste använda när man 
bakar. De räknade deciliter, matskedar, teskedar, gram och allt som skulle vara i kakan. Att 
alla dessa olika mått var olika matematiska begrepp var alla överens om. De kom fram till att 
de hade räknat med hälften och dubbel när de ändrade på receptet och det brukade de också 
göra i matteboken.  Att räkna de olika ingredienserna var också matte samt att kontrollera att 
receptet räcker till alla.  
 
Ugnen var det mycket matte med tyckte eleverna. Man skulle kolla hur varmt det skulle vara 
och hur länge kakan skulle vara där innan den var klar. Här kom de på att klockan ju också 
var matte. Sedan skulle kakan delas så att den räckte till alla och att det var matematik var alla 
helt överens om, något som vi anser överensstämmer väl med kursplanens ambitioner om att 
skolan skall stäva efter att eleven inser värdet i att använda sig av matematiska uttrycksformer 
(Skolverket, 2000). När vi hade uppgiften om stapeldiagrammet där redovisade hur man läser 
av ett stapeldiagram. Eleverna förstod på en gång hur man skulle göra detta. Vi gav en läxa 
till eleverna där de själva fick hitta på någonting att undersöka hemma och göra ett 
stapeldiagram av. När eleverna gjort sin läxa fick de redovisa inför hela klassen sina resultat 
och visa upp sitt stapeldiagram som de tillverkat hemma. När vi hade mätningar så skulle 
eleverna lära sig att räkna ut omkretsen. Vi upplevde att de kunde snabbt lära sig och förstå 
hur man räknar.  
 
När vi hade uppgiften ordningsföljd med eleverna tyckte de att det var en rolig övning. De 
insåg här ganska snabbt att det fanns matematik i denna övning också. Vi tränade begrepp 
som störst eller minst, kortast eller längst, och flest eller mest. Se bilaga 2.  
 
 
Avslutande diskussion  
 
Att arbeta och utgå ifrån vardagliga situationer och befintliga kunskaper vid 
matematikinlärning är ingen ny tanke. Det tankesättet har funnits i århundrade. Genom att i 
tidig ålder försöka synliggöra och uppmärksamma barn på matematiken som finns runt 
omkring dem i deras vardagsliv, ger vi dem en grundläggande förståelse för det matematiska 
tänkandet och talens innebörd. Dessa teorier stämmer överens med Wistedt, (1991) tankar om 
hur viktigt det är att bygga på elevernas befintliga kunskaper och vardagserfarenheter i 
matematiken. Vi kan konstatera att man måste välja noggrant uppgifter och arbetssätt utifrån 
elevers intresse och det verkliga livet. En kombination av dessa kan påverka till en bra lärande 
för eleverna.  
 
Genom att få eleverna att känna att matematiken är meningsfull och kopplad till deras 
verklighet och vardag är enligt Unenge, Sanddahl och Wyndhamn (1998) av stor betydelse för 
att öka förståelsen i matematik. Meningsfulla och relevanta matematikuppgifter ger också 
ökat intresse, glädje och motivation för ämnet. Om eleverna ser en mening med att lära sig 
matematik kan de skapa ett större intresse för ämnet vilket överensstämmer med läroplanen 
Lpo 94 där man kan läsa om ämnet matematik. Genom att lyfta fram och visa matematiken 
som finns runt omkring oss i vardagslivet, kan man hjälpa eleverna att förstå matematikens 
stora användningsområde. Och därmed få eleverna att förstå värdet av att behärska 
grundläggande matematik och dess nytta i vardagen.      
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Vardagsknuten och rörelseinriktad matematik är ett viktigt inslag för att göra matematiken 
intressantare och meningsfullare, eleverna bör få möjlighet att aktivera alla sina sinnen. Precis 
som man säger i Skolverket (2003) så blir elevernas förutsättningar väsentligt större när de får 
arbeta med öga och hand. De ska få möta och arbeta med tal på många olika sätt genom bland 
annat ämnesintegrering. Resultatet av våra observationer bekräftade att eleverna ser mycket 
av matematiken som finns i vardagen. Men de behöver hjälp att få upp ögonen och komma i 
gång och se vad som är matematik. Eleverna tyckte att uppgifterna vi genomförde var roliga 
och intressanta. Leken och den fysiska aktiviteten har stor betydelse för barnen för att 
utveckla sin förståelse för sammanhang och relationer i omvärlden. Enligt Ahlberg (1995) 
bygger eleverna upp sin grundkompetens i matematiken i tidig ålder genom lek och samtal. 
Detta är en viktig del som leder till ett större och bredare förståelse av matematikens innebörd 
men även till ökad motivation i ämnet. 
 
Genom att låta eleverna gemensamt diskutera sig fram till vad matematik är, tror vi att det 
utvecklar en större förståelse och tilltro till sin förmåga att se den vardagsnära matematiken. 
De upplever då matematiken mer på sin egen nivå. Doverborg, E. Pramling/Samuelsson  
(1999) poängterar också vikten av detta och även att vi ständigt måste synlig göra för eleverna 
var det finns matematik runt i kring oss.  
 
Genom att tala med andra och använda sitt eget språk utvecklar och befäster eleverna lättare 
olika matematiska begrepp. Vikten av att tala matematik och få eleverna att se den matematik 
som finns runt i kring oss poängteras av många olika författare. Bland annat Malmer och 
Adler (1996) och P. Berggren, M. Lindroth (1998) skriver om vikten av att tala matematik 
och att få i gång det abstrakta tänkandet hos eleverna för att befästa de matematiska 
begreppen. 
  
Ett varierat arbetssätt som exempelvis grupparbete, tävlingsmoment eller laborativ matematik 
kan vara saker som ökar intresset, gör det roligare och i slutändan ökar bredden på synen om 
var matematiken finns och var vi kan ha användning för den i vår vardag. W. Kilborn och 
Löwing (2002) poängterar vikten av att arbeta laborativt, men också vikten av att gå vidare 
när eleven behärskar den laborativa delen som ska vara ett medel att förstå, inte en metod att 
arbeta på längre sikt med.  
 
Matematikundervisningen bör vara en kombination av arbete med läroböcker, laborativt 
material och vardags relaterade uppgifter. De laborativa och vardags relaterade uppgifterna 
sak ge eleverna förståelsen och kunskapen för användandet av matematiken. Den 
läromedelsstyrda delen ska befästa och öva in de olika tankeformerna. Nilsson (2000) hävdar 
att läromedlen styr allt för mycket i dagens matematikundervisning. Det är viktigt anser han 
att matematikboken är och ska få vara en trygghet och utgångs punkt för eleverna och även 
för föräldrarna. Men att man ska arbeta mer utifrån verkligheten med abstrakta 
problemlösningar. Redan i början på 1900- talet hävdade Freinet vikten av att arbeta med 
verkligheten som utgångspunkt i lärandet, Svedberg, L & Zaar, M (1998). Han hävdade att 
eleverna lärde sig mer av vid ett undersökande arbetssätt som också skapade upptäckts glädje   
 
 
Erfarenheter inför framtiden 
 
Vi kommer att kombinera våran matematik undervisning på varierat arbetssätt. Vi har insett 
hur viktigt det är att utgå från vardagliga situationer i verkliga livet för att göra matematiken 
meningsfull och intressant till eleverna och även arbeta och utgå från elevernas egna 
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intresseområden. Genom att tidigt börja samtala och diskutera matematik med eleverna kan 
eleverna få större förståelse för värdet och nyttan med matematik. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en undersökning med lite äldre elever för att se hur mycket  
matematik som de uppfattar att det finns runt omkring dem i deras vardags liv. Även att göra 
en lite längre undersökning med mera vardagsrelaterade arbetsuppgifter för att se om 
elevernas motivastion till matematik ökar. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor med intervjusvar                                                     
 
 
 
Intervjufrågor med intervjusvar                                                       
 
Förintervju 
 
Eleverna fick var och en skriva ner på ett papper vad de tycker att matematik är för någonting.  
Eleverna svarade. 
 
P1 . plus och minus att räkna tal. 
P2.  att man kan räkna i boken och alla djur och mäniskor. Och pengar måste man också 
kunna räkna för annars kan man inte bli rik. 
F1. min mattebok och räkna på engelska och allt möjligt annat. 
F2. att räkna och  att kunna handla i affären. 
F3. räkna i matteboken  i skolan. 
F4. allt möjligt. Kanske kan man räkna hur långt man cyklar om man kan räkna man måste 
kunna plus och minus också. 
F5. jag räknar i min mattebok och mina pengar och när jag hoppar rep ibland måste jag räkna 
när jag handlar med mamma kanske hur många mjölk vi behöver. 
F6. när jag räknar i min bok och plusar ibland målar vi också i boken och räknar sentimeter på 
linjalen och pengar. 
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Bilaga 2,  Egna uppgifter                                                                                                      
 
 
Egna uppgifter                                                                                                      
  
Stapeldiagram     
”Uppgift 1”                                                                          
Vi satt runt i en ring och diskuterade om alla olikas favoritdryck, mat etc. I mitten hade vi ett 
stort rutat papper där vi ritade upp en x och y axel. Vi hade gjort papperslappar i olika färger. 
När vi pratade om favoritmaten bestämde vi vad de olika färglapparna skulle symbolisera för 
maträtter. 
Ex gul = pizza, rosa = hamburgare, lila = kyckling och ris, blå = spagetti och köttfärssås. 
Eleverna fick välja sin favoriträtt och placera  den i stapeldiagrammet.  
 
Affär 
”Uppgift 2” 
Vi byggde upp en affär och prismärkte olika varor. Eleverna fick handla och betala i kassan. 
Alla elever fick en viss summa pengar och handla för. De fick även turas om att sitta och ta 
betalt i kassan.                                                                                                                         
 
Mätningar 
”Uppgift 3”                                                                   
Eleverna blev uppdelade i grupper och varje grupp fick en linjal, papper och penna. De fick 
till uppgift att mäta omkretsen på t ex. ett bord, en bok, hela klassrummet. Eleverna fick även 
mäta hela klassrummet med dels sin egen kroppslängd, dels deras sammanlagda kroppslängd.   
 
Boet 
”Uppgift 4” 
Eleverna fick dela upp sig i grupper. Varje grupp fick ett eget bo, en rockring. Vi tillverkade 
av ett rep en cirkel där vi placerade ut papper. På varje papper finns ett uppdrag som skall 
göras av hela gruppen. Varje papper är numrerat från 1-30. För att kunna spela detta spel får 
varje grupp en tärning som hela tiden ska vara placerat i gruppens eget bo. Eleverna får kasta 
tärningen för att kunna spela. 
Efter varje slag med tärning så får eleverna springa fram till cirkeln och läsa det papper som 
har rätt nummer och utföra uppdraget. Sedan springer de tillbaks till boet och slår med 
tärningen och adderar med den första summan de fått och så vidare. Den gruppen som först 
kommit upp till 30 har vunnit. 
Uppdragen var följande: 
1= Hoppa på ett ben runt alla papper 
2=Hoppa på två ben runt alla papper 
3=Alla balanserar 10 steg på en golvlinje 
4=Gå som krabbor ifrån en hall sida till en annan 
5=Spring runt hallen med stora simtag 2 varv 
6=Sätt er och res er med ryggen mot en kompis 
7=Lägg er på golvet och räkna till 10 
8=Hälsa på alla i laget 
9=Gå baklänges tillbaka till ert bo 
10=Hoppa slalom mellan dina lagkompisar 
11=Rör i alla väggar i hallen 
12=Håll händerna på varandras axlar och gå tillbaka 
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13=Sätt er och bilda en stjärna 
14=Ge alla i lagen en komplimang 
15=Ligg ner och cykla 15 ggr 
16=Gör 10 indianhopp 
17=Flaxa med armarna som en fågel 8 ggr 
18=Stå med en hand och en fot i golvet, räkna till 10 
19=Hoppa jämfota och sjung Gubben Noak 
20=Hoppa som en groda tillbaka till boet 
21=Snurra 5 varv åt höger sedan 5 varv åt vänster 
22=Stå på ditt vänstra ben och gal som en tupp 
23=Klättra upp till 10:e ribban i ribbstolen 
24=Åla tillbaka till boet 
25=Alla hoppar över alla i laget 
26=Sätt 2 händer, 1 fot och näsan i golvet 
27=Dansa runt 5 varv i en ring 
28=Spring 5 varv runt alla papper i armkrok 
29=Alla kryper under alla i laget 
30=Skrik: Hurra vi vann additionen!                                                                                                        
 
Bakning 
”Uppgift 5” 
Tillsammans med eleverna bakade vi kladdkakor. Eleverna fick först sitta och skriva ner 
receptet. Vi skrev också ner dubbla receptet och halva receptet. Vi gick igenom det olika 
måttenheterna som fanns med i receptet. Sedan bakade vi. 
 
Fia utan knuff  
”Uppgift 6” 
Vi delade upp klassen i grupper. De fick välja ett namn som de skulle kalla sig. 
Vi placerade ut rockringar som ett fiaspel. I varje rockring placerade vi ett papper där varje 
lag skulle utföra ett uppdrag. För att få komma fram ett steg skulle varje elev kasta fem 
ärtpåsar i en hink. Om alla ärtpåsar hamnade i hinken fick de gå ett steg fram. Om eleverna 
inte lyckades få alla fem ärtpåsar så fick de placera sig sist i raden och en annan elev fick 
fortsätta.  
Uppdragen var följande: 
Mät omkretsen av gymnastiksalen med era kroppslängder 
Hoppa 10 gånger med vänsterben 
Klättra upp och ner för ribbstolen 5-4 gånger 
Sjung en sång vilken som helst 
Hoppa 10-2 gånger med högerben 
Rulla på golvet fram tills ni räknar tills 20 
Gör 8+2-1 gånger sittupps 
Spring 20-2+1 varv runt gymnastiksalen 
 
Ordningsföljd 
”Uppgift 7” 
Eleverna fick ställa sig i ordning vem som var längst, kortast, vem har stört fötter, vem har 
minst fötter, vem har flest bokstäver i sitt namn och vem har minst bokstäver. 
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