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Förord 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla rektorer som förmedlat kontakter med matematiklärare 
samt till de lärare som deltagit i enkätundersökningen. Ett särskilt tack till berörda 
pedagoger på Tunaskolan i Luleå för deras support och uppmuntran under 
examensarbetets gång. Vår handledare Anna Wedestig är värd ett stort tack för snabb 
respons och de goda samtal som fört oss framåt i arbetet.  
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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur matematiklärare på grundskolans senare år ser 
på verklighetsanknuten matematikundervisning samt att undersöka hur de eventuellt 
bedriver sådan. För att uppnå syftet utformade vi en enkät som delades ut till 60 
verksamma matematiklärare i år 7-9 inom Luleå kommun. Under bearbetningen av det 
insamlade materialet framträdde bilden av att inställningen bland lärarna till största delen 
är positiv till verklighetsanknuten matematikundervisning. Det framgår också av 
undersökningen hur sådan matematikundervisning bedrivs, närmare bestämt genom att 
använda matematiklitteraturen, nyttja exempel ur vardagslivet eller arbeta med tema och 
projektarbeten. Detta styrker oss i vår uppfattning att verklighetsanknuten 
matematikundervisning är värdefull för att fånga elevernas intresse och få dem att inse 
nyttan av skolmatematiken. Undersökningen har en dragning åt det kvalitativa hållet. Vår 
förhoppning är att vi i vår pedagogiska profession genom verklighetsanknuten 
matematikundervisning ska stimulera elevernas lust att lära. 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
Motivationen till att studera verklighetsanknuten matematikundervisning kommer från de 
erfarenheter vi gjort under matematiklektioner på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 
under vår lärarutbildning. Vår erfarenhet är att matematikundervisningen idag ses av 
många elever som mindre meningsfull och ibland beskrivs som onödig. Under lektioner 
har det hänt om och om igen att elever frågat - ”Varför ska vi kunna det här egentligen, 
det kommer jag aldrig att ha nytta av?”. Vi tror att det är viktigt att eleverna kommer till 
insikt om nyttan av matematik och inser att det i deras egen verklighet och i vardagslivet 
finns ett behov av att kunna och förstå matematik. Vår inställning är att matematik är 
viktigt och finns överallt i samhället samt i elevernas liv.  
 
Verklighetsanknuten matematikundervisning tror vi är ett av många möjliga redskap för 
att påverka elevernas inställning till matematik i positiv riktning. Vi har en hypotes om 
att verklighetsanknuten matematikundervisning av eleverna uppfattas som mer 
meningsfull samt ger ökad förståelse av och förtrogenhet med ämnet matematik.  
 
Genom att ta intryck av andra lärares erfarenheter kan vi se ifall hypotesen om 
verklighetsanknuten matematikundervisning är rimlig och om den delas av verksamma 
pedagoger. Undersökningen kommer förhoppningsvis att leda till ett bredare perspektiv i 
vår syn på matematikundervisning samt hjälpa oss att i kommande profession arbeta mer 
verklighetsanknutet och ge oss ytterligare inspiration och idéer till vårt eget utövande av 
läraryrket. 
 

Definitioner av verklighetsanknuten matematikundervisning 
 
Verklighetsanknuten matematikundervisning innebär för oss att undervisningen har 
tydliga kopplingar till omvärlden och vardagen som finns runt omkring oss. Vardagen 
ingår i verkligheten och är således en viktig del av den verklighetsanknutna 
matematikundervisningen. 
 
Ord som ”vardag” och ”verklighet” har kommit till flitig användning i den pedagogiska 
debatten, där de förekommer i olika ord sammanställningar som ”vardagsproblem”, 
”vardagskunskaper”, ”vardagsanknytning” och ”verklighetsförankring” (Wistedt, 1992). 
 
Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) är ordet verklighet en sammanfattning av 
allt som faktiskt och påtagligt förekommer i världen. Samma källa förklarar ordet vardag 
med att det är en veckodag som inte är söndag eller helgdag, och alltså normalt är 
arbetsdag, ibland inklusive lördagen. Vardag kan också användas med negativ biton då 
det anger något trivialt eller alldagligt. Vardaglig kan också ange något som är vanligt 
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och inte särskilt anmärkningsvärt. Ordet anknytning beskrivs i Nationalencyklopedins 
ordbok som ”att stå i förbindelse med någon större helhet”. 
 
Enligt pedagogikforskaren Inger Wistedt m.fl. (1992) finns en bred enighet om att 
människors vardagliga matematiska aktiviteter bör vara utgångspunkt för 
matematikundervisningen samt att individers vardagskunskaper bör lyftas fram i 
skolarbetet. Det råder dock enligt Wistedt m.fl. mindre enighet i frågan om vad som 
avses med ”vardagskunskaper” och ordet har enligt dem två olika innebörder. Den ena 
innebörden gäller kunskaper vunna i vardagen, av barn och vuxna i vardagen mer eller 
mindre spontant formade begrepp och tankestrategier. Den andra innebörden gäller 
kunskaper önskvärda i vardagen, d.v.s. sådana färdigheter och den kompetens som 
människor kan behöva nu eller i framtiden för att kunna tillvarata sina rättigheter, 
fullgöra sina skyldigheter samt klara av sitt arbete, boende och fritid. 
 

Teorier om undervisning och verklighetsanknytning 
 
Att verklighetsanknyta matematikundervisningen är ingen ny tanke vilket man kan läsa i 
rapporten Att vardagsanknyta matematikundervisningen (1992) av Wistedt m.fl. där det 
står:  
 

Att elevernas föreställningar om verkligheten bör lyftas fram och bearbetas i 
undervisningen var en bärande tanke i sekelskiftets progressiva rörelse och 
idén har genom åren återkommit i retorik såväl som i praktik (s. i). 

 
I skolverkets rapport Lusten att lära (2003) står att läsa att matematikkunnande skall 
bidra till självförtroende, kompetens och reella möjligheter att påverka och delta i vårt 
samhälle. Matematikutbildningens syfte är att lägga grunden för privat- och yrkesliv, för 
vidare studier och livslångt lärande. Det är enligt rapporten en demokratisk rättighet att få 
möjlighet att förstå och att kunna delta i beslutsprocesser som gäller landets och 
kommunens ekonomi eller miljö. Alla elever behöver matematikkunskaper för att lösa 
vardagsproblem, kunna förstå och kritiskt granska information och påståenden från t.ex. 
politiker, journalister och marknadsförare. Från rapporten hämtas följande citat: 
 

Matematikens betydelse som tankeinstrument och verktyg i samhälle och 
vardag, som grundvetenskap och tillämpad vetenskap, får som konsekvens att 
matematik är ett viktigt ämne för utbildning. Det är känt sedan länge att 
många har positiva erfarenheter och kan berätta om hur studier i matematik 
ger rum för upplevelser av överblick, klarhet, mönster och skönhet. Det ger 
lust att undersöka och att upptäcka mer. Ämnet blir utmanande och 
stimulerande. Alltför många har tyvärr negativa erfarenheter av matematik 
som upplevs som meningslös och svår att förstå (s. 10). 

 
I boken Nämnaren Tema (Emanuelsson m.fl., 2001) behandlar Wistedt 
matematikundervisningens innehåll och menar att en av lärarens funktioner är att hitta 
lämpliga kreativa aktiviteter som hjälper eleverna utveckla sitt tänkande. Några viktiga 
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problemtyper som kan omfatta olika problemsituationer kan hittas i vardagslivet och 
samhället. För läraren är det viktigt att hitta ett lämpligt urval ur mångfalden av 
uppgiftstyper för att förbereda eleverna för vardagslivet. Det är också enligt Wistedt 
önskvärt att uppgifterna utgår från elevernas erfarenheter och verklighet.    
 
Ur boken Att vardagsanknyta matematikundervisningen (Wistedt m.fl., 1992) har 
följande citat hämtats, vilket även det behandlar frågan om att vardagsanknyta 
matematiken: 
 

Skoluppgifterna är ofta konstruerade så att de ska vara lätta att lösa med 
någon känd och tillgänglig lösningsmetod, t.ex. med en konventionell 
algoritm. De är med andra ord tillämpningsuppgifter snarare än problem i 
genuin mening. Räkneoperationerna går oftast jämnt ut, räknesätten antyds 
gärna i frågeformuleringen och all numerisk information som ges i uppgiften 
är tänkt att användas vid lösningen. Verklighetens mångtydiga problem 
möter man sällan i matematikböckerna. Resultatet blir ett artificiellt 
kunnande som eleverna inte förmår överföra till vardagliga situationer eller 
matematiska sammanhang ( s. 2).  

 
Wistedt m.fl. (1992) menar fortsättningsvis att eleverna har en självklar rätt att känna 
igen sig i skolan oavsett vilket socialt sammanhang de kommer ifrån. Deras erfarenheter 
bör tas tillvara i skolan och inte förnekas. Därmed kan man, menar Wistedt, ta stöd i 
demokratiska värden som skäl för att vardagsanknyta skolmatematiken. Vidare skriver 
Wistedt att eleverna har rätt att få använda och vidareutveckla sitt eget kunnande. Hon 
pekar på studier som säger att redan när de börjar skolan har barn utvecklat en rik 
informell kompetens med relevans för matematiken. Skolan förmår inte alltid ta tillvara 
deras repertoar av mentala modeller.  
 
Ytterligare stöd för att vardagsanknyta skolmatematiken finns hos Wistedt m.fl. (1992) i 
inlärningsteorin. Det hävdas med stöd i bl.a. Piagets forskning om den kognitiva 
utvecklingen att all ny inlärning som inte bygger på redan förvärvade kunskaper är dömd 
att bli ytlig och meningslös. Wistedt m.fl. skriver att inlärningens kvalitet och resultat 
uppenbart beror på de ”alternativa referensramar” elever har, deras föreställningar om 
fenomen i omvärlden.  
 
Vidare skriver Wistedt m.fl. (1992) att det i debatten om matematikundervisningen ofta 
hävdas att matematik bäst lärs in vid tillämpning. Genom att möta matematiken i kända 
situationer blir möjligheterna bättre för eleverna att använda sitt praktiska förnuft och 
utveckla användbara kunskaper. Det har visat sig att elever samtidigt som de i 
undervisningen lär sig något om olika begrepp bygger upp föreställningar om de 
problemsammanhang där begreppen förekommer. Därför kan det vara svårt att föra över 
kunskaperna som utvecklats i detta sammanhang till en annan situation. Wistedt m.fl. 
menar att skolans sätt att lära ut kunskaper på ett abstrakt sätt för att försöka göra dem 
generella istället för att lösa problemet gör att eleverna skapar ett slags skolsammanhang 
för sina kunskaper. Därmed begränsas kunskaperna till att gälla i skolan och kopplas inte 
till den yttre verkligheten utanför skolans väggar. 
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Många forskare har enligt Unenge m.fl. (1994) framhållit att skolundervisningen visar 
alltför lite respekt och ger alldeles för liten betydelse åt den kunskap som eleverna fått i 
sitt vardagsliv. I läroplanen (Skolverket, 1994) står att skolan är skyldig att ta tillvara 
elevernas erfarenheter och kunskaper förvärvade i vardagen. Läraren kan ta verkliga 
situationer ur vardagen för att behandla dem inom skolmatematiken och därmed uppnå 
dessa mål. 
 
Metodiklektor Bengt Anderberg skriver i en bok om matematikdidaktik (1992) att Det 
grundläggande målet för ämnet matematik är att alla elever skall förvärva god förmåga 
att lösa sådana problem av matematisk natur, som man möter i hem och samhälle (s.17). 
För att kunna lösa matematiska problem ur vardagen är det nödvändigt för alla elever att 
ha goda kunskaper i olika räknesätt menar Anderberg. Grundskolans undervisning i de 
fyra räknesätten bör utgå från vardagsnära problem och bygga på situationer som är 
verkliga för eleverna. Mycket tid bör ägnas åt att tolka och diskutera skriftligt ställda 
problem. 
 
Lärarfortbildaren Gudrun Malmer (1997) skriver att verklighetsanknuten matematik och 
vardagsmatematik ges utrymme i undervisningen av många lärare. I läroböckerna 
återfinns enligt författaren också tematiska avsnitt som t.ex. Posten, Kommunikation eller 
Skogen. Temaavsnitten är ofta mycket ambitiöst utformade och innehåller många 
övningsexempel men tyvärr är uppgifterna i läroböckerna många gånger strukturerade 
och tillrättalagda och dessutom försedda med facit. Detta stämmer inte överens med 
verkligheten som ser annorlunda ut och ofta är både komplicerad och svårtolkad. Ändå 
tror Malmer att det är angeläget att vi i möjligaste mån utnyttjar verkligheten som 
utgångspunkt för undervisningen, bland annat för att eleverna ska inse att man kan 
behöva bearbeta och lösa problem med matematiken som redskap. 
 
Om man ser på svenska grundskolans läroböcker i ämnet matematik för ett tiotal år sedan 
fanns, enligt matematikdidaktikforskare Monica Johansson (2005), problemformuleringar 
som handlade om verkligheten med inriktning mot sådant som samhället, rymden och 
allmänna världsomspännande frågor. Idag har en förskjutning skett mot att verkligheten 
mera problemformuleras med inriktning mot det privata och den enskildes sfär.  
 
Johansson (2003) ger i sin licentiatavhandling förslag på hur skolans läroböcker bättre 
ska överensstämma med läroplanen. Läroboksförfattarna skulle enligt henne kunna öka 
antalet benämnda uppgifter där innehållet är relaterat till matematiken i samhället. 
 
För att belysa svårigheten att sammanlänka metod och mål samt visa på klyftan mellan 
skolans matematik och dess tillämpning citeras Hans Freudenthal i Malmers bok (1997): 
 

The great problem of mathematics education   
is the gap between use and aim;     
in no other field of instruction is the distance 
Between useless aim and aimless use so great.  (s. 47) 
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I Miljöer för lärande av Ingrid Carlgren (1999) beskrivs en svensk studie om 
problemlösning i en mångtydig verklighet. Där poängteras att det finns en skillnad mellan 
kunskaper och färdigheter i matematik och förmågan att tillämpa dessa i icke 
tillrättalagda problem, där det gäller mer än att enbart sätta in talen i rätt formel. När man 
använder ett matematiskt resonemang behöver man avgöra förhållandet mellan redskapet 
som den matematiska begreppsvärlden utgör och den yttre verkligheten. 
 
En studie i Singapore om den matematiska problemlösningsförmågan hos elever i 13-14 
års ålder beskrivs av lärarutbildarna Foong Pui Yee och Koay Phong Lee i tidskriften 
Nämnaren (1998). Resultaten i studien visar på ett misslyckande när det gäller att betona 
hur viktigt det är att göra kopplingar mellan skolans matematikundervisning och 
verkligheten. Eleverna verkar inte förstå att textproblem i skolan har med verkligheten att 
göra. Det blir en form av stereotypt tänkande där elever bara söker efter tal att fylla 
formlerna med. Enligt rapportförfattarna blir detta schablontänkande ett hinder vid 
tillämpning av aritmetik (de fyra räknesätten). Aritmetiken är för den vanlige 
medborgaren en basfärdighet som är nödvändig för att klara ett framtida liv. Eleverna 
måste i skolan få se hur matematiken används i verkliga situationer. Eleverna borde bli 
mer intresserade av matematik om de kan se hur matematik används i deras dagliga liv 
(s. 11). De uppgifter som ska lösas ska vara varierande och av den arten att eleverna 
tvingas använda kunskaper eller erfarenheter ur verkliga livet för att analysera 
problemen.  
 
Både studien i Sverige och den i Singapore drar slutsatsen att verklighetsanknuten 
matematikundervisning är en nödvändighet. 
 
När verkligheten eller vardagslivet är vår referens i det vi lär eleverna i skolan så kan det 
ligga en viktig sanning i påståendet av Harry Lorayne och Jerry Lucas i The memory 
book (Dryden & Vos, 1994): Du kan minnas vilken information som helst om den 
associeras med något du redan kan (s. 168). 
 
I Pedagogisk filosofi av Christer Stensmo (1994) kan man läsa att läraren skall styra och 
leda arbetet men även kunna visa på nyttan av kunskapen. Stensmo beskriver också Jean 
Jacques Rousseau som menade att Pedagogen måste kunna visa den praktiska nyttan av 
det som skall läras. Barn och ungdomar skall lära i direktkontakt med en konkret 
verklighet (s. 117). 
 

Pedagogiska filosofer 

Jean Piaget 
 
Arne Maltén (1987) beskriver schweizaren Jean Piaget som en man vars intresse för 
biologi och psykologi utvecklades till en strävan efter att förstå hur kunskap utvecklas. 
Piaget menade att utvecklingen av det egna jaget sker under intim samverkan mellan 
individen och hans närmaste verklighet. Barn genomgår olika utvecklingsprocesser där 
realitetsanpassningsprocessen innebär att barnet får en ökad förståelse för och förmåga att 
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handskas med den yttre verkligheten. Piagets syn på människan beskrivs som en 
utveckling vilken förutsätter en tilltro till barnet och ett samspel mellan barnet och 
omgivningen. 
 
Om inlärningsprocessen menar Piaget enligt Gunn Imsen (2000) att det finns en 
delprocess som kallas assimilation. När människan står inför nya och okända situationer 
eller fenomen träder den processen i funktion genom att försöka tolka och förstå det 
sinnet uppfattar. Tolkningarna görs med hjälp av kunskaper och mönster som redan finns 
hos barnet. Vid tillfällen då den gamla kunskapen inte förklarar den nya inträder en annan 
delprocess nämligen ackommodationsprocessen. Vid denna process förändras de 
tankemässiga strukturerna hos barnet så att de nya erfarenheterna kan tas in. 
 

John Dewey 
 
Maltén (1987) skriver om John Dewey, en amerikansk pedagogikprofessor som levde 
under 1900-talets första hälft, som bland annat intresserade sig för frågan om vad 
kunskap är. Han ansåg att kunskap är det som man har nytta av och att kunskapen måste 
komma till användning för att bli meningsfull för den som lär sig. Dewey anses vara 
fader till ”progressiv” pedagogik och sammanfattade sin kunskapssyn i uttrycket 
”learning by doing”. Människan är enligt Dewey en social varelse som ständigt är stadd i 
utveckling mot praktiska problemlösningar. Konsekvensen av Deweys idéer blev en rad 
arbetssätt som används än idag i skolans värld, t.ex. individualiseringen och verkligheten 
som lärobok. Eftersom samhällslivet i sig är en ständigt föränderlig process, måste också 
utbildning vara en process. Skolan bör vara ett samhälle i miniatyr och gör på så sätt en 
verklighetsanknytning möjlig. Hurdan blir då pedagogens uppgift med en sådan 
kunskaps- och människosyn som Dewey hade? Läraren ska i första hand locka fram det 
som eleven redan vet och det som eleven står för i sin aktuella situation. Nyttig-aspekten 
är hela tiden vägledande så att det man gör ska vara användbart på kort eller på lång sikt.  
 

Célestine Freinet 
 
En samtida pedagog med Dewey var fransmannen Célestine Freinet. I en bok av Isaksson 
(1996) kan man läsa att Freinet var grundaren till arbetets pedagogik där allt arbete skulle 
vara på riktigt och inte en lek. Freinet ansåg att ett undersökande arbetssätt som inte 
kände av begränsande väggar var vägen till kunskap. Han tog till vara verkligheten 
utanför skolan och ansåg att det var ett av elevens resursområden. Att ha användning för 
det som ska läras är en förutsättning för att kunskap ska kunna assimileras och bli 
meningsfull. För pedagogens del innebär det ett undersökande arbetssätt med 
verklighetsnära och meningsfullt stoff . 
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Förankring i styrdokument 
 
I läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 1994) står att skolan har ansvar för att eleverna ska lära sig grundläggande 
matematiskt tänkande och använda det i vardagen. Skolan skall också sträva efter att ge 
eleverna bildning och beredskap för livet. Till skolans uppdrag hör att ge eleverna 
överblick och sammanhang. Dessutom skall eleverna kunna orientera sig i en komplex 
verklighet där förändringstakten är snabb och informationsflödet stort. 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
(Lpo 94, s. 20). 

 
I kursplanen för matematik (2000) kan man läsa:  
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökade flödet av 
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. 
Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 
utbildning och ett livslångt lärande (s. 26). 

 
Formuleringarna i styrdokumenten tyder på att det är viktigt att relatera utbildningen till 
verkligheten utanför skolan. Matematik går hand i hand med vardagslivets verklighet och 
kunskapen blir meningsfull då eleven ser sammanhangen. 
 

Syfte 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur matematiklärare på grundskolans senare år ser 
på verklighetsanknuten matematikundervisning samt att undersöka hur de eventuellt 
bedriver sådan undervisning.  
 

Metod 
 

Metodval 
 
Den metod vi ansåg passa bäst för att vi skulle uppnå vårt syfte var att göra en 
enkätundersökning. Metodvalet gjordes för att inom en begränsad tidsram få ett större 
underlag av uppfattningar och erfarenheter än man hinner tillägna sig vid intervjuer. 
Genom att göra en enkätundersökning har vi försakat vissa fördelar som intervjumetoden 
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bjuder, till exempel att missförstånd och missuppfattningar lättare kan klaras upp och att 
respondenten har lättare att uttrycka sig spontant och nyanserat (Carlsson, 1990).  
 

Respondenter 
 
I tidigare forskning om verklighetsanknuten matematikundervisning märker vi tendenser 
till att den inriktar sig på hur eleven uppfattar undervisningen. Vår inriktning blir därför 
att undersöka företeelsen utifrån lärarens synvinkel. 
 
Vår undersökningsgrupp, respondenterna, består av 60 lärare i Luleå kommun som är 
verksamma med matematikundervisning för år 7-9. I undersökningsgruppen ingår 
förutom ämneslärare ett fåtal specialpedagoger som bedriver stödundervisning i 
matematik.  
 

Genomförande 
 
Efter litteraturstudier i enkätkonstruktion utformades en enkät för att samla in underlag 
till undersökningen om hur lärare ser på verklighetsanknuten matematikundervisning. 
Enkätformuläret vi utformade (Bilaga 1) bestod av en blandning mellan öppna och slutna 
frågor. Slutna frågor har den fördelen att de är lätta att kvantifiera men nackdelen att de 
är svåra att formulera så att man inte missar viktig information (Carlsson, 1990). Många 
av de slutna frågorna har därför utvecklats genom att respondenterna fått möjlighet att 
motivera sig eller ge exempel. Denna möjlighet kan betraktas som en öppen fråga 
eftersom inga fasta svarsalternativ har angetts. Detta ger vår undersökning en dragning åt 
det kvalitativa hållet. Enligt Svenning (1997) är både kvalitativa och kvantitativa metoder 
lika vetenskapliga eller ovetenskapliga. De drar fram olika aspekter av verkligheten och 
bör därför komplettera varandra. 
 
För att i möjligaste mån undvika felkällor försökte vi göra enkätutformningen och 
frågeformuleringarna så tydliga som möjligt. I detta arbete gav vår vetenskaplige 
handledare förslag till förbättringar. Enkätfrågorna som formulerats användes i en 
förstudie. Testgruppen bestod av sex representativa matematiklärare vilka undervisar i år 
7-9. Efter kommentarer från testgruppen gjordes några mindre justeringar och enkäten 
var redo för att användas i den huvudsakliga studien. 
 
För att komma i förbindelse med respondenterna i enkätundersökningen har kontakt 
tagits med rektorerna på de olika grundskolorna med elever i senare år i Luleå kommun. I 
fem av sex fall besökte vi själva skolorna och delade ut enkäterna. Lärarna fick då 
muntlig information om undersökningen samt att alla svar skulle behandlas 
konfidentiellt. Vi förmodade att svarsfrekvensen skulle bli högre om personlig kontakt 
togs med individerna i undersökningsgruppen. Den tanken stöds av Carlsson (1990) som 
påpekar att den stora nackdelen med att dela ut enkäter via post är att svarsfrekvensen 
ofta är låg. Trots denna nackdel med postenkäter valde vi att använda oss av detta när det 
gällde den skola som var belägen längst ifrån oss, på grund av tidsbesparande skäl. I 
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brevet med enkäterna bifogade vi förutom ett adresserat och frankerat svarskuvert också 
ett följebrev. Följebrevet innehöll information om undersökningen, när vi önskade få 
tillbaka de besvarade enkäterna samt att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. Även 
här finner vi stöd i vårt handlande hos Carlsson som skriver att postenkäter alltid bör 
förses med följebrev.  
 

Bortfall 
 
Av de 60 enkäter vi delat ut har vi fått in 45 besvarade enkäter. Bortfallet består av lärare 
som valt att inte delta av något skäl. Bidragande orsak till bortfallet kan vara att vi på 
grund av praktiska omständigheter inte har kunnat dela ut och samla upp samtliga enkäter 
personligen. Ytterligare anledningar till att vissa inte har besvarat enkäten kan vara 
tidsbrist eller ointresse. Det är enligt Birgitta Rudberg (1993) den dystra sanningen att 
ingen större undersökning torde undgå bortfall. Dessutom menar Svenning (1997) att 
bortfallets storlek tenderar att ha ökat på senare år. Han tror att det beror på att folk har 
tröttnat på att ställa upp i undersökningar av olika slag och att folk har blivit mer oroliga 
över att lämna ut sig. 
 

Resultat 
 
Efter insamlingen av enkäterna har vi sammanställt resultaten av de slutna 
frågeställningarna samt diskuterat svaren på frågorna med öppna svarsalternativ och 
motiveringar. Enligt Svenning (1997) går all analys ut på att hitta mönster och ett av 
nyckelorden är ”sortera”, detta gäller enligt honom även inom den kvalitativa analysen. 
Svaren på var och en av frågorna av kvalitativ natur indelades i olika kategorier utifrån 
vad de innehöll. Kategorierna har fått varsin övergripande rubricering men inom 
kategorierna finns också en viss bredd på svaren. Enkätsvarens sammanställningar 
redovisas i tabeller och figurer med förklarande texter. Backman (1998) framhåller att 
tabeller och figurer oftast är de mest informationsrika sättet att i en vetenskaplig rapport 
redovisa resultat. En del frågor behandlas endast i text därför att de belyses tydligast på 
det sättet. 
 

Sammanställning och analys 
 

Inledningsfrågor 
 
Vi ser att det är en ojämn fördelning av kvinnor respektive män i vår undersökning men 
vi har inte kunnat hitta några samband där könstillhörighet visat på någon tendens i 
svarsfrekvenserna. Syftet med frågorna om lärarnas yrkesverksamma år och antalet 
högskolepoäng var att få veta om det fanns några samband mellan dessa olika faktorer 
och lärarnas inställning till verklighetsanknuten matematikundervisning. Inga sådana 
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tendenser har kunnat upptäckas och därför kommer dessa frågor inte att redovisas mer 
utförligt. 

Enkätfråga 3 
 

Vad är verklighetsanknuten matematikundervisning för dig?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Inget svar

Teorin knuten till praktik

Den utgår från elevens vardag

Den visar på nyttan av matematiken

Den är förankrad i verkligheten

Svarsfrekvens

 
Figur 1. Svarsfördelningen på olika kategorier i fråga 3 
 
Svaren på fråga tre har delats in i ett antal kategorier vilka visar på de stora 
huvudgrupperna av svar. Till gruppen Den är förankrad i verkligheten hör svar som 
exempelvis att man tar uppgifterna ur verkligheten. Kategorin Den visar på nyttan av 
matematiken innehåller svar som pekar på att man får eleverna att förstå att och hur 
matematiken kan användas och behövas i livet. Matematiken är ett verktyg för att lösa 
vardagliga problem. De flesta svar, 16 stycken, placerades i kategorin Den utgår från 
elevens vardag. Lärarnas svar visar på vikten av att undervisningen utgår från elevernas 
tankar, idéer, förståelse och begreppsbildning. Man ska enligt lärarna räkna på sådant 
som rör eleverna, som de kan relatera till sin egen vardag och det som sker runt omkring 
oss. Den näst största svarskategorin är Teorin knuten till praktik. Där nämns till exempel 
att man ska försöka göra matematiken mindre abstrakt genom att använda den på ett 
praktiskt och laborativt sätt. Slutligen var det tre personer som inte svarade på frågan. 
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Enkätfråga 4 
 

Kategoriindelning av fördelar med verklighetsanknuten 
matematikundervisning

0 5 10 15

Svarsfrekvens

Eleven känner igen sig

Eleven ser nyttan

Ökar intresset/motivationen

Större förståelse

Ingen motivering

 
Figur 3. Fördelningen av motiveringar från Ja-svaranden i fråga 5 
 
Fråga 4, Ser du några fördelar med verklighetsanknuten matematikundervisning? är 
uppdelad i två delmoment. Det första är en sluten fråga där respondenten väljer mellan 
Ja, Kanske och Nej och det andra momentet är en öppen fråga där respondenten får 
motivera sig. Motiveringarna har vi delat in i olika kategorier framställda utifrån de svar 
vi har fått. I diagrammet kan man utläsa hur fördelningen blev när det gäller de 39 lärare 
som svarat Ja på frågan. Antalet som svarat Kanske uppgår till 6 och ingen har svarat 
Nej. Förutom de som svarat Ja har även tre av dem som svarat Kanske gett exempel på 
fördelar. Två av dem som svarat Kanske har inte gett några motiveringar alls vilket 
innebär att det endast är en respondent kvar som har gett en negativ kommentar. Siffrorna 
visar tydligt att majoriteten av respondenterna ser att det finns fördelar med 
verklighetsanknuten matematikundervisning. 
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Enkätfråga 5 
 

Ser du några nackdelar med verklighetsanknuten matematikundervisning?

0 5 10 15 20 25 30

Svarsfrekvens

Tidskrävande
Kan bli långsökt
Matematiken kan vara abstrakt
Kan bli för simpelt
Krävs mycket arbete
Svårt att nå djupkunskap
Grunderna kan försummas
Ingen motivering
Otillbörlig motivering
Ingen motivering

Ja
Ja

Ja
Ja

Kanske
Kanske

Kanske
Kanske

Nej
Nej

 
Figur 3. Svarsfördelningen på olika kategorier i fråga 5 
 
Fråga 5 är behandlad på samma sätt som fråga 4. I diagrammet redovisas hur många 
respondenter som svarat Ja, Kanske och Nej samt hur motiveringarna fördelar sig inom 
de olika svarsalternativen. Här är det 8 personer som svarar att de ser nackdelar med 
verklighetsanknuten matematikundervisning, lika många svarar Kanske och 29 personer 
ser inte några nackdelar. Kategorin ”Otillbörlig motivering” gäller de svar där 
respondenten har kryssat för Nej men gett svar som ändå anger någon nackdel t.ex. att 
tiden inte räcker till. 

Enkätfråga 6 
 

Tycker du att du använder dig av verklighetsanknuten 
matematikundervisning?

0

5

10

15

20

ofta → → → sällan inget svar

Användningsgrad

Sv
ar

sf
re

kv
en

s

Figur 4. Svarsfördelningen av olika användningsgrader på fråga 6 
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Av Figur 4 kan man utläsa att lärarnas svar på användningsgrad av verklighetsanknuten 
matematikundervisning tyder på en positiv excess där svarsfrekvensen är koncentrerad 
till mitten. Användningsgraden har angetts från ofta till sällan och den högsta 
koncentrationen av svar ligger mitt emellan. På följdfrågan På viket sätt? har vi 
kategoriserat svaren till följande huvudrubriker: Enligt matematiklitteraturen, Med 
exempel från vardagslivet, Tema eller projektarbete och Laborativt eller praktiskt. 
 
De lärare som angett Enligt matematiklitteraturen uppgår till 8,9 % och bland exemplen 
kan nämnas: 
 

• ofta styrs man av det böckerna tar upp  
• när det dyker upp i boken eller vid val av egna gruppuppgifter 
• matematiklitteraturen vi använder är ofta kopplad till verkligheten 

 
De som angett Med exempel från vardagslivet är 31,1 % och har svar som lyder: 
 

• använder mig av exempel från verkligheten för att påvisa varför matematik är bra 
att kunna 

• ungdomarna arbetar med de frågor de är intresserade av 
• nämner liknande exempel som eleven har stött på i verkligheten eller kommer att 

stöta på 
• försöker knyta till det som eleverna känner till 
• genom att knyta an till aktuella händelser samt exempelvis skoterproblem, 

hästproblem m.m. 
• kopplar uppgifterna till användningsområden i samhället 
• försöker koppla verkliga händelser till teori 
• när eleverna får jobba med problem från vardagen med hjälp av de verktyg som 

finns i matematiklitteraturen  
• arbeta med områden som är nära elevernas vardag  

 
Svaren som sammanfattas med Tema eller projektarbete är 13.3 % kan exemplifieras 
med: 
 

• eleverna arbetar i projekt och får använda matematiken för att göra ritningar och 
konstruktioner 

• genom att göra temauppgifter 
• arbeta i breda kunskapsområden, matematikuppgifterna anknyter då till området 

och verkligheten 
 
Dessutom finns svar som Laborativt eller praktiskt vilka uppgår till 17,8 % där lärarna 
besvarar frågan med till exempel: 
 

• vi går ut och använder oss av praktisk matematik  
• med konkret, laborativt material som används som komplement till elevboken 
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• förtydligar och visualiserar ett problem eller räknesätt för ”svaga” elever 
• jämför priser 
• mäter, väger, beräknar 
• praktisk matematik 

 
Ett flertal (28,9 %) hade valt att inte besvara följdfrågan. 
 

Enkätfråga 7 
 
Fråga 7, Inom vilka matematiska områden är det möjligt att verklighetsanknyta 
uppgifterna? har sammanställts och redovisas för vissa ämnesområden med diagram. 
Diagrammen visar den procentuella fördelningen av de olika svarsalternativen Ja, Kanske 
och Nej. Även de blanka svaren redovisas. 
 
På frågan inom vilka matematiska områden det är möjligt att verklighetsanknyta 
uppgifterna har 100 % svarat Ja på ämnesområdet Geometri. Bland exempelsvaren kan 
nämnas renovera eller inreda sitt rum, mätningar och ritningar, vid hus- och 
lägenhetsinköp, bygga och rita modeller, kartor, vinkelmätning, flytta hemifrån, volymer, 
stega, konstruktioner, volym vid bakning, omkrets och geometriska former i vardagen. 
 

Algebra

ja
kanske
nej
blankt

 
Figur 5. Svarsfördelning inom ämnesområdet Algebra 
 
Under ämnesområdet Algebra svarade drygt hälften (57,8 %) att det är möjligt att 
verklighetsanknyta matematikundervisningen och en tredjedel (33,3 %) svarar Kanske på 
frågan. Andelen Nej är 6,7 % och blanka svar är 2,2 %. Bland de svarandes exempel kan 
nämnas att algebran kan användas som verktyg för att lösa ekvationer vilka handlar om 
ekonomi, geometri, hastighet, mekanik. Även att använda algebran runt omkring oss eller 
med närmare anknytning till eleverna, t.ex. trimma en moped, nämns bland svaren. 
 
Ämnesområdet Procent verkar av svaren att döma vara möjligt för de flesta att 
verklighetsanknyta i matematikundervisningen då endast en av de svarande markerat 
Kanske på frågan och ingen svarat Nej. De svarandes exempel kan många gånger samlas 
under rubriken pengar (att låna pengar, handla, rea, bankärenden, skatt, moms, 
löneökning, ränta, kredit, fackavgifter, inflation och rabatt). Procent kan även användas 
inom områden som att rita och bygga modeller samt kan gärna ingå i temaarbeten. 
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Trigonometri

ja
kanske
nej
blankt

 
Figur 6. Svarsfördelning inom ämnesområdet Trigonometri 
 
De som svarat Ja på frågan om det är möjligt att verklighetsanknyta 
matematikuppgifterna inom ämnesområdet Trigonometri uppgår till 46,7 %. De som 
svarat Kanske var 35,5 %, på Nej alternativet svarade 8,9 % och lika många (8,9 %) 
lämnade blanka svar. Några av de tänkbara exemplen på hur lärare kan använda 
trigonometri är att rita och konstruera modeller, vinklar, längder, byggnationer, olika 
konstruktioner. Förslag på hur trigonometrin runt omkring oss kan användas är att 
undersöka hur hög tallen på skolgården är eller höjden på höghusen. 
 

Bråkräkning

ja
kanske

 
Figur 7. Svarsfördelning inom ämnesområdet Bråkräkning 
 
Det är hög andel av de svarande som svarat Ja på frågan om bråkräkning är möjligt att 
verklighetsanknyta och endast 4 % svarade Kanske på denna fråga. De svarande lärarna 
har angett många exempel och bland dem kan nämnas rättvis fördelning, bygga modeller 
och rita, dela olika saker (godis, kakor, tårtor, frukt, pizzor, pengar), bakning, matlagning, 
klockan, geometri och hur mycket som ryms i burkar/flaskor. 
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Sannolikhetslära

ja
kanske
nej

 
Figur 8. Svarsfördelning inom ämnesområdet Sannolikhetslära 
 
Sannolikhetsläran är tydligen lätt att verklighetsanknyta i matematikundervisningen att 
döma av de många Ja svaren vi fått (84,5 %). Av respondenterna svarade 13,3% Kanske 
och resterande 2,2 % svarade Nej. De flesta exempel som framkommit syftar på spel av 
olika slag t.ex. poker, keno och lotteri.  
 
Sammanfattningen av enkätsvaren på frågan Inom vilka matematiska områden är det 
möjligt att verklighetsanknyta uppgifterna? visar att andelen Ja-svar är stort i alla de 
olika ämneskategorierna. De lärare som besvarat enkäten anser alltså att det till mycket 
stor del är möjligt att verklighetsanknyta matematiken inom dessa sex ämnesområden. 
 

Enkätfråga 8 
 
Enkätfråga 8 lyder: Finns det tillfällen då du är/har varit med om att diskutera 
verklighetsanknuten matematikundervisning med andra matematiklärare? 
Svarsfördelningen blev 34 stycken Ja-svar, 6 stycken Kanske-svar och 5 stycken Nej-
svar. Majoriteten av lärarna har alltså angett att det finns tillfällen då de är eller har varit 
med om att diskutera verklighetsanknuten matematikundervisning. Ingen exemplifiering 
eller motivering har förekommit på denna fråga.  
 

Enkätfråga 9 
 
Enkätfråga 9 lyder: Anser du att kurslitteraturens uppgifter är knutna till verkligheten på 
ett realistiskt och meningsfullt sätt? Svaren har fördelat sig enligt följande: 9 stycken Ja, 
33 stycken Till viss del och 3 stycken Nej. Siffrorna visar att svarsalternativet Till viss del 
dominerar stort. Alltså är det inte så tydligt att kurslitteraturens uppgifter är knutna till 
verkligheten. Ingen exemplifiering eller motivering har förekommit på denna fråga.  
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Diskussion 
 

Validitet och reliabilitet  
  
Rudberg (1993) skriver att begreppen validitet och reliabilitet gemensamt rör 
tillförlitligheten av en undersökning.  
 
Enligt Rudberg går ordet validitet att översätta till ordet giltighet. Validiteten berättar om 
meningen med hela undersökningen och talar om hur väl man mäter just det man avser 
att mäta. Carlsson (1990) beskriver validitet som hur väl den avsedda variabeln mäts. 
Svenning (1997) beskriver att en undersökning kan medföra olika felkällor varav en är så 
kallade mäteffekter. Om respondenten inte har funderat tidigare på de teman 
undersökningen tar upp kan själva frågan påverka deras inställning. Detta 
validitetsproblem borde vi inte ha råkat ut för då det har visat sig att en stor del av lärarna 
i undersökningen har diskuterat verklighetsanknuten matematikundervisning tidigare. 
Validiteten i vår undersökning kan alltså anses god. 
 
Ordet reliabilitet ges av Rudberg (1993) en tänkbar översättning i ordet noggrannhet. 
Reliabiliteten talar om hur väl undersökningen är fri från slumpens inflytande. 
Reliabiliteten har ingenting med undersökningens avsikt att göra eftersom den är 
oberoende av vad man mäter och endast gäller noggrannheten. Emellertid gäller 
förhållandet att om reliabiliteten är låg är även validiteten låg. Enligt Carlsson (1990) 
talar reliabiliteten om hur noggrannhet och säkerhet uppnås med instrumentet. Vid god 
reliabilitet ska resultaten enligt Svenning (1997) vara tillförlitliga, vilket betyder att två 
undersökningar med samma syfte och samma metoder ska ge samma resultat om 
ingenting har förändrats hos respondenterna. En kvalitativ undersökning är mer 
exemplifierande än generaliserande vilket gör att kraven och resonemangen om 
tillförlitlighet inte gäller i samma utsträckning.  
 
Enligt Svenning (1997) kan man kalla tillförlitligheten i kodningsfasen för 
kodarreliabilitet. När man studerar diagrammen över svaren till de öppna frågorna finns 
en möjlig felkälla i kategoriindelningen. Ibland var det svårt att bestämma i vilken 
kategori ett visst svar passade. Det är ett problem att räkna med vid kvantifiering av 
öppna frågor. Därmed kan det bli ett tillförlitlighetsproblem då stor vikt läggs vid våra 
tolkningar av de olika svaren. Kodarreliabiliteten kan trots allt anses vara relativt god i 
vår undersökning eftersom vi gemensamt har gått igenom varje fråga och diskuterat de 
svar vi har fått grundligt innan vi placerat ett svar i en viss kategori. De öppna frågorna 
erbjöd ytterligare svårigheter på grund av att många svar var breda och kunde möjligen 
höra till flera olika kategorier samtidigt. Vi vill trots detta presentera resultatet i 
diagramform med kategorier för att läsaren ska få en god överblick.  
 
Slutligen bör man komma ihåg att undersökningsgruppen inte skildrar den enda sanna 
verkligheten (Svenning, 1997). I vårt fall talar undersökningen om hur största delen av 
matematiklärarna för år 7-9 i Luleå kommun ser på och eventuellt bedriver 
verklighetsanknuten matematikundervisning. 
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Resultatdiskussion 
 
Svaren på frågan Vad är verklighetsanknuten matematik för dig? är ett viktigt bidrag i 
undersökningen. Detta eftersom en del i vårt syfte bestod av att ta reda på hur lärare ser 
på verklighetsanknuten matematikundervisning. För att kunna beskriva hur man ser på 
något är det nödvändigt att veta vad man ska beskriva. Vi valde att låta alla respondenter 
svara själva på vad verklighetsanknuten matematikundervisning är för dem eftersom 
olika personer kan ha olika uppfattningar om begreppet vilket måste få komma till 
uttryck. När det gäller de individer som inte har gett något svar kan man diskutera om de 
överhuvudtaget bör vara med i resten av undersökningen eftersom frågan är mycket 
grundläggande. Vi beslutade att enkätsvaren från dessa personer kan vara med i 
undersökningen trots allt med tanke på att personerna ändå kan ha en bild av vad 
verklighetsanknuten matematikundervisning är. 
 
Wistedt m.fl. (1992) menar att ordet ”vardagskunskaper” har två olika innebörder, både 
kunskaper vunna i vardagen och kunskaper önskvärda i vardagen. Man kan utläsa av 
svaren på frågan Vad är verklighetsanknuten matematikundervisning för dig? att även 
”verklighetsanknuten matematikundervisning” har två liknande innebörder. Den ena är 
när man pratar om att använda och ta tillvara redan vunna kunskaper och erfarenheter där 
man tar eleven och vardagen/verkligheten som utgångspunkt. Den andra innebörden är 
när man eftersträvar önskvärda kunskaper för att kunna ha nytta av matematiken nu och i 
framtiden. Enligt enkätsvaren verkar det vara vanligast att man lägger den första 
innebörden i uttrycket verklighetsanknuten matematikundervisning (kategorierna Den är 
förankrad i verkligheten och Den utgår från elevens vardag). Även den andra innebörden 
läggs av lärarna i uttrycket men inte i lika hög grad (kategorin Den visar på nyttan med 
matematiken). 
 
I de olika innebörderna av uttrycket ”Verklighetsanknuten matematikundervisning” läggs 
inga värderingar av varken Wistedt m.fl. eller av oss. Ingen uppfattning är ”bättre” än 
någon annan utan det skulle kunna sägas att de är olika sidor av samma mynt. Myntets 
båda sidor berörs ofta i litteraturen och båda ges stor betydelse. Exempel på författare 
som uttryckligen tar upp båda aspekterna är Anderberg (1992) och Malmer (1997). Även 
den framstående pedagogen Dewey behandlar frågan då han menar att läraren ska locka 
fram det eleven redan vet och att kunskap är det som individen har nytta av (Maltén, 
1987). Vid studier av skolans styrdokument återfinns även där de båda infallsvinklarna. 
Undervisningen skall enligt Lpo 94 (Skolverket, 1994) ta sin utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter och kunskaper. Skolan ska enligt samma källa ge eleverna 
överblick och beredskap för livet. 
 
På frågan Ser du några fördelar med verklighetsanknuten matematikundervisning? har ett 
antal respondenter angett ett visst svarsalternativ på den slutna frågeställningen, men 
sedan gett en motivering som tyder på att de har menat något annat. Av dem som har 
svarat Kanske visar motiveringarna på att några av dem ändå kunde ge exempel på 
fördelar trots deras något tvekande svar. Detta styrker ytterligare den övervägande 
positiva inställningen som svaren på frågan pekar mot. När man överblickar 
huvudgrupperna av motiveringar till ovanstående fråga kan man urskilja tankegångar som 
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också återfinns i litteraturen. Wistedt m.fl. (1992) skriver att eleverna får bättre 
möjligheter att utveckla användbara kunskaper då de möter matematiken i kända 
situationer och påpekar att eleverna har en självklar rätt att känna igen sig i skolan. Detta 
kan jämföras med svarskategorin Eleven känner igen sig. Till den gruppen kan man också 
relatera vikten av att ta tillvara och utgå från elevernas förkunskaper vilket berörs inte 
bara av Wistedt utan också av Unenge m.fl. (1994) samt Lorayne och Lucas i 
Inlärningsrevolutionen (Dryden & Vos, 1994). Även Piagets forskning om den kognitiva 
utvecklingen pekar på vikten av att inlärning bygger på förkunskaper och alltså att eleven 
känner igen sig (Maltén, 1987). Detta tolkar vi som att möjligheterna för att få större 
förståelse ökar. Större förståelse är också en av svarskategorierna till vår fråga.  
 
Kategorin Eleven ser nyttan med matematiken är också kraftigt representerad bland våra 
bakgrundskällor. Hit kan räknas Skolverkets rapport Lusten att lära (2003), Anderberg 
(1992), Foong och Koay (1998), Malmer (1997), Stensmo (1994), Dewey (Maltén, 
1987), Freinet (Isaksson, 1996) och slutligen skolans styrdokument Lpo 94 (Skolverket, 
1994) och Kursplanen för matematik (Skolverket, 2000). Sammanfattningsvis kan man 
säga att det bland alla dessa råder en samstämmighet i uppfattningen att det är viktigt att 
alla elever tillägnar sig matematiska kunskaper för livet i hem och samhälle. Eleverna bör 
inse att matematiken är ett redskap de har nytta av nu och inte minst i framtiden. Genom 
att man har nytta av kunskapen blir den meningsfull. 
 
I diagrammet till frågan Ser du några nackdelar med verklighetsanknuten 
matematikundervisning? (Figur 3) kan observeras att det är en stor andel svarande som 
inte ser några nackdelar med verklighetsanknuten matematikundervisning. Om man 
sammanför detta resultat med resultatet på föregående fråga framträder en bild av att vår 
undersökningsgrupp till stor del är mycket positivt inställd till konceptet i fråga. 
 
Tycker du att du använder dig av verklighetsanknuten matematikundervisning? är en 
fråga ställd med svarsalternativ som motsvarar användningsgrader från ofta till sällan. 
Svaren är koncentrerade till mitten vilket man kanske kan säga är ett neutralt alternativ. 
På följdfrågan På vilket sätt? överväger de som angett att de verklighetsanknyter 
matematikundervisningen med exempel från vardagslivet. Detta tillvägagångssätt får stöd 
av Wistedt m.fl. (1992) som anser att viktiga problemtyper för matematikundervisningen 
kan hittas i vardagslivet och kan hittas i elevernas erfarenhet och verklighet. 
 
När vi frågade om inom vilka matematiska områden det är möjligt att verklighetsanknyta 
uppgifterna fick vi till största delen jakande svar. Om man verklighetsanknyter de sex 
olika matematiska ämnesområdena Geometri, Algebra, Procent, Trigonometri, 
Bråkräkning och Sannolikhetslära kan de förväntas ge eleverna verktyg för att lösa 
vardagsproblem. Skolverkets rapport (2003) trycker mycket på att matematik är ett 
viktigt ämne som har stor betydelse som tankeinstrument och verktyg i samhälle och 
vardag. Det bekräftas av Malmer (1997) som anser att det är angeläget att utnyttja 
verkligheten som utgångspunkt för att eleverna ska förstå att man kan behöva 
matematiken som redskap för att lösa problem. Carlgren poängterar i Miljöer för lärande 
(1999) skillnaden mellan kunskaper i matematik och förmågan att tillämpa dessa i icke 
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tillrättalagda problem. Matematiken kan utgöra ett redskap för att bearbeta och skapa ett 
förhållande till den yttre verkligheten. 
 
Célestine Freinet, beskriven av Isaksson (1996), var en pedagog som tog tillvara 
verkligheten utanför skolan och såg den som elevens resursområde. Vi kan se av alla 
exempel som framkommit i frågan om de olika matematiska ämnesområdena att 
verkligheten utanför skolan utgör en stor resurs. Lärarnas exempel tyder på att 
verkligheten som ska tas till vara har sin utgångspunkt hos eleverna. 
 
När det gäller ämnesområdet Trigonometri har mindre än hälften svarat Ja. Den relativt 
stora andelen som svarat Kanske, Nej och blankt på ämnesområdet Trigonometri kan tyda 
på att lärarna är fundersamma över ifall ämnesområdet alls tas upp i grundskolan. Vissa 
respondenter kan med trigonometri ha menat grundläggande vinkelberäkningar och andra 
respondenter kan ha haft uträkningar med sinus och cosinus i åtanke. Svarsspridningen 
kan alltså ha sin orsak i hur lärarna definierat ordet trigonometri. 
 
När vi studerar svaren på frågan Finns det tillfällen då du är/har varit med om att 
diskutera verklighetsanknuten matematikundervisning med andra matematiklärare? ser 
vi att de flesta av de tillfrågade är eller har varit med om detta. Resultatet visar på ett 
intresse för frågan och pekar mot Wistedts m.fl. (1992) uppfattning att det finns en bred 
enighet om att matematikundervisningen bör ta sin utgångspunkt i människors vardagliga 
matematiska aktiviteter och lyfta fram individers vardagskunskaper. Det stämmer också 
överens med Wistedts påstående om att idén sedan den progressiva rörelsen genom åren 
har återkommit i såväl retorik som praktik. 
 
Vår undersökning visar att det är få lärare som anser att kurslitteraturens uppgifter helt 
klart är knutna till verkligheten på ett realistiskt och meningsfullt sätt. Lärarna som anser 
att det stämmer till viss del skulle kunna vara antingen positiva eller negativa vilket ger 
oss en oklar bild av vad resultatet visar. Underökningen visar också att ett antal lärare 
menar att de kan använda matematiklitteraturen i sin verklighetsanknutna 
matematikundervisning. Malmer (1997) skriver att läroböckerna tar upp temaavsnitt som 
hämtar exempel från verkligheten. Tyvärr är dessa enligt Malmer ofta så tillrättalagda att 
de stämmer dåligt med den komplicerade verkligheten runt omkring oss. Även Wistedt 
m.fl. (1992) menar att det sällan är verklighetens mångtydiga problem eleverna möter i 
matematikböckerna. Resultaten från den studie som beskrivs av Foong och Koay i 
Nämnaren (Emanuelsson m.fl., 1998) visar också på ett misslyckande när det gäller att 
betona vikten av kopplingen mellan skolans matematikundervisning och verkligheten. En 
del av problemen tros hänga samman med den typ av uppgifter som elever löser i skolan. 
Dessa uppgifter är enligt artikeln stereotypa och handlar ofta om att föra in tal i formler. 
 
I Malmers bok (1997) citeras Freudenthal som beskriver svårigheten att sammanlänka 
metod och mål. Versen säger (enligt vår översättning) att det finns ett stort avstånd 
mellan metodlöst mål och mållös metod. Där kan John Deweys idéer (Maltén, 1987) vara 
till hjälp för att överbrygga avståndet. Deweys idéer har påverkat skolan t.ex. när det 
gäller att ha verkligheten som lärobok. Detta arbetssätt har enligt oss god potential 
beträffande att göra kopplingen mellan verkligheten och skolan tydlig. 
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Slutsatser och erfarenheter för vår framtida profession 
 
Många lärare menar när de beskriver innebörden av begreppet verklighetsanknuten 
matematikundervisning att elevernas vardag ska tas som utgångspunkt eller att 
undervisningen ska visa på nyttan av matematiken i vardagen. 
 
Det framgår av undersökningen hur verklighetsanknuten matematikundervisning bedrivs. 
Lärarna i studien använder matematiklitteraturen, nyttjar exempel ur vardagslivet samt 
arbetar med teman och projekt. 
 
Vår undersökning avslöjar ett överraskande stort intresse hos lärarna av området i fråga. 
Den övervägande positiva inställningen som vår enkätstudie visar tyder på att 
verklighetsanknuten matematik är något som pedagoger i de senare åren gärna utövar. 
Enkätstudien har gett intrycket att våra kommande kollegor anser att det går att 
verklighetsanknyta matematikundervisningen inom de flesta ämnesområden. Det som 
hindrar att inställningen tar sig ännu större uttryck i undervisningen verkar vara 
tidsaspekten. 
 
En fråga som kan vara värd att fundera över när vi som lärare ska verklighetsanknyta 
matematikundervisningen är vems verklighet vi utgår ifrån. Elevens verklighet och 
vardag är troligen inte likadan som lärarens. Eleverna har en självklar rätt att känna igen 
sig i skolan (Wistedt m.fl., 1992) och genom att möta matematiken i kända situationer 
ges eleverna möjlighet att utveckla användbara kunskaper. Med de nya direktiven om 
individuella läroplaner för alla elever kan verklighetsanknuten matematikundervisning 
vara ett möjligt stöd då varje elevs verklighet kan tas tillvara i utformandet. 
 
 Vi har under studiens gång blivit styrkta i vår uppfattning att verklighetsanknuten 
matematikundervisning är värdefull för att fånga elevernas intresse och få dem att inse 
nyttan av skolmatematiken. 
 
Verklighetsanknuten matematikundervisning leder förhoppningsvis till att eleven 
relaterar uppgifterna till verkligheten och det blir mer naturligt för dem att till exempel 
ifrågasätta rimligheten i svaren. 
 
Vår förhoppning är att vi ska se möjligheter att verklighetsanknyta 
matematikundervisningen i vår pedagogiska profession och därmed stärka elevernas lust 
att lära. 
 

Fortsatt forskning 
 
Den tydligt positiva inställningen till att verklighetsanknyta matematikundervisningen 
bland de verksamma lärarna i vår enkät gör att vår nyfikenhet har vaknat för att gå vidare 
med denna fråga. Man kan undra varför det finns elever som säger -”Varför ska jag lära 
mig detta?” om lärarna faktiskt bedriver verklighetsanknuten matematikundervisning 
(enligt vår studie). Kan det vara så att enkäterna mer visar på viljan att 
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verklighetsanknyta matematikundervisningen och inte beskriver vad som egentligen 
händer i klassrummet? En tänkbar studie kunde vara att undersöka varför eleverna inte 
upplever matematikundervisningen som verklighetsanknuten även om lärarna anser att 
den är det. 
 
I fortsatt forskning skulle man kunna välja att studera ett visst ämnesområde och se hur 
mycket tid som i själva verket ägnas åt verklighetsanknuten matematikundervisning. Man 
skulle kunna göra en undersökning som utröner om verklighetsanknuten 
matematikundervisning används i hög grad eller om det endast är attityden som är 
positiv.  
 
Ett ytterligare uppslag till fortsatt forskning vore ifall det är så att lärarna redan arbetar 
med verklighetsanknuten matematikundervisningen, finns det då någon särskild hjälp 
eller utbildning de saknar inom detta område som de gärna skulle vilja få? 
 
Graden av relevant och meningsfull verklighetsanknytning i elevernas läroböcker skulle 
vara av intresse i den fortsatta forskningen. 
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Bilaga 1 
Enkätfrågor till matematiklärare 

 
Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete hösten 2005. I vårt arbete har vi 
tänkt undersöka lärarperspektiv på verklighetsanknuten matematikundervisning. Vår 
förhoppning är att ni tar er tid att svara på frågorna.  

Tack på förhand! 
Linnea Rondahl och Anna-Märta Perttu 

 
Kön:  Man    Kvinna 
 
1. Hur länge har du varit verksam inom läraryrket?  ______________________________ 
 
2. Hur många högskolepoäng har du i ämnet matematik? __________________________ 
 
3. Vad är verklighetsanknuten matematikundervisning för dig? _____________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
4. Ser du några fördelar med verklighetsanknuten matematikundervisning?  
 Ja    Kanske   Nej 

 
Motivera:  _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
5. Ser du några nackdelar med verklighetsanknuten matematikundervisning?  
 Ja    Kanske   Nej 

 
Motivera:  _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  Vänd! 
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6. Tycker du att du använder dig av verklighetsanknuten matematikundervisning?  
          

Ofta  → → → Sällan 
 
På vilket sätt? ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Inom vilka matematiska områden är det möjligt att verklighetsanknyta uppgifterna? Ge 
gärna exempel. 
 
Geometri  Ja   Kanske    Nej   
 
Exempel: _______________________________________________________________ 
 
 
Algebra  Ja     Kanske    Nej 
 
Exempel: _______________________________________________________________ 
 
 
Procent  Ja     Kanske    Nej 
 
Exempel: _______________________________________________________________ 
 
 
Trigonometri  Ja     Kanske    Nej 
 
Exempel: _______________________________________________________________ 
 
 
Bråkräkning  Ja     Kanske    Nej 
 
Exempel: _______________________________________________________________ 
 
 
Sannolikhetslära  Ja   Kanske    Nej 
 
Exempel: _______________________________________________________________ 
 
8. Finns det tillfällen då du är/har varit med om att diskutera verklighetsanknuten 
matematik-undervisning med andra matematiklärare? 
 Ja    Vet ej   Nej   

 
9. Anser du att kurslitteraturens uppgifter är knutna till verkligheten på ett realistiskt och 
menings-fullt sätt?  
 Ja    Till viss del  Nej 
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