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Denna studie syftar till att undersöka några lärares definitioner av begreppet 
vardagsmatematik, samt om och i så fall hur de menar på att de använder 
vardagsmatematik i undervisningen. Metoden som har använts för att samla data 
till denna studie är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultaten från 
analysen av intervjuerna redovisas inom tre olika kategorier: realism, 
användbarhet och kontext. Slutsatsen kring definitionen av begreppet är att alla 
lärare i många fall är samstämmiga. Alla lärare påpekade användbarheten i sin 
definition. Tre av fyra betonade realism men ingen betonade kontext. Det tillkom 
också en kategori, specifikt matematiskt innehåll och förmågor, då två lärares 
svar inte passade in i någon befintlig kategori. När det gäller användandet av 
begreppet i undervisningen var även här lärarna samstämmiga. Alla lärare 
betonade användbarheten och tre av fyra betonade realism. Här var det dock två 
lärare som också betonade kontext. I en närmare granskning av resultaten kan 
man dock ifrågasätta vems realism och användbarhet som menas, vilket vi också 
diskuterar. 
 
Nyckelord: lärare, matematik, undervisning, vardagsmatematik.  
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1 Inledning  

Enligt Wedege (2008) har vuxna idag svårt att uppfatta att de använder sig av matematik i 
vardagen, utöver i sammanhang kopplat till skolan. Detta trots att vi i samhället ständigt 
omger oss av matematik och matematikens olika uttrycksformer. Denna snäva syn på 
matematiken kan skapa förvirring kring begreppet vardagsmatematik då lärare och 
föräldrar ska samtala om det, eftersom många vuxna inte ser matematikens 
användningsområden i vardagen. En av dem kan uppfatta begreppet på ett sätt och 
uppleva att den använder matematik i vardagen medan den andra uppfattar begreppet på 
ett helt annat sätt och tycker inte att det används i vardagen. Dessa skillnader klargörs inte 
alltid och Riesbeck (2008) skriver att ord som vardagsmatematik inte har blivit ifrågasatta 
utan man antar att man har en gemensam definition. 

Riesbeck (2008) berättar i hennes studie hur hon under sin tid som lärarutbildare märkt 
att vissa begrepp och uttryck har tagits för givna av lärarstudenter. Begreppen har 
presenterats utan att studenten har någon aning om hur undervisningen skulle kunna 
bedrivas. De begrepp som inte blivit ifrågasatta är: konkretion, variation, tala matematik, 
problemlösning och vardagsmatematik. Genom att ha läst detta tänker vi att begreppet kan 
kännas självklart för en själv, men då det aldrig blivit ifrågasatt kan det även uppfattas 
olika. På grund av olika uppfattningar kan lärare definiera och använda begreppet på olika 
sätt. 

Att matematiken ska kopplas till vardagen även i undervisningen står i styrdokumenten. 
Till exempel står det läroplanen (Skolverket, 2011) att skolan inte bara ska förmedla 
kunskap om grundläggande demokratiska värderingar utan undervisningen ska också 
genomföras i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 
samhällslivet. Den ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Med andra 
ord betonar man nyttan med ämnet, såsom matematiken, och att eleverna ska kunna 
använda den i sin vardag för att aktivt kunna delta i samhället. I kursplanen för matematik 
(Skolverket, 2011) nämns vardagen ännu tydligare. Där står det att undervisningen ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiken och matematikens användning 
i vardagen och inom olika ämnesområden, t.ex. matematisk ”tal i bråk- och decimalform 
och deras användning i vardagliga situationer” (Skolverket, 2011, s. 57). Trots detta menar 
Engström och Magne (2006) att vissa elever tycker att skolmatematiska problem inte har 
någonting med det verkliga livet att göra och de uppfattar matematiken som något 
overkligt utan anknytning till vardagen. Detta skulle, som Riesbeck (2008) skriver, kunna 
bero på att begrepp, såsom vardagsmatematik, har presenterats för lärare och 
lärarstudenter, utan någon definition och utan någon koppling till hur undervisningen 
skulle kunna bedrivas.  Det är därför viktigt att studera, inte enbart vilka definitioner lärare 
har av vardagsmatematik, utan även hur de anser att det kommer till uttryck i deras 
undervisning. 

Sammanfattningsvis kan man utläsa att det är många som diskuterar begreppet 
vardagsmatematik eller matematik i vardagen men det är inte många som beskriver exakt 
vad det är som menas med vardagsmatematik eller hur det kommer till uttryck i 
undervisningen. Forskning som ändå finns har främst fokuserat på förskolan och de 
tidigare åren. Till exempel Lansheim (2011) som har forskat om att fånga barns 
vardagsmatematik i förskolan och Svensson (2011) som har forskat om pedagogers 
föreställningar och vardagsmatematik i förskolan.  Studier i de högre åldrarna, såsom åk 4-
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6, har vi i våra litteratursökningar haft svårare att finna. Det är därför intressant att 
studera inom området även på mellanstadiet.  

1.1 Syfte och forskningsfrågorna 

Syftet med studien är att studera hur ett antal lärare i åk 4-6 uppfattar begreppet 
vardagsmatematik, samt om och hur de anser att de använder begreppet i undervisningen.  

Forskningsfrågorna är: 

·         Vad anser ett antal lärare att vardagsmatematik är? 

·        Om och på vilket sätt anser lärarna att de använder sig av vardagsmatematik i 
undervisningen? 

 

2 Tidigare forskning/litteraturgenomgång 

Här kommer tidigare studier och litteratur kring ämnet vardagsmatematik att presenteras, 
bland annat tidigare definitioner av begreppet och studier kring hur lärare har använt 
begreppet i undervisningen.   

2.1 Olika definitioner av vardagsmatematik 

Begreppet vardagsmatematik har beskrivits på olika sätt. Wedege (2011) definierar 
vardagsmatematiken som en undervisningsmetod där matematikundervisningens mål 
ligger utanför skolan, i samhället, familjen, fritiden och på arbetsmarknaden. Med andra 
ord skiljer man på skolmatematiken och vardagsmatematiken. Både Bynke (2011) och 
Wedege(2011) beskriver skillnaden mellan skolmatematik och vardagsmatematik. De 
definierar skolmatematiken som att eleverna sitter och räknar en och en och konkurrerar 
med varandra och att de vet att det finns rätt svar och många fel svar på varje fråga. 
Vardagsmatematiken definierar de istället som att det handlar om att samarbeta och sällan 
om konkurrens och något som är kopplat till elevernas vardag. 

Även Jablonka (2009) jämför vardagsmatematik med annan typ av matematik. Hon 
skriver om “ The everyday and the academic mathematics classroom” och definierar då 
“everyday” som vardagliga situationer som består av gemensamma aktiviteter med 
människor involverade, som till exempel familj, olika grupper och samhället. Vissa 
vardagliga metoder inkluderar matematiska tekniker, men det är inte ett måste att 
använda sig av dessa och ingen matematisk kompetens förutom den man fått från 
grundskolan behövs för att på ett bra sätt kunna delta.  

Pettersson (2008) tar inte upp några jämförelser mellan vardagsmatematik och annan 
matematik, utan beskriver vardagsmatematik som något som är kopplat till elevers attityd 
till matematik vilken attityd de har till skolverksamheten och hemmet, samt vilken attityd 
samhället har till ämnet. Hon definierar begreppet vardagsmatematik som en aspekt som 
är djupt rotad i matematiken och ger en förklaring till varför elever ska lära sig ämnet i 
skolan men också nyttan med det i livet. Även Engström & Magne (2006) kopplat 
vardagsmatematiken till användning och nytta och beskriver det som kunskaper som 

https://docs.google.com/document/d/1UgaaCojgFSK0gV_FFxoOeZCtyj0lcRV7StXcO0EK2kE/edit?usp=drive_web&usp=docs_home#_msocom_4
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elever kommer behöva i deras yrkesliv, i skolan och utanför skolan. Dock så varierar 
prestationskraven beroende på i vilket socialt sammanhang som eleven är i.   

2.2 Användning av vardagsmatematik i undervisningen  

Gällande studier kring användning av vardagsmatematik i undervisningen beskriver vi 
detta utifrån tre olika aspekter; argument kring (1) varför det är viktigt att använda 
vardagsmatematik i undervisningen, (2) hur vardagsmatematiken kan och/eller bör 
användas i undervisningen, samt (3) svårigheter att införa vardagsmatematik i 
undervisningen och hur dessa svårigheter kan överbryggas. 

Jämterud (2015), Lindeqvist (2003) och Riesbeck (2008) nämner alla varför det är viktigt 
att använda vardagsmatematik i undervisningen. Både Jämterud (2015) och Lindeqvist 
(2003) skriver att matematiken blir mer spännande och intressant för eleverna när den är 
kopplad till deras vardag. Jämterud (2015) menar att detta beror på att när matematiken 
sätts in i ett sammanhang blir den mer relevant och därför också mer intressant. Han 
menar också att lärarna måste få undervisningen så lik elevernas verkliga liv som möjligt 
då de inte alltid har svaren framför sig utan kan behöva testa olika vägar för att få fram 
svaret. Lindeqvist (2003) menar att elevernas förtroende till eget tänkande och förmågan 
att lära och använda matematiken då ökar.  Riesbeck (2008) däremot tycker att vardagliga 
situationer är en viktig grund för kunnande och att dessa situationer har en stor del i 
utvecklingen till att bli goda medlemmar i samhället. Hon pratar om uttrycket ”person-in-
practice”. Med detta menar hon att: 

“Människorna blir delaktiga i att bidra till att ett gemensamt mål utvecklas, genom att se hur 
andra gör, hur andra blir motiverade, hur andra samtalar och hur aktiviteten går till (Riesbeck, 
2008, s. 25.)”.  

Flera författare skriver också om hur vardagsmatematiken kan och bör användas i 
undervisningen. Till exempel nämner Lindeqvist (2003) att matematiska problem ska vara 
så lik elevernas verklighet som möjligt och att det därför är viktigt att synliggöra 
matematiken. När hon säger synliggöra matematiken menar hon att lyfta fram den på ett 
sådant sätt att lärare och elever talar om matematiken i den dagliga verksamheten och på 
så sätt blir matematiken något naturligt i vardagen och inte bara något de gör i skolan. Hon 
diskuterar hur läraren kan synliggöra matematiken när eleverna ska lära sig det 
matematiska symbolspråket. Att göra matematiken synlig för eleverna genom att koppla 
symboler till verkliga händelser eller en berättelse som gör det hela meningsfullt är viktigt 
för barn när de möter matematiken då det är ett nytt och okänt språk för dem. För att 
eleverna ska förstå måste läraren koppla symbolerna till elevernas eget språk i början för 
att de ska få en mening och detta sker på bästa sätt genom att eleverna får möta 
matematiken i skolan på ett vardagligt sätt. Detta är även något som Jablonka (2009) 
nämner. Hon menar att läraren kan använda vardagen i matematiken som ett hjälpmedel 
till att utveckla skolans matematiska betydelser. Ett exempel hon nämner är när en lärare 
ska räkna division med sina elever. Läraren tar ett exempel som kan vara känt för eleverna 
från deras vardag och talar inte om det på ett matematiskt språk utan talar om det på ett 
sätt som blir vardagligt för eleverna.   

Att knyta an undervisningen till vardagen är dock inte alltid lätt. Bland annat Riesbeck 
(2008) nämner att vardagligt tänkande kan vara svårt att förstå sig på då det pågår hela 
tiden och kan ses på många olika sätt. Det bästa sättet att förklara vardags tänkandet på är 
att reda på varför olika händelser inträffar, hon skriver om ett mönster som ser ut så här: 
orsak – verkan – relationer. Med detta menar hon att när elever tänker på ett problem 
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måste de få mycket information kring hur det blir om de gör på ett sätt och hur det blir om 
de väljer att göra på ett annat sätt. Även Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson, 
Holmqvist, Rystedt och Wallby (1996) nämner att vardagsanknytning i 
matematikundervisningen inte alltid är lätt. Deras rekommendationer är dock att för att nå 
målet i matematiken, som är abstrakta strukturer och relationer, måste man börja konkret. 
Detta görs genom att knyta an till elevernas verklighet genom att de till exempel får arbeta 
med konkreta modeller, vardagsspråk och teckningar.  

 

3 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet som används i studien förklara under denna rubrik. Detta 
perspektiv hjälper oss att se och tolka resultaten utifrån en teori, till skillnad från tidigare 
forskning som hjälper oss att diskutera de resultat vi fått i en kontext. 

Som kan ses i litteraturgenomgången kan begreppet vardagsmatematik kopplas och 
diskuteras till en mängd andra begrepp, såsom verklighet, vardagliga situationer och 
konkretisering. Forskarna Carraher och Schliemann (2001) diskuterar detta och tar upp tre 
centrala begrepp som vardagsmatematik kan knytas till. Dessa är: realism, användbarhet 
och kontext, vilka vi redogör för nedan.  

Realism är när matematikuppgifterna eleverna får kopplas till verkligheten och realistiska 
situationer. Lärare ger då eleverna uppgifter som är baserade på verkliga situationer som 
de kan stöta på i livet nu eller i framtiden. Ett exempel på en sådan uppgift kan vara 
kopplat till att kakla ett badrum och eleverna ska då ta reda på hur mycket kakel de 
behöver köpa. 

Användbarhet handlar om att eleverna ska få förutsättning att lära sig något de sedan 
kommer kunna använda och ha nytta av i praktiken. Det kan exempelvis relatera till att 
handla i butik, att dela på något med en vän, eller att satsa pengar på spel. Uppgiften i sig 
kan, men behöver inte, vara verklighetsbaserad. Det är viktigt att läraren förklarar 
användbarheten med matematiken man arbetar med för eleverna och på så sätt anses det 
kopplat till vardagen.     

Kontext handlar om matematik som är kopplat till verkliga föremål eller sammanhang. 
Med andra ord ska uppgifter eleverna arbetar med kunna kopplas till en kontext. En typisk 
uppgift som läraren kan ge är ”Om du har 5 äpplen och äter upp två hur många har du då 
kvar?” En uppgift som inte anses vara under denna kategori skulle kunna vara ”2+2= ”. 
Ställer man istället frågan som att: ”Du har två kronor och får två kronor till av en vän, hur 
många kronor har du då?” anses den vara kopplad till en kontext. Denna kategori kan ses 
som väldigt lik den första kategorin (realism). Skillnaden är dock att i kategorin kontext är 
det viktiga att uppgiften sätts i en kontext, om denna kontext är realistisk eller ej är inte 
lika viktigt. 
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4 Metod  

Under denna rubrik beskrivs datainsamlingsmetod, analys av data, tillförlitlighet, 
urval och etiska överväganden.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts för att samla in data. Kvalitativa intervjuer 
användes för att de är “....flexibla och följsamma efter den riktning som 
intervjupersonernas svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas efter de 
viktiga frågor som dyker upp under intervjun (Bryman, 2011, s. 413).”  Intervjuer valdes för 
att kunna få så utvecklade svar som möjligt och inte få entydiga svar som ja och nej. Under 
kvalitativa intervjuer kan man låta informanten prata fritt och öppet om ett ämne 
(Bryman, 2011). Vilket betyder att frågan lämnas öppet för tolkning till informanten, men 
ändå så att man kan leda in informanten på rätt spår om det känns som att frågan inte är 
förstådd. 

Intervjuerna gjordes under vårterminen 2017 enskilt med varje informant och båda 
författarna deltog. Frågorna delades inte ut till lärarna på förhand, detta för att det skulle 
svara spontant och exakt som de upplever det utan påverkan av till exempel andra kollegor. 
Intervjuguiden (se bilaga 1) användes för att komma ihåg vilka teman intervjun skulle 
avspegla och som en minneslapp för att inte sväva ut på frågor som inte var relevanta 
(Bryman, 2011). Det gjordes en pilotstudie för att testa intervjufrågorna. Intervjufrågorna 
som testades på en lärare gjorde att det tillkom följdfrågor som användes vid behov samt 
att intervjufrågorna ändrades en aning. Detta för att vi kände att frågorna vi hade från 
början inte var tillräckliga och intervjun skulle då inte ge oss tillräckligt med information. 
Från början var första frågan att läraren skulle definiera begreppet vardagsmatematik. 
Frågan blev ändrad till att läraren skulle beskriva vad vardagsmatematik är för att när 
begreppet skulle definieras kändes det som att det fanns ett rätt och fel svar, vilket det inte 
gör. Intervjuguiden hade två teman samt följdfrågor som användes vid behov. De teman 
som fanns var: Vardagsmatematikens definition och Användandet av vardagsmatematik.  

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och transkriberades för att möjliggöra en 
noggrann analys av vad informanterna sagt samt att man då kan titta igenom intervjuerna 
fler gånger. Om intervjun är transkriberad minskar risken att forskaren ska kunna påverka 
studien då det finns nedskrivet exakt vad som sas och därför finns även underlag för att 
visa att analysen inte blivit påverkad av forskarens tankar (Bryman, 2011). 

4.2 Urval  

För att få informanter till studien skickades ett mail ut till ett antal rektorer där de fick 
frågan om de kunde ge exempel på lärare som undervisade i matematik i mellanstadiet och 
kunde tänka sig delta i studien. För att få säkra svar på frågorna behövdes lärare som aktivt 
undervisar i matematik och vet vad de pratar om inom ämnet.  Lärarna blev kontaktade 
med ett bifogat missivbrev (se Bilaga 2) och fyra lärare hade möjlighet att delta. Denna typ 
av urval kan klassas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Att det skedde ett 
bekvämlighetsurval påverkar inte studien då syftet är att ta reda på hur lärare i åk 4-6 
uppfattar begreppet, det vill säga att det inte spelar någon roll vilka lärare det är så länge 
det är lärare som undervisar i matematik. 
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4.3 Analys av data  

För att kunna analysera data har det teoretiska ramverket av Carraher och Schliemann 
(2001), som även är beskrivet i rubrik 3, använts. I analysen av intervjuerna gick vi igenom 
varje lärares svar för sig och kategoriserade deras svar utifrån de tre begreppen; realism, 
användbarhet och kontext. Denna kategorisering gjordes både i förhållande till lärarnas 
definitioner av begreppet vardagsmatematik, samt hur de anser att de använder det i 
undervisningen. Vissa svar som lärarna gav kunde hamna i flera av de tre kategorierna. I 
dessa fall fokuserade vi på vad lärarna betonade och pratade mest om. 

Under analysen av data upptäcktes det att vissa av de svar som lärarna gav gällande 
vardagsmatematik inte kunde kopplas till någon av våra tre kategorier. Två av lärarna 
nämnde specifika matematiska innehåll och förmågor kopplat till deras definitioner av 
begreppet. Av den anledningen skapade ytterligare en kategori; Specifikt matematiskt 
innehåll och förmågor. 

En svårighet som upptäcktes i analyserna var att se skillnaden mellan realism och kontext. 
Författarna kom överens om att i kategoriseringen realism betonade lärarna verkliga 
händelser som kan ske i vardagen medan i kategorin kontext så räckte det att de pratade 
om verkliga objekt som i sin tur inte behöver vara kopplade till verkliga händelser.   

4.4 Reliabilitet och validitet  

Två nyckelbegrepp för att uppnå kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet (Bryman, 
2011; Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Bryman (2011) är reliabilitet ett mått på mätningarnas 
pålitlighet och följdriktighet. Reliabiliteten kan stärkas genom att båda forskarna har 
kommit överens och tolkat resultatet tillsammans, men även att undersökning har utförts 
på ett sådant sätt att alla informanter har haft samma förutsättningar (Bryman, 2011).  Vi 
menar på att våra informanter har haft samma förutsättningar då intervjuerna har skett i 
liknande miljöer och under samma tidsperiod. Eftersom att vi har använt ett 
intervjuschema ökar det reliabiliteten då informanterna har fått samma eller liknande 
frågor. Att båda författarna har genomfört intervjuerna, samt korrekturläst och analyserat 
de transkriberade materialet ökar också studiens reliabilitet. Dessutom är intervjuerna 
inspelade och transkriberade och detta har gjort att vi kunnat lyssna på intervjuerna och 
tittat på transkriberingarna flera gånger vilket ökar trovärdigheten enligt Bryman (2011). 

Validitet betyder att det ska finnas en god koppling mellan forskarnas inhämtade 
information och bakgrundslitteratur och att resultaten ska kunna generaliseras till andra 
miljöer och situationer (Bryman, 2011). Eftersom vi har valt att använda oss av enskilda 
intervjuer är det svårt att generalisera dessa. Vi kan därför inte säga att resultatet gäller 
över hela Sverige då studien har gjorts i en mellanstor kommun i Mellansverige. Vi 
kommer därför vara väldigt försiktiga med att dra generella slutsatser. I kvalitativ 
forskning bör man enligt Bryman (2011) istället tala om överförbarhet. Denna studies 
överförbarhet styrks då vi valt att fokusera på en liten grupp av individer som har vissa 
egenskaper gemensamma och dessa har beskrivit noggrant. Vidare kopplar vi våra resultat 
och diskuterar dem i förhållande till och med stöd av litteraturen. Vi har som Bryman 
(2011) rekommenderar även skapat en detaljerad redogörelse av alla faser i arbetet så att 
läsarna kan granska och göra om studien om så önskas. Något vi inte har med i arbetet är 
transkriberingarna från intervjuerna, detta bland annat på grund av de forskningsetiska 
principerna. Under arbetets gång har vi dock haft handledare samt andra studenter som 



 7 

granskat arbetet och kunnat stödja i vad som behöver förtydligas och om det saknas delar 
av transkript som borde varit med. 

I samband med begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning tar Bryman (2011) 
även upp begrepp såsom styrka och konfirmera. Som Bryman (2011) skriver om möjlighet 
att styrka och konfirmera är vi medvetna om att det inte går att få någon fullständig 
objektivitet i samhällsenlig forskning. Dock har båda skribenterna av denna studie agerat i 
god tro under studien och strävat efter att inte påverka respondenternas svar. Detta har 
gjorts med hjälp av bland annat ett intervjuschema som innehöll öppna frågor. Öppna 
frågor användes för att inte styra informanterna till ett visst svar. Det som påverkat 
resultatet och slutsatsen är det teoretiska ramverket som vi använt och vi är medvetna om 
att ett sådant ramverk gör att vi tolkar resultat och slutsats utifrån enbart den linsen och 
kan därför ha missat andra perspektiv. Dock så hjälper ett teoretiskt ramverk samtidigt 
också till att koppla studien till tidigare forskning, att strukturera resultaten och stödjer 
forskare i att inte lägga egna värderingar i resultaten. 

4.5 Etiska överväganden  

I studien har vi förhållit oss till etiska överväganden i förhållande till informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2011) 
skriver om. Vi kommer här beskriva vad de olika kraven innebär och hur vi har förhållit oss 
till dessa. 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera sina informanter om 
studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gjordes med hjälp av ett missivbrev (se bilaga 2) 
som skickades ut till de lärare vi fått mailadresser till. I brevet fanns information kring 
vilka vi som forskade var, vad studien skulle handla om och varför vi forskade om detta. 
Information kring vad som krävdes av informanterna fanns, till exempel att de skulle 
arbeta aktivt med matematik och att vi efterfrågade att de ställer upp på en intervju. Även 
vad de som informanter får ta del av om de ställer upp i undersökningen, till exempel 
tillgång till den färdiga uppsatsen, fanns med i missivbrevet. 

Samtyckeskravet handlar om att forskarna är skyldiga att nämna att det är frivilligt att 
delta för informanten och att informanten har rätt att tacka nej till att delta närsomhelst 
under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011). I missivbrevet stod det att det är frivilligt att 
delta och att lärarna kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Samtliga informanter har 
fått skiva under missivbrevet för att visa att de deltagit av informationen och ger sitt 
samtycke till deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskarna inte ska använda namn och plats när de 
diskuterar information som har lämnats av informanterna (Vetenskapsrådet, 2011). Med 
andra ord ska utomstående inte kunna ta reda på vilka informanterna var. Vi har inte 
nämnt några namn, skolor, platser eller kön i studien. Detta för att det inte ska gå att söka 
upp informanterna som deltagit i studien. 

Med nyttjandekravet menas det att forskaren informerar om hur och till vad som 
informationen kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har informerat våra 
informanter att vi endast använder informationen till denna studie och i ett vetenskapligt 
syfte. Detta gjordes i missivbrevet. 
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5 Resultat  

I det här avsnittet kommer resultatet från analysen av intervjuerna att presenteras. 
Resultaten är strukturerade utifrån de två forskningsfrågorna som rör lärares definition av 
vardagsmatematik samt deras användning av begreppet i undervisningen. För varje 
forskningsfråga presenteras resultatet i underrubriker som kopplas till de tre kategorierna: 
realism, användbarhet och kontext. Gällande definitionen av begreppet lades även en 
ytterligare kategori till, Specifikt matematiskt innehåll och förmågor, vilken beskrivits i 
uppsatsens metodkapitel. 

5.1 Definition 

Här kommer resultatet gällande lärarnas olika definitioner av begreppet 
vardagsmatematik att presenteras.  

5.1.1 Realism  

Tre av fyra lärare betonade realism i sina definitioner av vardagsmatematik. Ett exempel är 
lärare 2 som sa: 

Allting som man på nått sätt kan knyta till en vardagspraktik liksom. De som folk gör som vuxna 
i en vardag. Att man renoverar hemma eller att man lagar mat. Eller att man handlar, fyndar på 
rea. Eeh så de är egentligen olika delar liksom, de finns ju mycket att knyta ihop. 

Även lärare 1 och 3 nämner realism. Lärare 3 framför exempelvis att vardagsmatematik 
handlar om att matematiken de lär ut ska kunna kopplas till elevernas vardag och att 
synliggöra matematiken genom verkliga situationer. En sådan situation kan till exempel 
vara en situation som lärare 1 betonar, att matematiken kan kopplas till att eleverna ska gå 
och handla. Lärare 1 ger även exempel som att tapetsera hemma, när lönen kommer och 
när lönen försvinner, hen vill att eleverna ska tänka att matematiken finns med dem hela 
tiden. Eftersom att dessa ovanstående exempel är verklighetsbaserade upplevelser är detta 
realism. 

5.1.2  Användbarhet  

Alla lärare tog upp en definition av vardagsmatematik kopplat till användbarhet. Lärare 1 
sa till exempel: ”För mig är vardagsmatematik, om jag ska försöka svara konkret, hur 
jag använder matematiken i min vardag. Dagligdags.” Hen berättade även att eleverna 
hela tiden måste kunna förklara för sig själv och för andra varför man gör saker och att 
vardagsmatematik handlar om frågor som ”vad ska jag med det till? ” och ”vad använder 
jag min vardagsmatematik till? ”. Lärare 2 sa precis som lärare 1 att vardagsmatematik är 
sådant man möter i vardagen och att man behöver använda vardagsmatematik för att klara 
av vardagen, oavsett vilket yrke man har i framtiden. Vidare sa lärare 3 att hen betonar 
vardagsmatematiken genom att tänka på hur mycket matematiken som lärs ut kopplas till 
hur det används i elevernas vardag. Hen menar att vardagsmatematik är sådant som man 
har nytta av. Hen sa till exempel: “Vardagsmatematik för mig är vad har jag för nytta? I 
min vardag…”. Slutligen definierade lärare 4 att vardagsmatematik är ”matematik man 
använder sig av.” 

Samtliga lärare gav också exempel på när eleverna kan använda sig av 
vardagsmatematiken. Bland annat gav lärare 1 exempel som på jobbet, när lönen kommer, 
när lönen försvinner och om man ska göra om hemma. Några exempel lärare 2 gav var att 
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man använder matematiken när man ska handla då det kan vara rabatter, procent och pris 
per kilo. Hen gav också exempel i hemmiljön där det kan handla om att använda 
matematiken för att kunna läsa recept och laga mat. Också lärare 3 tog upp exempel 
kopplade till matlagning och att handla, men även att renovera hemma. Slutligen betonade 

lärare 4 också exempel kopplade till matlagning och att dela. Till exempel att eleverna har ett 
visst antal gurkor och det ska räcka till ett visst antal personer, då måste de kunna räkna ut 
det. Hen gav även fler exempel som att dela upp lag när de spelar fotboll eller andra 
rastaktiviteter. De exempel som lärarna gav är exempel kring elevernas vardag och hur de i 
sin vardag använder matematiken. Därför blev de kodade som användbarhet. 

5.1.3 Kontext  

Inte någon av lärarna betonade explicit kontext i sin definition av vardagsmatematik. De 
gånger de betonade kontext var det kopplat till verkliga situationer och kodades då istället 
som realism. 

5.1.4 Specifikt matematiskt innehåll och förmågor 

Både lärare 1 och 4 påpekade att vardagsmatematik var kopplat till ett specifikt 
matematiskt innehåll. Till exempel sa lärare 1 att: ” Ja det är ju framförallt för mig de fyra 
räknesätten liksom. Som jag använder dagligen.” Hen menar framförallt att de handlar 
om addition och subtraktion då eleverna måste kunna detta för att gå och handla. Även 
lärare 4 betonade att de fyra räknesätten var vardagsmatematik. Vidare lyfte hen också att 
begreppet kan kopplas till förmåga och vilja att lösa matematiska problem. Hen sa 
exempelvis att vardagsmatematik var ”förmågan att inte fastna vid ett problem, utan att 
prova sig fram, testa att lösa det. Att våga lösa ett problem.” 

5.2 Användning av vardagsmatematik i undervisningen 

Här kommer resultatet gällande lärarnas svar i koppling till användning av 
vardagsmatematik i deras undervisning att presenteras. 

5.2.1  Realism  

Tre av lärarna nämnde aspekter som kan kopplas till realism när det kommer till hur de 
använder sig av vardagsmatematik i undervisningen då de nämnde uppgifter som är 
kopplade till verkliga situationer. Lärare 1 och 2 berättade båda att när de undervisar om 
vardagsmatematik använder de elevuppgifter som är verklighetsanknutna. Lärare 1 sade 
till exempel: “jag försöker att alltid planera upp teman som är så vardagsnära som 
möjligt för eleverna” och nämner då att handla eller att dela som förslag. Lärare 2 tänker 
istället “vad har vi för nytta av procent när vi går och handlar?” och nämner verkliga 
exempel från när eleverna fyndar på rean som ett exempel för att eleverna ska kunna se 
matematiken i deras vardagliga realitet. 

Även lärare fyra betonade att uppgifterna skulle vara verklighetsanknutna och gav ett 
exempel på en sådan uppgift som hen använder i undervisningen:  

Det skulle kunna vara en uppgift som jag har på tavlan som en allmän uppgift som kan handla 
om att det är någon som kör en buss till ett hotell, eller från ett hotell till ett slott fram och 
tillbaka jättemånga gånger, och under en vecka så kör han 450 passagerare och det får plats 6 
passagerare i den här bussen varenda gång. Hur många vändor fram och tillbaka måste han 
åka? 
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5.2.2 Användbarhet  

Alla lärare som har deltagit i studien har betonat användbarhet i förhållande till 
undervisning om vardagsmatematik och att de vill lära eleverna vad de ska använda 
matematiken till. Lärare 1 sade till exempel: 

För att blir matematik alldeles för abstrakt då har jag tappat hälften av ungarna liksom. De 
måste förstå ”vad ska jag med det till? Vad ska jag använda det till?”.  Men att jag påpekat att 
vad ska vi ha det till, i våran vardag, i livet liksom. Det är bara att göra det så konkret som 
möjligt. 

Lärare 3 betonade istället användandet på följande sätt: ”Varje gång jag drar igång ett 
nytt kapitel så försöker jag då att hitta kopplingen till vardagen eller framtiden vad har 
jag för nytta”. Hen betonade i samband med detta att det är extra viktigt när hen 
introducerar ett kapitel att förklara för eleverna vad de har för nytta och användning av 
matematiken för att de ska vilja lära sig. Lärare 2 och 4 betonar också användandet genom 
att säga att de vill ha en undervisning där elever ska förstå varför de behöver lära sig 
matematik och när eleverna kommer att kunna använda det i sin vardag.  

5.2.3 Kontext  

Två av fyra lärare betonade kontext i sina beskrivningar av användandet av 
vardagsmatematik då de kopplade matematiken till föremål som eleverna känner till och 
kan använda sig av att räkna med. Ett exempel är lärare 1 som sa att en uppgift kan vara: 
“.....och man ska handla, och vad händer då om jag ska köpa någonting om jag har 10kr 
och jag ska köpa något för 2,50kr till exempel och när de räknar med bråk delar de pizzor 
eller tårtor”.  

Lärare 2 tycker att det är bra att koppla matematiska uppgifter till föremål som är kända 
för eleverna, som till exempel att räkna med procent. Hen tar då uppgifter kopplade till att 
gå och handla på rean när det är till exempel 20 % på en vara.  

 

6 Slutsats  

Våra resultat visar att, när det gäller definitionen av vardagsmatematik, är lärarna i många 
fall samstämmiga. Till exempel, alla lärare påpekade att vardagsmatematik är något man 
har användning av i vardagen, precis som Jablonka (2009) och Petterson (2008). Utgår 
man från ramverket kan man även se att de flesta lärarna betonade realism och ingen 
betonade kontext. Tittar man närmare på lärarnas svar kan man dock se skillnader, även 
om de hamnar inom samma kategori, vilket vi också diskuterar senare i uppsatsen. 
Ytterligare en skillnad är att två av lärarna hamnade under en egen kategori och betonade 
vardagsmatematik som ett specifikt matematiskt innehåll eller förmåga.  

Våra resultat när det gäller hur lärarna använder begreppet vardagsmatematik i 
undervisningen visar också på en del likheter mellan lärarnas svar. Alla lärare betonade, 
precis som i definitionen, användbarheten från ramverket när de undervisar med 
vardagsmatematik och de flesta betonade även realism. Precis som i definitionen av 
vardagsmatematik kan man dock även här se skillnader på lärarnas svar inom samma 
kategori, vilket vi diskuterar senare i uppsatsen. En annan skillnad kan ses när det gäller 
slutsatsen från definitionen och slutsatsen från användningen av vardagsmatematik i 

https://docs.google.com/document/d/1UgaaCojgFSK0gV_FFxoOeZCtyj0lcRV7StXcO0EK2kE/edit?usp=drive_web&usp=docs_home#_msocom_1
https://docs.google.com/document/d/1UgaaCojgFSK0gV_FFxoOeZCtyj0lcRV7StXcO0EK2kE/edit?usp=drive_web&usp=docs_home#_msocom_2
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undervisningen då hälften av lärarna tog upp kontext, vilket de inte gjorde när de skulle 
definiera begreppet.  

Sammanfattningsvis, tydligt i intervjuerna blev att lärarna förklarar vardagsmatematiken 
som ett nödvändigt hjälpmedel för att få med sig eleverna och för att eleverna ska förstå 
varför de måste lära sig matematiken i skolan.  

7 Diskussion 

Under denna rubrik kommer metod och resultat att diskuteras.  

7.1 Metoddiskussion  

En aspekt att ta i beaktande i all forskning som bygger på intervjuer är om de intervjuade 
förstår frågorna och om frågorna producerar den typ av information man är ute efter 
(Bryman, 2011). Att lärarna som intervjuades helt förstod våra frågor är svårt att bedöma, 
men att en pilotstudie genomfördes innan ökar tillförlitligheten. Att vi testade intervjun 
ökade studiens tillförlitlighet, dels för att vi fick en chans att förfina intervjufrågorna men 
även för att vi som intervjuade fick en chans att öva oss i intervjuteknik och skulle känna 
oss bekväma. 

Ytterligare en kritik som kan framföra mot studien är att det skedde ett bekvämlighetsurval 
som tidigare nämnts under rubriken metod. Det negativa med bekvämlighetsurval är att 
det är svårt att generalisera resultaten då det inte är ett stickprov utan en specifik grupp 
(Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver dock metoden som lämplig för kvalitativ 
forskning då det inte behövs många informanter och den kvalitativa forskaren fokuserar 
mer på djupet än vad en kvantitativ forskare gör. Vi anser att detta urval inte påverkar 
studiens resultat då våra forskningsfrågor handlar om ett antal lärares uppfattningar och 
inte den generella uppfattningen av begreppet. 

Det teoretiska ramverk som använts i denna studie har underlättat för oss att kategorisera 
in lärarnas svar i olika grupper. Dock är det också möjligt att vi missar att se andra 
eventuella perspektiv som fokuserar på något annat som inte ramverket tar upp. Detta har 
vi försökt vara uppmärksamma på i denna studie och ett exempel är att det lades till en 
ytterligare kategori i ramverket då det upptäcktes att lärarna gav svar som inte passade in i 
någon kategori till exempel de två lärarna som definierade begreppet med hjälp av de fyra 
räknesätten.  

7.2 Resultatdiskussion  

Här diskuteras studiens resultat med hjälp av litteraturen som tas upp i 
litteraturgenomgången. Resultaten för de två forskningsfrågorna, hur lärare definierar 
begreppet vardagsmatematik och hur de använder vardagsmatematik i undervisningen, 
kommer att diskuteras var för sig. 

Våra resultat visar att många av lärarnas definitioner av vardagsmatematik kan kopplas till 
realism. På det sättet kan man tolka deras definitioner som lika, dock kan man ställa sig 
frågan vems verklighet de pratar de om? Till exempel definierade lärare 2 det som “det som 
folk gör som vuxna i en vardag” och ger exempel som att renovera eller laga mat. Lärare 
3 och lärare 1 definierar istället vardagsmatematik som när “matematiken kopplas till 
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elevernas vardag”. Både Petterson (2008) och Engström och Magne (2006) har 
definierat begreppet vardagsmatematik till att det på något sätt handlar om att 
matematiken ska kopplas till elevernas vardag. Lärare 1 definierar det istället som något 
vuxna gör i en vardag, vilket kan kopplas till skrivelserna i läroplanen (Skolverket, 2011) 
som säger att skolans mål är att förbereda eleverna att aktivt delta i samhället. Att 
definitioner av begreppet vardagsmatematik skiljer sig i litteraturen är alltså också synligt i 
lärarnas olika definitioner av begreppet.  

Tre av fyra lärare kan kopplas till realism när det kommer till hur de använder begreppet 
vardagsmatematik i sin undervisning. Lärare 4 gav även ett exempel på hur hen använde 
vardagsmatematiken i undervisningen: 

Det skulle kunna vara en uppgift som jag har på tavlan som en allmän uppgift som kan handla 
om att det är någon som kör en buss till ett hotell, eller från ett hotell till ett slott fram och 
tillbaka jättemånga gånger, och under en vecka så kör han 450 passagerare och det får plats 6 
passagerare i den här bussen varenda gång. Hur många vändor fram och tillbaka måste han 
åka? 

Det kan ifrågasättas hur verklighetsnära denna uppgift egentligen är? Det är inte troligt att 
en buss bara tar 6 passagerare utan bussen rymmer oftast fler passagerare, speciellt när det 
är så många personer som behöver transporteras. I det här fallet tänker vi att läraren 
använder kontext då hen använder bekanta föremål men inte ett verklighetsbaserat 
scenario, även om läraren själv trycker på att uppgifterna bör vara verklighetsnära. 

Resultaten visar att alla lärares definitioner även kan kopplas till användbarhet. Dock kan 
man ställa sig frågan vem det är som ska ha användning av det. Lärare 2 och 4 svarar kort 
och precist att vardagsmatematik är något man använder sig av. Då ställer vi oss frågan 
vem är det de menar med man? Man kan i detta sammanhang vara vem som helst. Lärare 1 
är mer precis och har definierat det både som “hur jag använder det i min vardag, 
dagligdags” och ger exempel på vardagliga aktiviteter där matematiken kan behövas som 
på jobbet, när lönen kommer/försvinner och om man ska göra om hemma. Hen tar 
samtidigt också upp att eleverna måste förklara för sig själva varför de gör saker, och vad 
de ska med matematiken till. Lärare 3 beskriver det också som något eleverna behöver i 
vardagen. Båda lärarna tänker alltså, precis som Pettersson (2008), att 
vardagsmatematiken ska vara en förklaring till eleverna varför de ska lära sig ämnet i 
skolan men också vad de har för nytta av det i livet. Med andra ord handlar det inte bara 
om elevernas användning av matematiken idag, utan även hur de kommer att kunna ha 
användning för det i framtida vuxenliv. 

Lärare 4 stack ut en del från de andra lärarna när hen skulle definiera begreppet då hen sa 
att det handlar om förmågan att inte fastna vid ett problem, utan man ska våga lösa det. 
Därför hamnade lärare 4 under rubriken specifikt matematiskt innehåll och 
förmågor.  Utifrån litteraturen kan vi se att Lindeqvist (2003) skriver om att 
vardagsmatematiken ökar elevernas förtroende till eget tänkande och förmågan att lära och 
använda matematiken. Jämterud (2015) skriver även att om matematiken sätts in i ett 
sammanhang och blir den mer intressant och detta kan leda till att eleverna vågar prova 
lösa uppgifterna. Detta är dock inte en del av deras definition av begreppet, utan mer motiv 
till varför vardagsmatematiken är viktig. 

Både lärare 1 och lärare 4 tog också upp de fyra räknesätten då de definierade begreppet 
vardagsmatematik. En fråga man kan ställa sig är på vilket sätt menar dem att de fyra 
räknesätten är vardagsmatematik. Ingen i litteraturgenomgången har definierat begreppet 
vardagsmatematik som enbart de fyra räknesätten. Lärare 1 gav dock ett svar som kan ge 
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en ledtråd då hen sa att de fyra räknesätten använder man sig av dagligen, till exempel när 
man går och handlar. Som Pettersson (2008) och Engstöm och Magne (2006) skriver 
handlar vardagsmatematik om kunskaper eleverna behöver i skolan, utanför skolan och i 
senare yrkesliv. De fyra räknesätten kan användas på många olika sätt i det verkliga livet 
och kan därför kanske förklara lärarnas resonemang. 

Ingen av lärarna definierade begreppet vardagsmatematik enbart utifrån kontext, utan 
denna kontext skulle alltid vara verklighetsnära och kodades därför som realism. Detta 
resultat är kanske inte överraskande med tanke på att ingen av de forskarna vi tittat på 
tidigare i litteraturgenomgången har definierat begreppet utifrån kontext. Många lärare tog 
dock upp exempel som att räkna med pizzor eller passagerare på en buss osv. Detta var 
dock under hur de använde vardagsmatematiken i deras undervisning och därför blir det 
ingen definition av begreppet. Med andra ord är lärarna väldigt noga med att påpeka 
realism när det kommer till deras definition av begreppet vardagsmatematik, men när de 
sedan ger exempel på hur de gör i undervisningen är det inte alltid de är verklighetsnära 
utan enbart satta i en kontext.  

Alla fyra lärares förklaringar på hur de använder vardagsmatematik i undervisningen 
hamnar även här under kategorin användbarhet. Med andra ord är användbarhet 
något som både lyfts i deras definition av begreppet men också speglas i hur de anser 
att de använder det i undervisningen. Tre lärare kopplade deras användning av 
vardagsmatematik till elevernas fördel då det är dem som ska veta vad de har för 
nytta av matematiken. Lärare 3 har inte resonerat likadant som de andra tre lärarna 
när hen tänker ”vad har jag för nytta?”. Men eftersom lärare 3 även sa att hen 
försöker hitta kopplingen till vardagen eller framtiden så tänker vi utifrån det 
Lindeqvist (2003) diskuterar, att man ska synliggöra matematiken i den dagliga 
verksamheten. Vi tänker att läraren först ser utifrån sig själv för att kunna se 
framtiden och sedan utifrån elevernas verklighet. Alla lärare kan även utgå från 
läroplanen när man tittar på deras svar då läroplanen (Skolverket, 2011) skriver att 
skolan ska förbereda eleverna att leva och medverka i samhället.  
  

8 Avslutande ord  

Ämnet vardagsmatematik är ett brett forskningsområde och vi valde att avgränsa oss till 
några mellanstadielärares definitioner av begreppet och hur de använder det i 
undervisningen. Slutsatserna vi dragit är att lärare främst kopplat vardagsmatematiken till 
att det handlar om verklighet och användbarhet, även om man kan ifrågasätta vems 
verklighet och användbarhet de menar, vilket inte heller är helt tydligt i litteraturen. 
Ytterligare studier skulle behövas för att reda ut detta. 

Lärarna upplever även vardagsmatematik som något som är nödvändigt för att få eleverna 
att lyckas inom matematiken. Det vore därmed intressant att forska vidare inom området 
för att titta om detta stämmer. Med andra ord genomföra en studie där forskare tittar på 
om vardagsmatematiken kan ha betydelse för elevers inlärning och resultat. 

Det vore också intressant att se hur lärare faktiskt undervisar när de använder sig av 
vardagsmatematik i sin undervisning. Detta kan med fördel göras med hjälp av 
observationer.   

https://docs.google.com/document/d/1UgaaCojgFSK0gV_FFxoOeZCtyj0lcRV7StXcO0EK2kE/edit?usp=drive_web&usp=docs_home#_msocom_1
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Bilaga 1 

Intervjuschema  

Tema 1 definitionen av vardagsmatematik - stödfrågor 

Huvudfråga·          Skulle du kunna beskriva vad du menar med begreppet 
vardagsmatematik? 

Eventuella följdfrågor 

· Är det något mer du tänker på när du hör begreppet vardagsmatematik? 

· När anser du att eleverna kan ha användning för matematiken i vardagen? 

· Finns det några andra tillfällen då eleverna kan ha användning för matematik i 
vardagen? 

· Vad är vardagsmatematik för dig? 

 

Tema 2 användandet av vardagsmatematik  

Huvudfrågor: Anser du att du använder dig av vardagsmatematik i din undervisning? 

                     (om ja) På vilket sätt använder du det? 

· Om nej, varför har du valt att inte göra det? 

Eventuella följdfrågor: 

Finns det andra sätt att använda sig av vardagsmatematik? 

· När anser du att det är lämpligt att använda vardagsmatematik? 

· När använder du dig av vardagsmatematik?  
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Bilaga 2 

Information om deltagande i en intervjustudie kring vardagsmatematik 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som handlar om vardagsmatematik. 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola till grundlärare åk 4-6. Vi 
ska genomföra en studie som handlar om vardagsmatematik och söker därför efter 
behöriga lärare i matematik åk 4-6 som idag undervisar i ämnet och kan tänka sig att delta 
i en intervju. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och sker på en plats som du väljer. Intervjun kommer 
även att spelas in. Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och 
inga namn eller andra saker som kan identifiera de deltagande kommer att skrivas ut i 
studien.  

Enbart vi som genomför studien kommer att ha tillgång till materialet, som kommer att 
förstöras när studien är genomförd och examinerad. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Väljer du att delta får du givetvis 
tillgång till den slutgiltiga uppsatsen som vi hoppas kan vara till nytta för dig i din praktik. 

Vi skulle gärna vilja genomföra intervjun under vecka 17-18 och vi kommer att höra av oss 
till dig inom de kommande dagarna för att fråga om ditt eventuella deltagande. 

 

Kontakt: 

Malin Åsvik                                 Maja Axelsson Svancar 

Telefon: 073-7587064                    Telefon: 072-3021494 

Mail: malinasvik@hotmail.com   Mail: maja.axelsson94@gmail.com[ 

Handledare: Jannika Lindvall 

Telefon: 076-6593676 

Mail: jannika.neuman@mdh.se 

Jag deltar i intervjustudien: 

Datum:                                                                           Underskrift:   

 

 
 
 
 


