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Sammanfattning 
I samband med min tidigare gymnasieutbildning på byggprogrammet har jag reflekterat att 

skolans matematikämne skulle kunna samarbeta med ett praktiskt ämne. I detta fall i trä- och 

metallslöjden, där praktiska moment förekommer i stor utsträckning. Många av skolans elever 

tappar lusten för matematikämnet i årskurs fem. Stora internationella studier visar att svenska 

elevers kunskapsgenomsnitt i matematik sjunker gentemot elever från andra OECD länder.  

 

Vid närmare undersökande har det visat sig att läroplanen under en längre tid har betonat att 

skolans ämnen ska samarbeta för att ge elevernas större variation på kunskapskvaliteter och 

ge eleverna större möjligheter att se helheter och upptäcka sammanhang. Det verkar som att 

detta samarbete sällan förekommer. Skolans matematikundervisning gynnar till stor del 

antalet räknade tal före kunskap och förståelse. Detta medan kursplanen fokuserar på att 

eleverna ska kunna tänka matematik, lära sig bedöma, analysera och dra slutsatser.  

 

Undersökningens syftet var att undersöka vilken inställning eleverna har till att ha en del av 

matematikundervisningens lektioner på ett praktiskt tillämpande sätt, i samarbete med trä- och 

metallslöjdsämnet. I ett vidare perspektiv är det tänkt att denna undersökning ska leda till att 

matematik- och slöjdämnet ska samarbeta för att öka elevernas förståelse och kunskap inom 

matematik. Området ligger därför rätt i tiden, då samarbete mellan dessa två skolämnen är ett 

sätt att utveckla skolans matematikämne. 

 

Undersökningen bygger på att människan lär tillsammans med andra. Eleven ser något nytt 

som en variant av något tidigare bekant, detta gör att tidigare erfarenheter är viktigt för 

förståelsen. Att lära sig tillsammans genom att praktiskt utföra och ta lärdom av tidigare 

erfarenheter är en inriktning som stämmer väl in på skolundervisningen i trä- och metallslöjd. 

 

Undersökningen har genomförts genom att eleverna har fått deltagit i undervisning i två 

lektioner, en i trä- och metallslöjdssalen och en i elevernas hemklassrum. Detta har gett dem 

en inblick i vad detta arbetssätt skulle kunna innebära för dem. Eleverna har därefter svarat på 

enkäten som varit underlaget till resultatet. Deltagarna i undersökningen är 23 elever från 

årskurs tre och 15 elever från årskurs fyra. 

 

Resultatet visar att eleverna är positiva till att ha matematikundervisning där de får arbeta med 

matematik på ett praktiskt sätt. Av de 38 elever som deltagit var de sju elever som i enkäten 

var negativt inställda till matematiken i skolan. Av dessa sju elever var det sex stycken som 

tyckte att lektionerna de provat på var bra eller mycket bra. Tjugo elever av 23 från årskurs tre 

och alla elever från årskurs fyra vill fortsätta med denna typ av undervisning. Trä- och 

metallslöjden är ett ämne som ger goda möjligheter till att utveckla matematikämnet, detta 

behöver dock undersökas vidare då resultat inte avser att ange vad de är för kunskaper 

eleverna tar till sig i denna undervisningsform. 

 

 

Nyckelord: Matematik, Samarbete, Slöjd, Ämnesövergripande 
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1 INLEDNING 
 

Matematik är ett kärnämne i den svenska skolan, vilket innebär att den elev som vill läsa 

vidare på gymnasiet måste ha godkänt i matematik för att få göra detta. Skolverket (2009a) 

visar att på fyra år har antalet elever som inte når upp till målen i matematik ökat från 6,4- till 

7,7 procent. Stora internationella rapporter, TIMSS (Skolverket, 2004a, 2008b) och PISA 

(Skolverket, 2007) visar att svenska elevers resultat i matematik tidigare låg i toppen bland 

OECD-länderna (bilaga 1). Vid senaste mätningarna har resultaten fallit och eleverna 

presterar på en genomsnittlig nivå, Sverige är ett av de länder som ägnar minst tid till 

matematikämnet (Skolverket, 2004a). ”Skolverket har under flera år kunnat konstatera att 

resultaten i grundskolan inte utvecklas i rätt riktning.” (Skolverket, 2009a, s. 60). Forskare har 

på skolverkets uppdrag gjort djupare analyser av svenska elevers matematikresultat, dessa 

visar att under de tidiga åren i grundskolan övar eleverna in felaktiga strategier. Eleverna 

fortsätter sedan att använda dessa strategier, vilka befästs alltmer under skolåren (Skolverket 

2009a).  

 

Skolverket (2003) visar att en stor del av eleverna upplever matematiken som tråkig och 

monotom. De lärare som lyckas engagera eleverna bäst, är de som förmår knyta an till 

verkligheten, utmanar eleverna i engagerade samtal och utgår ifrån elevernas egna 

erfarenheter istället för att slaviskt följa läromedlet. Skolverket föreslår därför bland annat 

mer varierad undervisning, mer aktivt lärande och mindre fokusering på läroboken 

(Skolverket, 2003). Det är vanligt att eleverna alltför tidigt behöver arbeta med matematik 

utan hjälp av andra representationsformer än text och talat språk, trots att de har behov av mer 

gripbar undervisning (Malmer, 2002). Malmer anser vidare att undervisningen bör utgå ifrån 

det konkreta och därefter sträva mot det abstrakta. Det konkreta är viktigt för förståelsen av 

matematiken och dess olika begrepp, även under de senare åren i grundskolan. De intervjuade 

lärarna i Skolverket (2003) betonar de praktiska ämnenas vikt för lusten att lära. Lärarna har 

märkt en påtaglig förändring, de ställer sig frågande om undervisningen är för teoretisk och 

om eleverna för tidigt ställs inför för höga krav. ”Halva människan liksom lusten går förlorad 

när man minskar på slöjd, bild och idrott! Hjärnan är gjord så att man ska befästa saker och 

ting praktiskt.” (Skolverket, 2003, s. 17).  

 

Malmer (2002) menar att det bästa sättet att få eleverna att förstå hur viktigt det är med 

matematik inom andra områden är att låta matematiken integrera med andra ämnen. ”Ämnen 

som man kanske inte direkt tänker på, men som faktiskt innehåller mycket matematik är, slöjd 

och hemkunskap.” (Malmer, 2002, s. 43) Vidare anger hon att samarbete mellan olika 

skolämnen kan genomföras till exempel genom temaarbeten.   

1.1 Bakgrund 
När jag gick byggprogrammet i gymnasiet för ungefär tio år sedan, slog mig tanken att skolan 

skulle kunna utvecklas genom att kombinera de traditionellt teoretiska ämnena med de 

praktiska. På byggprogrammet hölls de praktiska lektionerna i verkstaden med ämneslärarna, 

medan undervisningen i de traditionellt mer teoretiska ämnen såsom språk och matematik 

hölls i en helt annan lokal och med andra lärare. Undervisningen i matematik skedde helt utan 

koppling till gymnasieprogrammets bygginriktning. De praktiska lektionerna var populära 

bland eleverna till skillnad från de teoretiska. Utifrån vad min dåvarande lärare sade var vår 

klass på intet sätt unik. Min upplevelse var att eleverna tyckte de praktiska ämnena var 

lustfyllda och de allra flesta hade heller inga bekymmer att klara godkänt eller däröver i dessa 
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ämnen. Däremot hörde jag uttryckligen från mina klasskamrater, att de inte tyckte om 

lektionerna i de teoretiska ämnena. Utav mina klasskamrater fick jag veta att det var flera 

elever som hade svårt att nå upp till godkända betyg i matematik. Jag ställde mig frågan 

varför inte ämnesläraren och matematikläraren samarbetade med varandra. Det intressanta 

med min personliga skolgång i sammanhanget är att jag redan då såg en tydlig koppling 

mellan dessa ämnen. Det förekommer ofta matematiska beräkningar i det praktiska arbetet 

med att snickra. Denna gymnasieutbildning sådde ett frö hos mig, i en utbildning till ett 

praktiskt yrke bör en del av den teoretiska delen genomföras i samband med det praktiska 

arbetet. Efter att ha utbildat mig vidare inom lärarutbildningen har detta fått gro och idag tror 

jag att matematikundervisningen hade varit konkretare och framförallt mer lustfylld för 

eleverna på byggprogrammet, om den hade genomförts i samband med den praktiska delen av 

utbildningen. Med litteraturen som stöd tror jag, att en större del av eleverna hade klarat 

matematikämnet om det hade genomförts med en mer praktisk förankring. Skolverket (2007) 

anger sammanfattningsvis några punkter som enligt undersökningen visar att skolans kvalitet i 

matematik förbättras genom att, 

 

Ämnesövergripande samarbete där matematik anknyts till andra ämnen och 

ämnesområden. En tydlig tillämpning av matematikkunskaper i andra 

sammanhang än den ”rent” matematiska skapar ökad förståelse. (s. 56) 

 

Skolverkets redovisar vidare ett starkt samband mellan lusten för att lära och förståelsen hos 

de elever som ingick i undersökningen. Ett praktiskt arbetssätt ger goda möjligheter för eleven 

att utgå ifrån det konkreta, vilket Malmer (2002) menar är viktigt för förståelsen. 

Kursplanen för matematik skriver att, ”Matematik har nära samband med andra skolämnen. 

Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt 

matematiska kunnande.” (Skolverket, 2008a, s. 28) 

 

 

Jag påstår att större delen av A-kursen i matematik på gymnasienivå inte är svårare än att 

kunskapen skulle kunna inhämtas genom praktiska tillämpningar. Detta gäller till exempel 

geometriska beräkningar vid byggkonstruktioner. Det skulle kunna ge en bättre helhetsbild för 

eleven. Vilken annan verksamhet i samhället hackas upp på de sätt som skolans 

ämnesindelning görs idag, med de traditionellt teoretiska ämnena separerade från de praktiska? 

I arbetslivet är inte praktik och teori två skilda verksamheter, de hör ihop (Dewey, 2004). 

Majoriteten av eleverna på byggprogrammet kommer sannolikt att arbeta i ett yrke där både 

praktiska och teoretiska färdigheter används tillsammans, där varje kunskapsform är beroende 

av den andra. Till exempel behöver snickaren som ska bygga ett hus både kunna praktiska 

tillämpningar som att såga och spika. Men huset blir inte likt något annat om inte snickaren 

kan läsa ritningen, mäta rätt längd på virket och utifrån det såga och spika på rätt plats.  

 

Under min trä- och metallslöjdlärarutbildning på Stockholms universitet har jag blivit 

införstådd med att i och med införandet av läroplanen för skolan i början av 1990-talet, 

diskuterades det huruvida de var motiverat att fortsätta med skolämnet slöjd. Under 1990-talet 

har kommunerna genom kommunaliseringen av skolan fått ett större ekonomiskt ansvar 

(Skolverket, 2009a). Detta har bidragit till att de tidigare rekommendationerna kring 

slöjdsalens inventarier och de centralt styrda gruppstorlekarna har tagits bort. Samhället 

förändras i rask takt, utvecklingen bland annat inom informationsflöde och datateknologi 

ställer helt nya krav på skolan och arbetslivet. Detta medför att allt fler ämnen knackar på 

dörren (Skolverket, 2009a). Följden har blivit att slöjdämnet har fått minskat antal 

obligatoriska timmar de senaste femtio åren (Borg, 1995). I Folkskolan 1955 blev slöjdämnet 
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obligatoriskt och då hade eleverna fyra timmar slöjdundervisning i veckan (Skolöverstyrelsen, 

1955). I Lgr 80 var 358 timmar avsatt för slöjd i grundskolan, medan tiden för slöjd i Lpo 94 

minskades till 282 timmar, detta höjdes dock 1997, till 330 timmar (Utbildningsdepartementet, 

1998). 

 

På de enskilda skolorna är det numera till viss del upp till läraren att försöka motivera 

slöjdens förtjänster och behov (Borg, 1995). Trä- och metallslöjdlärare kan exempelvis med 

bra motiveringar påverka rektorn att införa samarbete mellan slöjden och matematiken i 

skolan. Det finns även utvecklingsbidrag för matematikämnet att söka. Regeringen har gett 

skolverket i uppdrag att fördela projektmedel till lokala utvecklingsprojekt. Detta för att 

stimulera skolors eget utvecklingsarbete av matematikundervisningen (Skolverket, 2009b).  

 

Skolverket (2005) har gjort en undersökning där de intervjuat verksamma slöjlärare. Dessa 

upplever att det finns ett problem idag, de kunskaper eleverna tillägnar sig i slöjden är svåra 

att mäta på de sätt som de kunskaper eleverna inhämtar i andra traditionellt mer teoretiska 

ämnen. Kunskapen är så kallad tyst kunskap och beskrivs i Skolverket (1997). Rapporten 

beskriver fyra olika former av kunskap, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 

ska ses utan någon hierarkisk ordning och kunskapsformerna skall vara representerade i alla 

ämnen. ”En stor del av kunskapen är inte formulerad, den är tyst och finns som en 

underförstådd bakgrundskunskap” (Skolverket, 1997, s. 28). Vidare beskrivs att tyst kunskap 

till stor del är sinnelig, denna bakgrundskunskap syns inte på samma sätt, men används då 

eleven gör bedömningar, använder teoretisk kunskap eller intuitivt prövar nya vägar att lösa 

ett problem. De praktiska erfarenheterna blir därigenom viktiga för kunskapsutvecklingen. 

Borg menar att den praktiska erfarenheten är viktig för den tysta kunskapen. Slöjdens innehåll 

och arbetssätt blir således viktigt ur denna utgångspunkt. Den tysta kunskapen är dock svårare 

att mäta och därmed även att synliggöra. Med hänsyn till att slöjdämnet är ifrågasatt och har 

fått mindre tidsutrymme är det viktigt att synliggöra vilka förtjänster ämnet ger (Borg, 1995). 

Ett sätt att göra detta är att utveckla slöjdämnet tillsammans med matematikämnet. 

 

Det står i Lpo 94 att eleverna ska få arbeta ämnesövergripande, det vill säga att till exempel 

matematiken och slöjden samarbetar på ett sätt så att eleverna får utveckla sig i de båda 

ämneskunskaperna. I Lpo 94 under rubriken, alla som arbetar i skolan skall, står det, ”– får 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 13). Malmer 

(2002) uttrycker besvikelse över att skolan inte har kommit längre i det ämnesövergripande 

skolarbetet. Vidare menar hon att ämnesövergripande arbete främst förekommer hos särskilt 

intresserade och engagerade lärare. Skolan kan därför bli mycket bättre på detta, vilket gör 

mitt ämnesval relevant och rätt i tiden.  

 

Den senaste terminen läste jag matematik som specialisering. Då fick vi arbeta mycket med 

praktiskt material för att visa på andra sätt att lära matematik. Detta fick mig att tänka vidare 

att kombinera matematik och den vanligtvis praktiska trä- och metallslöjden. Jag hade i 

åtanken att detta skulle ge goda möjligheter att utveckla matematiken och samtidigt höja 

slöjdämnets status. De kunskaper vi faktiskt arbetar med i slöjden skulle få en möjlighet att 

synliggöras och eleverna få en mer varierad matematikundervisning, då de även skulle få 

tillämpa sina kunskaper i praktiska sammanhang. 

 

Skolämnet slöjd består av två inriktningar, trä och metall samt textil, där eleverna får ett 

gemensamt betyg för båda slöjdarterna. Jag utbildar mig till trä- och metallslöjdslärare och det 

är också i detta skolämne jag har gjort undersökningen. Fortsättningsvis kommer jag att  

benämna skolämnet trä- och metallslöjd för endast slöjd.  Detta för att texten ska få mer flyt.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka elever från årskurs tre och fyras inställning till att 

införliva matematikundervisningen i slöjdundervisningen. I ett vidare perspektiv är det tänkt 

att denna undersökning ska leda till att matematik- och slöjdämnet ska samarbeta för att öka 

elevernas förståelse och kunskap inom matematik. Samt att synliggöra matematikens del av 

slöjdämnet och de kunskaper som eleverna arbetar med i trä- och metallslöjdsämnet. 

1.3 Frågeställningar 
Detta syfte har mynnat ut i följande huvudfrågeställning och del frågeställningar. 

Vilken inställning har eleverna till att ha en del av matematikundervisningens lektioner på ett 

praktiskt tillämpande sätt, i samarbete med trä- och metallslöjdsämnet? 

- Tycker eleverna det är roligt med trä- och metallslöjd? 

- Vad tycker eleverna om matematik, angående lust och svårighetsgrad? 

- Tycker eleverna matematik är viktigt, i vilka sammanhang i så fall och har eleverna en 

framtidstro till de matematikkunskaper de har? 

- Vad tycker eleverna om arbetssättet att i hög grad kombinerar teori med praktik? 

- Vill eleverna fortsätta med denna typ av undervisning och hur ofta i så fall?  

- Kan trä- och metallslöjden lyfta elevens lust till att lära matematik? 

 

1.4 Definition av begrepp 
I denna undersökning finns det begrepp som behöver förtydligas för att arbetet ska kunna 

tolkas och ses ur rätt perspektiv. Jag har läst om dessa begrepp i litteraturen och kan 

konstatera att det inte finns någon entydig förklaring av dessa, därför beskriver jag hur dessa 

ska tolkas i denna undersökning.  

 
Ämnesövergripande arbete: En undervisning som inbegriper mer än ett av dem olika 

Skolämnena. Dels samarbete mellan olika ämneslärare, men även att varje lärare enskilt visar 

på olika ämneskunskaper.  

 

Praktisk matematik: Matematik där eleverna använder sig av praktiska hjälpmedel för att 

öka förståelsen för matematiken. 

 

Mallslöjd: När eleven tillverkar ett föremål utefter en given förelaga. 

 

Korstabell: Det är en tabell där alternativen korsar varandra, därför kallas 

redovisningsformen för korstabell. Dessa tabeller används för att kunna visa på samband 

mellan enskilda individers egenskaper eller svar, såsom till exempel ålder eller svar på olika 

frågor. 

 

Rådatatabell: En rådatatabell är en tabell där alla undersökningssvar på respektive fråga 

anges.  
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2 LITTERATURAVSNITT 
 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har kopplingar till Vygotskij teorier om lärande, vilket 

innebär att kunskap bildas i en social interaktion mellan människor. Enligt det sociokulturella 

perspektivet bildas kunskap i en social interaktion mellan människor. Barnets intellektuella 

utveckling sker i samspel med andra, något som anses som grundtanken i det sociokulturella 

perspektivet. Individens utveckling sker inte oberoende av den egna individen och dess egen 

aktivitet, utan påverkas starkt av den sociala och kommunikativa situationen. Individer lär 

genom att de förstår och tolkar omvärlden beroende på vad som är funktionellt i den miljön 

och situationen (Ahlberg, 2001). 

 

I det sociokulturella perspektivet utvecklas människor inom ramen för samspel med andra 

människor. Vi gör erfarenheter tillsammans med andra och påverkas starkt av den miljö vi gör 

våra upptäckter i. Individen lär sig att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på 

det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar till. Människan lär sig att tänka inom ramen 

för en viss kultur och i en viss samhällelig gemenskap. I det sociokulturella perspektivet går 

utvecklingen framåt eftersom människans kulturella verktyg hela tiden förändras och förädlas. 

I verktyg som till exempel miniräknaren har vi byggt in mänsklig kunskap som ofta går långt 

tillbaka i tiden. När människan använder miniräknaren, använder vi lärdomar som producerats 

långt före vår tid. En av stöttepelarna i ett sociokulturellt perspektiv är att lärande ses ur ett 

perspektiv där vi ser något nytt som en variant av något redan bekant. Tidigare erfarenheter 

styr oss därmed starkt i inhämtandet av ny kunskap (Säljö, 2000). 

 

Enligt det sociokulturella lärandet har eleven svårt att enbart genom att experimentera med 

materialet upptäcka de abstrakta kunskaper om världen som finns. Kunskaperna finns inte 

inneboende hos objekten eller händelserna i sig, utan i våra redogörelser. Kunskap ses inte 

som något som står i böckerna eller som eleven har fått beskrivet för sig av en lärare. Utan det 

är något som eleven använder sig av i sitt handlande i vardagen i praktiska situationer på ett 

ändamålsenligt sätt. Kunskaper är det som hjälper individen att se ett problem eller en 

företeelse som något välkänt, något som personen har tidigare erfarenhet av. Kunskap 

inkluderar även att kunna definiera en situation och se vad som ska göras för att kunna gå 

vidare. Slutsatsen blir att lärande följaktligen inte går ut på att inhämta vad tidigare 

generationer genererat och använda det på exakta samma sätt, för kunskap kommer ur 

aktivitet och inte genom avbildning. Kunskapen ska användas praktiskt utifrån individens 

egna möjligheter då varje ny situation är unik på sitt sätt. I varje ny situation som den används 

finns det en möjlighet till att ett nytt och kreativt moment kommer in som förändrar 

kunskapens eller redskapets utseende eller användningsområde. Lärande blir således både att, 

ha färdigheter och förståelse, men även att kunna avgöra vilka färdigheter och vilken 

förståelse som är betydelsefull i ett speciellt sammanhang (Säljö, 2000). 

2.2 Learning by doing 
Det sociokulturella perspektivet har kopplingar till Vygotskij teorier om lärande. Detta 

perspektiv anser jag är väldigt brett, därför har jag i undersökningen även valt att studera 

Dewey som har flera gemensamma beröringspunkter med Vygotskij (Stensmo, 2007).  
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John Dewey (1859-1952) är känd för att han myntade uttrycket ”learning by doing”. Hans 

bärande tanke var att inlärning skulle ske genom problemlösning och handling. Den 

amerikanska filosofen Dewey hade en tanke om att elevers kunskapsbildning underlättas av 

praktiskt arbete. Utbildningens ändamål är enligt Dewey att ge elever levande kunskap som 

de har praktisk nytta av, yrkesmässigt och personligt. Eftersom samhällslivet i sig är en 

oavbruten process, måste också utbildningen vara en process. Kunskapen måste komma till 

nytta för att bli meningsfull för den som lär. Dewey ansåg att individer lär sig genom att 

undersöka, samtala, intervjua, ta reda på och slutligen uttrycka det man lärt sig i text, bild 

eller tredimensionellt arbete. Det gäller att ta vara på och stärka elevens förmåga att samtala 

och kommunicera, att undersöka och förstå, att tillverka och konstruera, att skapa med sina 

händer och med sin fantasi. Dewey förordar ett ämnesövergripande arbetssätt, då han menar 

att förståelse bygger på att se helheter och att förstå samband. Dominerande i hans filosofi var 

tanken på att utbildning tjänade till att stärka människans förmåga till problemlösning och 

kritiskt tänkande i stället för memorering, och att skolan skulle lära individen om det verkliga 

livet, kunskaper som eleverna har nytta av utanför skolan (Dewey, 2004).  

 

Dewey är omtalad inom pedagogikens område och uppmärksamheten för honom har ökat 

under senare år då hans tankegångar har betytt mycket för skolans utveckling runt om i 

världen. Dewey var mån om att individen utvecklades genom interaktion med sin omgivning. 

För att denna tanke skulle fungera var undervisningen tvungen att ge eleverna tillfälle att 

aktivt experimentera och pröva sig fram. Dewey menade att elevens intresse och aktivitet ska 

vara grunden för ett bra lärande. Lärarna skulle aktivt stimulera, vidga och fördjupa elevens 

utveckling och det ställs därmed stora krav på lärarens ämnesmässiga och pedagogiska 

insikter (Dewey, 2004).  

 

Vygotskij liksom Dewey förespråkade inlärningsmetoder där imitation och lek används för 

problemlösning. Dessa båda hävdade att teori, praktik, handling och reflektion hänger ihop. 

De menade även att inlärning sker bäst genom att aktivt utföra och de förespråkade en 

helhetsundervisning istället för ämnesindelning. Läraren ska vara mer av en handledare än 

kunskapsförmedlare och skolan ska ha bättre anknytning till samhället. Vygotskij och Dewey 

är två av de teoretiker som har haft störst inflytande på den pedagogik som förespråkas i 

Sveriges grundskolor idag (Stensmo, 2007). Dewey påverkade konstruktionen av läroplanen 

genom att se verkligheten som något som ständigt pågår och förändras. Människan försätts i 

situationer som behöver lösas genom att utveckla ett reflektivt tänkande. Undervisningen ska 

vara förberedande för framtida konsekvenser och kännas meningsfull för eleven. Vygotskijs 

idéer kom igen via synen på läraren som handledare för eleven, och att lärarens mål borde 

vara att hjälpa eleven att utveckla ett eget tankemönster utifrån egna erfarenheter. Eleverna 

ska med detta utforma sina tankar till jämförelser, analyser och logiska relationer (Stensmo, 

2007). 

   

”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.” (Utbildningsdepartementet, 1998, 

s. 6).  Detta betyder att även praktisk undervisning ska få utrymme inom skolan. Att blanda 

teoretiska och praktiska kunskaper för att främja lärande är tankar som går att finna både från 

Vygotskijs och Deweys syn på lärande. Att lära sig tillsammans av att praktiskt utföra och dra 

lärdom av tidigare erfarenheter är en inriktning som stämmer väl in på skolundervisningen i 

slöjd, därför har jag valt detta perspektiv till min undersökning. 
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2.3 Matematik 
Skolverket har rapporterat att matematikundervisningen i skolan måste förändras. Många 

elever har negativa upplevelser av matematikundervisningen och elevernas 

matematikkunskaper är på en nedåtgående trend (Skolverket 2003). För många elever har en 

stor del av matematikundervisningen liten eller ingen betydelse. När innehållet inte upplevs 

som meningsfullt och eleverna inte förstår vad de arbetar med är det svårt att bevara intresse 

och motivation. Lektionerna är alltför enformiga och eleverna kan inte på egen hand skapa 

den mening och förståelse som behövs för att lära. Vidare menar skolverket att majoriteten av 

eleverna i skolans tidiga år har lusten för att lära matematik, men att den går förlorad för en 

stor del elever i årskurs fem. Undervisningen är alltför abstrakt och otillgänglig för en stor 

grupp elever. Undersökande moment förekommer i väldigt liten utsträckning efter de första 

skolåren, ämnet gynnar till stor del antalet räknade tal före kunskap och förståelse. Den 

formella matematiken dominerar på bekostnad av kreativitet och fantasi.  Undervisningen 

ägnar för lite tid till diskussioner, grupparbeten och lärarledda genomgångar, dessa 

undantrycks av elevernas enskilda arbete med räkneböckerna. Läromedlet är i stor omfattning 

den styrande faktorn, undervisningsformen är schablonmässig och variationerna av 

arbetsformer är små (Skolverket, 2003). Malmer (2002) styrker att eleverna arbetar större 

delen av lektionerna enskilt i matematikboken, med diagnosmaterial och facit till hjälp. 

Läraren har sällan gemensamma genomgångar, utan fungerar som en instruktör som finns till 

hands vid behov för elevens enskilda arbete. Provuppgifter är väsentliga men behöver 

kompletteras med andra utvärderingsformer som sammantaget ger en bredare värdering av 

elevernas olika kunskapskvaliteter. Gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse, 

matematiskt tänkande och olika strategival för att lösa en uppgift har sällan existerat (Malmer, 

2002). Vidare menar Malmer att en undervisning som till största delen bygger på räkneboken 

är fel, detta då läroplanen fokuserar mer på att eleverna ska kunna tänka matematik, lära sig 

bedöma, analysera och dra slutsatser, än på det mekaniska räknandet. Malmer menar att 

samtal, diskussioner och praktiska övningar ses av många lärare som något det inte finns tid 

till. Boken fungerar som en måttstock på arbetet, både från lärare, elever och föräldrar 

(Malmer, 2002).  Detta styrks även av den internationella undersökningen TIMSS, som visar 

att Sverige använder läroböckerna i större utsträckning än i andra länder. Eleverna i TIMSS 

undersökning visade att de flesta elever sällan upplevt grupparbete eller diskussioner i 

matematikundervisningen. Den vanligaste formen av undervisning är att sitta tyst och räkna i 

sina räkneböcker (Skolverket, 2008b).  

 

Läroplanen förmedlar att undervisningen ska individanpassas utifrån varje enskild individs 

behov och förutsättningar. Den undervisningsform som kan kallas individuell och som är den 

övervägande i matematikundervisningen, har vid närmare granskning inte varit individuell i 

betydelsen individualiserad. Det vill säga anpassad till olika individers behov beträffande 

innehåll och arbetssätt. Det har snarast varit fråga om enskilt arbete i räkneboken. Var och en 

har arbetat med i huvudsak samma innehåll, men i olika takt och eventuellt av olika 

svårighetsgrad (Skolverket, 2003). Malmer (2002) skriver att om skolan ska kunna 

tillfredsställa elevernas behov och olika förutsättningar måste det ske genom individuell 

undervisning, där eleverna får arbeta på olika sätt, såväl teoretiskt som praktiskt. 

 

Det är ett stort kunskapsspann mellan de elever som har lätt för matematikämnet och de som 

inte har det. Lusten att lära matematik hänger nära samman med förståelsen (Skolverket, 

2003). Skillnaderna mellan elevernas kunskapsnivå tycks även ha att göra med den 

individuella fallenheten att gå från konkreta sammanhang till en allt högre abstraktionsnivå 

(Malmer, 2002). De elever som har lätt för sig tycker att matematikundervisningen är för 

enformig, de önskar mer omväxling och större utmaningar. Ömsesidigt för alla elever i 
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Skolverket (2003) är att de efterfrågar begriplighet och relevans. Att känna att de kan förstå, 

lyckas och att lära sig är det första eleverna, oavsett ålder, svarar på frågan om vad som 

inverkar mest på lusten att lära. 

 

Att vuxna kontinuerligt i vardagen använder matematiska färdigheter är ofta helt främmande 

för yngre skolelever. Matematikundervisningen inleds i stor utsträckning utan att syfte, mål 

och användningsområde har klargjorts för eleverna. Om läraren lyfter fram den matematik 

som finns i olika vardagssituationer, får eleverna en förståelse för att matematiken finns 

överallt och inte bara är något som de arbetar med i räkneboken (Skolverket, 2003). 

 

Ahlberg (2001) och Säljö (2000) hänvisar till samma forskningsresultat som redovisats av 

forskare från Brasilien. Dessa studerade hur barn som var gatuförsäljare löste problem i 

vardagslivet då de sålde kokosnötter. Resultatet visade att barnen kunde lösa uppgifter i deras 

vardag som de ofta misslyckades med i skolan. Resultaten av studien är enligt forskarna i 

konflikt med den underförstådda pedagogiska teorin att skolan ska lära elever matematiska 

tekniker som de senare ska använda sig av för att lösa problem i deras vardagsliv. Detta visar 

att det som betraktas som tvunget att lära sig i skolan är inte alltid lika nödvändigt att kunna 

utanför skolans värld (Ahlberg, 2001). Vidare menar Ahlberg att målet med skolan måste vara 

att människor i vardagssituationer ska kunna använda sig av den kunskap de har lärt sig i 

skolan. Ett villkor för att detta ska lyckas är att lärarna stegvis höjer abstraktionsnivån i 

undervisningen. När ett nytt område presenteras är det extra viktigt att eleven får använda 

praktiska verktyg för att börja med den konkreta förståelsen. Eleverna ska också få samarbeta, 

detta då kommunikationen mellan elev-elev och elev-lärare är viktig för att barnet ska se 

problemet ur ett vardagstänkande och med detta kunna använda kunskaperna i vardagen. En 

undervisning som sker med praktiska hjälpmedel tillsammans i grupp, gör att kunskapen blir 

mer generaliserbar, matematiken synliggörs för eleven och den blir lättare att använda i 

varierande sammanhang (Ahlberg, 2001). 

 

För att uppleva matematikens mångsidighet behöver eleverna möta matematik på olika sätt 

och i olika sammanhang. Undervisningen bör därför ha ett mer skiftande innehåll, både vad 

gäller att träna rena förmågor och att gemensamt undersöka. Matematiken bör integreras med 

andra ämnen, elever ges då större chans att upptäcka att matematiken inte bara handlar om att 

komma ihåg regler och tillvägagångssätt för att åstadkomma bra resultat på prov. 

Lektionstiden ska byggas på en väl planerad variation mellan kreativa problemlösande 

uppgifter och kunskaper om matematikens begrepp, tillvägagångssätt, och uttrycksformer. 

Detta för att ge individen goda premisser för såväl vidare utbildning som att fatta motiverade 

beslut i vardagslivet (Ahlberg, 2001). 

 

Elever har ofta svårt att använda den information läraren förmedlar muntligt i undervisningen. 

Eleverna får med denna typ av undervisning svårt att använda allmänorienterad information 

till att lösa specifika uppgifter. Eleven har svårt att förstå kunskapen om den inte har någon 

praktisk erfarenhet att referera till. Genom att arbeta praktiskt, vilket eleverna gör i skolans 

slöjdundervisning framstår kunskapen som mer konkret. Med det fysiska materialet som stöd i 

elevens logiska tänkande, får de möjlighet att skapa sig en inre bild av problemet och kan med 

hjälp av dessa komma fram till lösningsmetoder som fungerar generellt. Således får eleverna 

lättare att omsätta generell kunskap till att lösa specifika problem (Ekström, Lindwall & Säljö, 

2009). 

 

Om eleven får arbeta med öga-hand i kombination samtidigt som de berättar vad de gör, blir 

deras begreppsbildning väsentligt större. De praktiska inslagen i detta bidrar även ofta till en 
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större lust hos eleven, vilket gör att koncentrationen kan behållas längre. Undervisningen bör 

inledas med praktiska inslag och sedan övergå till mer abstrakt förståelse (Malmer, 2002).  

2.4 Slöjdämnets historiska utveckling 
Det ligger i undersökningens linje att undersöka huruvida det finns möjligheter till slöjdens 

samverkan med matematiken. Ett sätt att göra detta är att undersöka läroplanerna och dess syn 

på slöjd- och matematikämnet, ur ett historiskt perspektiv. Tiden från 1945 fram till 1990 är 

den tid då vårt moderna samhälle byggs upp och den tid då samhället skapar en gemensam 

och likvärdig skola för alla elever i Sverige. Att skildra tiden genom att beskriva samhället 

och läroplanerna är ett sätt att förklara synen på slöjden och det som hänt i skolan, 

läroplanerna är politiska dokument och barn av sin tid (Borg, 1995). 

2.4.1 1950-talet 

Vid tiden efter andra världskrigets slut rådde en stor entusiasm att förändra och demokratisera 

samhället. Effekterna av ett diktatoriskt styre och vad de gjorde med människor fick även 

skolvärden att omvandla sin syn på elever, och den blinda lydnaden som kunde råda gentemot 

läraren (Hartman, 2005). 

 

Läroplan 

Först vid 1955 års läroplan som kom att kallas U-55 (Skolöverstyrelsen, 1955), blev slöjden 

obligatorisk för alla årskurser från och med årskurs tre. Ämnet tilldelades fyra timmar av 

veckans skolundervisning i landets folkskolor (Borg, 1995)  

 

Pedagogiken i denna läroplan var ett steg mot dagens tankar om att skapa kritiskt tänkande 

elever, det går att inläsa ett friare förhållningssätt till relationen mellan elev och lärare. När 

det gäller slöjdundervisningen går det ifrån den tidigare dominerande mallslöjden (se 

begreppsförklaring) till förmån för en mer konstnärlig syn på ämnet. Det betonas i 

undervisningsplanen att de olika ämnesgrenarna trä- och metallslöjd samt textilslöjd inte ska 

vara könsuppdelade, men att flickorna i regel torde söka sig till textilslöjden och viceversa för 

pojkarna. Inget får dock hindra dem att delta i den andra slöjdarten (Borg, 1995). 

 

I U-55 står följande ”slöjdundervisningen bör samverka med undervisningen i andra ämnen, 

såsom hembygdskunskap i de yngre åldrarna, historieundervisning, fysik, musik och 

matematik.” (Skolöverstyrelsen, 1955, s. 143). Det talas om att ta hänsyn till elevers 

förutsättningar, inte kräva för svåra uppgifter, och särskilt i högre åldrar, låta eleverna vara 

med och påverka utformningen av slöjdade föremål (Skolverket, 2005). 

2.4.2 1960-talet 

1960-talet präglades av ett samhälle som utvecklades snabbt. Kvinnor började förvärvsarbeta i 

större utsträckning och jämställdhetsdebatten blev aktuell. Människorna hade bättre ekonomi 

och medborgarna kunde köpa nya produkter, bostäder och bilar i större utsträckning än 

tidigare. Fritidsaktiviteter blev viktiga och ungdomskulturer som revolterade och avvek från 

vuxenvärlden växte fram. Begreppet tonåring hade födds (Hartman, 2005). 

 

Läroplaner 

Nästa gång läroplanen ändrades var i samband med att grundskolan bildades 1962 och fick 

kort och gott smeknamnet Lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962). Förarbetet till 

grundskolan var mycket genomarbetad och hade för första gången parlamentarisk förankring 

(Borg, 1995). Det är nu mer tal om individen, i målformuleringen för slöjden står självständigt 

skapande som nytt uttryck. Mallslöjd är inte att föredra längre, utan: ”Eleverna bör stimuleras 
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att söka utforma egna förslag till arbeten, och stor hänsyn bör tas till deras önskemål” 

(Skolöverstyrelsen, 1962, s. 329). Pojk- och flickslöjd används inte längre, men 

formuleringen om frivillighet att delta i den för ens kön otraditionella slöjdarten finns kvar, 

med liknande tillägg om vad eleverna troligen kommer att välja (Skolöverstyrelsen, 1962). 

 

1969 kom en ny läroplan, Lgr 1969 (Läroplan för grundskolan 1969). Den nya läroplanen kan 

nästan kallas en revidering av Lgr 62. Inför den nya läroplanen hade en läroplansöversyn 

gjorts som låg till underlag för skrivandet av läroplanen. Läroplanens utformning byggde på 

referenser från yrkesverksamma lärares kunnande, således byggdes den till stor del på 

beprövad erfarenhet. Ett nyckelord i Lgr 69 är att eleven ska stå i centrum. Läroplanen har 

många likheter med den tidigare, men det hade gjorts ett annorlunda upplägg i vissa 

avseenden. Med den nya läroplanen skulle skolan integrera specialklasser och elever med 

särskilda behov med normalklasser. Timplaner och kursplaner blir mindre detaljerade och det 

ges ut ett kompletterande häfte med anvisningar och kommentarer för varje ämne, ett så kallat 

Supplement. För första gången får slöjden en gemensam text för trä- och metallslöjd och 

textilslöjd, alla elever får lika mycket slöjd i blandade grupper i vardera slöjdarten i årskurs 3-

6 (Borg, 1995). I Lgr 69 har mallslöjden tagits bort och den betonar vikten av att eleverna ska 

var delaktiga i hela slöjdprocessen.  

 

I en undervisning med detta huvudsyfte bör slöjdprodukten i första hand 

uppfattas som ett medel att nå fram till dess mål. Det blir då av väsentlig 

betydelse, att eleverna i görligaste mån engageras i produktens tillblivelse 

alltifrån idé till färdig produkt och på så sätt stimuleras till en rikt varierad och 

självständig aktivitet. (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 157) 

 

I Lgr 1969 finns en del om matematiken som handlar om att arbeta över ämnesgränserna, 

"Samverkan med andra ämnen kan också åstadkommas genom att den sakligt orienterande 

och den matematiska behandlingen sker inom det andra ämnets ram." (Skolöverstyrelsen, 

1969, s. 149) 

2.4.3 1970- och 80-talet 

70- 80-talet var den tid då barnen till andra världskrigets efterkrigsbarn växte upp. Barnaga 

förbjöds i Sverige och barn och ungdomar fick allt mer att säga till om. På 70- 80-talet hade 

befolkningen vant sig vid att ha en hög standard i hemmen. De flesta hade tv och information 

om omvärlden kunde tillges allt snabbare. Det var också det kalla krigets tid, tiden präglades 

av stormakternas mobilisering av sina gränser och varje land var på sin vakt. Vikten av 

samarbete och de demokratiska grunderna kommer att bli ledord i nästa läroplan, vilket visar 

på den tidens anda (Borg, 1995). 

 

Läroplan 

Först 1980 kom den nya läroplanen, Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980), som var väl 

förarbetad och hade även den bred parlamentarisk förankring (Hartman, 2005). I den betonas 

de demokratiska värdena, eleverna skall fostras till ansvarstagande demokratiska medborgare. 

I Lgr 80 betonas också samverkan mellan skola och familj och även förskola och 

fritidsverksamhet. Skolorna får nu också i uppgift att utarbeta lokala arbetsplaner där den 

redogör för hur hantering av organisation, resurser och pedagogisk utveckling ska genomföras. 

I slöjden skiljer sig text och ordval betydligt från tidigare kursplaner. I Lgr 80 betonas 

samverkan mellan slöjden och de övriga ämnena i skolan.  
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Slöjden har goda förutsättningar att tillföra undervisningen i såväl hemkunskap 

som orienteringsämnen värdefulla kunskaper och tekniker. Sådan samverkan bör 

tas till vara på i så stor utsträckning som möjligt. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 

129) 

 

Det som också fått större betydelse i Lgr 80 är det tekniska och praktiska kunnandet i slöjden 

och det mer processinriktade tankegångarna har fått stå tillbaka (Skolverket, 2005). I Lgr 80 

går även att urskilja att eleverna tillgodogör sig matematik även i andra skolämne, varje lärare 

är en matematiklärare (Skolöverstyrelsen, 1980). 

2.4.4 1990-talet 

Slutet av 1980-talet och början av 1990-talet präglades av den ekonomiska kris som uppstod i 

samhället och för första gången på många år skedde ett maktskifte i regeringen, vi fick en 

borglig regering. I Sverige pratades det om arbetslöshet och försämrade ekonomiska 

förutsättningar för allmänheten. Samtidigt som 70- och 80-talet färgades av det kalla kriget så 

var 90-talet den tid då det talades om fred och gemenskap över landsgränserna. Sovjetmakten 

föll och det bildades många nya länder i Östeuropa och Asien. I Sverige röstade vi om EU-

medlemskap. Det fanns en framtidstro trots att de ekonomiska tiderna blev sämre (Hartman, 

2005). 

 

Läroplan 

1994 kom Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 1994) ut, den läroplan som vi har idag. Det som skiljer Lpo 94 från de övriga 

läroplanerna är i första hand tjockleken. De tidigare läroplanerna har över 150 – 250 sidor, 

medan Lpo 94 är ett litet oansenligt häfte på 17 sidor. Lpo 94 innefattar också förskoleklasser 

och fritidshem vilket de tidigare läroplanerna inte gör.  Till Lpo 94 finns ett separat 

komplement med kursplaner och betygskriterier som tillsammans är på 117 sidor, dessa sidor 

ingår i de övriga läroplanerna. Skolöverstyrelsen som låg bakom de tidigare läroplanerna 

avskaffades inför framtagandet av Lpo 94 och de många års utredningar och förberedelser 

som låg bakom de tidigare läroplanerna ersattes av mindre expertgrupper och även 

enmansutredningar som på kort tid författade den nya läroplanen (Borg, 1995). Lpo 94 har en 

övergripande text utan anvisningar hur undervisningen ska bedrivas. Texten måste tolkas av 

varje enskild pedagog som sedan får bygga sin undervisning utefter sin egen tolkning 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Lpo 94 inleds med värdegrunden som den svenska skolan ska vila på. Eleverna ska fostras till 

självständiga individer med en human och solidarisk människosyn. ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom 

att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3) Skolan blir nu 

målstyrd och individanpassad, i slöjden talar man åter igen om processlöjdandet och tilltro till 

den egna förmågan. Det viktiga i slöjden blir att kunna ompröva och analysera och reflektera 

sina beslut. Slöjden är ett ämne där eleven bland annat skall träna sin förmåga att lösa 

problem. Vilka tekniska färdigheter eleven ska ha med sig från slöjden står det inget om i 

kursplanen. Det nämns endast att eleven ska ha erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, 

redskap vid arbete av slöjdens olika material (Borg, 1995). I Lpo 94 står även, ”Alla som 

arbetar i skolan skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 12-13). Det går även att finna, ” 

ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen.” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 17) 
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2.4.5  Sammanfattning 

Ovanstående beskrivning av läroplaner visar att slöjdens samverkan med andra ämnen 

påtalades i skolans läroplan i Folkskolan1955. I Lgr 80 betonades slöjdens förutsättningar att 

tillföra undervisningen i andra ämnen, värdefulla kunskaper och tekniker samt det anges att 

alla lärare är matematiklärare. Läroplanerna har under en längre tid uttryckt vikten av att i 

undervisning integrera skolans ämnen med varandra. Det går även att se många likheter kring 

undervisningens utformning i de granskade läroplanerna, undervisningen ska anpassas till 

varje individ, vara konkret och ha verklighetsanknytning. Efter att ha studerat läroplanen och 

kursplaner blir det tydligt att arbete över ämnesgränserna bör vara en naturlig del av skolans 

undervisning. Givetvis är inte allting bara guld och gröna skogar, det finns vissa hinder i 

arbetet över olika ämnen som har dykt upp i samband med granskningen av litteraturen. 

Lärare har generellt sätt en positiv attityd till ämnesövergripande arbete, men ändå är det 

ovanligt med denna arbetsform menar Malmer (2002). Orsaken kan vara dålig kunskap om 

varandras ämnesområden vilket hämmar utveckling och nytänkande. En annan orsak kan vara 

att arbetslaget inte har utvecklat en gemensam vision och medveten strategi om uppdraget att 

arbeta med gemensamma mål. Arbetslaget bör driva ett gemensamt ämnesövergripande arbete 

framåt och med eleverna som grund för detta behöver det finnas gemensamma syften och mål, 

specifika för just det enskilda arbetslaget och deras elever. Framförallt när det gäller 

grundskolans senare år och gymnasiet, där det är många olika lärare inblandade i elevernas 

undervisning, finns det ofta organisatoriska svårigheter som kan inverka negativt på det 

ämnesövergripande arbetet. Om det ämnesövergripande arbetet organiseras som ett tema, där 

varje ämne ska bidra med sin lilla bit, blir det ofta lite konstlat. Ska skolan vinna något genom 

att jobba ämnesövergripande behöver det kännas naturligt, alltså ska arbetet inte enbart 

innefatta alla ämnen i olika projektarbeten. Utan ska ämnesövergripande arbete bli naturligt 

behöver lärare kontinuerligt i sin egen undervisning utnyttja de beröringspunkter som finns 

mellan skolans ämnen (Malmer, 2002). 
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3 METOD 

3.1 Urval 
Undersökningens målsättning har varit att få en bild av elevernas inställning till att genomföra 

en del av matematik- med slöjdundervisningen. Undersökningen genomförs på en grundskola, 

med elever från årskurs tre och fyra. Skolan är belägen i mellersta Sverige, i utkanten av en 

medelstor stad. Bostadsområdet från vilket eleverna kommer ifrån är attraktivt, en stor andel 

av eleverna har föräldrar som är medel- eller höginkomsttagare med akademisk bakgrund.  

 

Sedan tidigare kände jag skolans slöjdlärare och det kom till min kännedom att skolan hade 

gjort ett matematiktest för de elever som nu går i årskurs tre och att detta test visade svaga 

resultat av eleverna. Jag uppmärksammade att rektorn på skolan var bekymrad över detta och 

ville försöka finna nya undervisningsmetoder för att komma till rätta med problemet. Detta 

för att ge eleverna en god grund att arbeta vidare på när de lämnar skolan. Jag kontaktade 

rektorn och fick ett positivt mottagande när jag berättade om mitt intresse för att göra denna 

undersökning. Rektorns intresse för mina idéer beträffande samarbete mellan matematik och 

slöjd, var en starkt bidragande orsak till mitt val av undersökningsgrupp. Valet av årskurs för 

undersökningen kändes också naturligt då skolverket (2003) visar att de flesta elever tappar 

lusten för matematiken i årskurs fem. Några av orsakerna till detta anser skolverket är att 

undervisningen vid det stadiet blir mer abstrakt och eleverna har svårare att se en koppling 

mellan kunskaperna i skolan och deras värld utanför. De friare arbetssätten som varit vanligt 

under de tidigare skolåren börjar alltmer övergå till ett formaliserat lärande i matematikboken. 

Jag har därför valt att göra undersökningen i årskurs tre och fyra, då jag tror det är lättare att 

behålla ett intresse som redan finns än att återupptäcka ett som redan är förlorat. Fördelen är 

att de flesta eleverna i denna åldersgrupp är engagerade och intresserade. ”Undersökningen 

visar att det genomgående är en större andel elever i årskurs 4 än i årskurs 6 som är positivt 

inställda till skolan och till lärarna.” (Skolverket, 2004b, s. 8) 

3.2 Val av metod 
För att få en representativ bild av den utvalda elevgruppens inställning till samarbete mellan 

matematik och slöjd valde jag att göra en enkätundersökning (bilaga 2). Tidsramen för arbetet 

satte stopp för att göra djupgående interjuver med alla elever, en enkät blev därför mitt val. En 

sådan ger mig möjligheten till ett större svarsunderlag (Stukat, 2005). Fördelen med att göra 

en enkät jämfört med intervju är också enligt Stukat, att forskaren kan undvika att omedvetet 

påverka eleverna, och resultatet kan bearbetas statistiskt. Med hänsyn till barnens ålder har jag 

valt att göra en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ då det är unga elever som ska 

besvara enkäten samt att detta överensstämmer med syftet för undersökningen. Barn har 

svårare än vuxna att uttrycka vad de verkligen menar, samt att risken med öppna frågor är att 

svaren blir korta och intetsägande och svåra att analysera. En enkät med fasta svarsalternativ, 

ger dock inte lika uttömmande svar och inte heller elevens motiv för sina svar (Johansson & 

Svedner, 2006).  Det är därmed av yttersta vikt att enkätfrågorna är välformulerade, med så 

små möjligheter till missförstånd som möjligt, därför rekommenderar de vidare att enkäten 

provas på ett antal personer som sedan också får kommentera frågorna. Detta var svårt i detta 

fall, eftersom flera av enkätens frågor bygger på att eleverna har deltagit i undersökningens 
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undervisning. Därför har det gjorts en bedömning att göra en pilotstudie med den del av 

enkätfrågorna som inte hade en klar koppling till lektionerna (bilaga 3). Denna pilotstudie 

gjordes i årskurs fem då dessa elever inte skulle ingå i studien. På undersökningsskolan fanns 

inte fler årskurs tre eller fyra elever och det ansågs för tidskrävande att ta kontakt och göra 

pilotstudien på en annan skola. Pilotstudiens utfall visade på vikten av att uttrycka sig tydligt 

och att minutiöst studera vad undersökningen syftade ha ut av varje fråga. Det framkom även 

att eleverna behövde förklaringar av olika begrepp, som till exempel vad teori och praktik är 

för något.  

 

I undersökningen har eleverna fått svara på enkäten i slutet av den sista lektionen. Detta har 

gjorts, dels för att eleverna ska ha färskt i minne vad de har arbetat med, och även för att 

eleverna skulle kunna fråga direkt om det var något i enkäten de inte förstod. Fördelen med 

detta var även att svarsunderlaget blev tillräckligt stort för att ge en rättvis bild av vad 

eleverna i klasserna representerade. I enkäten har valts att utesluta neutrala svarsalternativ då 

detta enligt Stukat (2005) tvingar eleverna att ta ställning. Enkäten har relativt få frågor och 

svarsalternativ, detta då det ändå ansågs tillräckligt för kunna få svar på undersökningens 

frågeställningarna. Detta val gjordes även med tanke på att det oftast är bättre med färre 

frågor och ett mindre bortfall (Stukat, 2005). 

3.3 Val av undervisning 
För att kunna ge svar på undersökningens syfte deltog eleverna i två lektioner. Den ena 

lektionen genomfördes i slöjdsalen och den andra i elevernas ordinarie klassrum. Detta för att 

tydliggöra för eleverna att i detta samarbete mellan matematik och slöjd, läggs stor vikt vid 

både de praktiska och de teoretiska kunskaperna som ofta går hand i hand. Lektionen i slöjden 

skedde i elevernas vanliga slöjdgrupper i halvklass med 9-13 elever (slöjdundervisning sker 

alltid i halvklass då en traditionell slöjdsal inte rymmer fler elever). Den andra lektionen 

undervisades dock i helklass, främst på grund av tidsaspekten för arbetet. Lektionerna syftade 

att ge eleverna en förståelse för vad enkätfrågorna syftade på. Den första lektionen fick 

eleverna göra ett geobräde (bilaga 4). Denna undervisningsuppgift valdes med hänsyn till att 

det ger möjligheter för eleverna att nå både slöjdens och matematiken mål för respektive 

ämne. Kursplanen för slöjd anger, 

 

Under genomförandet utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta manuellt och de 

blir förtrogna med olika arbetsmetoder inom slöjdområdet. Ämnet ger också 

kunskaper om material och om hur verktyg, redskap och maskiner fungerar samt 

om hur ritningar, mönster och instruktioner tolkas. (Skolverket, 2008a, s 93).  

 

Dessa moment förekommer i arbetet med geobrädet. Samtidigt fick eleverna även i det 

praktiska arbetet bland annat mäta och träna huvudräkning. Den andra lektionen fick eleverna 

göra ett antal uppgifter med sina egna geobräden som de tillverkat i slöjden (bilaga 5). Detta 

då Malmer (2002) anser att ett geobräde är ett utmärkt konkret hjälpmedel för att få en större 

förståelse för geometri. I studentuppsatsen, Räkna med slöjden (2009) är alla fyra intervjuade 

lärarna ense om att geometriområdet lämpar sig för praktisk matematik, i form av att tillverka 

olika slöjdföremål. ”Geometrin finns överallt och lämpar sig alldeles utmärkt att arbeta med 

på slöjden.” (Svahn, 2009, s. 23). I kursplanen för slöjd står skrivet,  

 

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd 

som andra skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en 

grund för storleksuppfattning och förståelse för geometri. (Skolverket, 2008a, s. 

94) 
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Skolundervisningen ska utgå ifrån skolverkets kursplaner och detta citat styrker valet av att 

undersöka elevernas intresse för ett samarbete mellan matematik- och slöjdämnet. Citatet från 

skolverkets kursplan ovan anger även att geometri som kunskapsområde är ett område som 

lämpar sig väl att arbeta med inom slöjden.  

 

Den stencil som har rubriken, ”pararbete med geobräde och prickpapper” (bilaga 6) har 

konstruerats utifrån matematikämnets kursplan samt från skolverkets diagnostiska material, 

Diamant före årskurs 6 (Skolverket, 2006), där det undersökts vad eleverna ska kunna inom 

geometri området. Samt att uppgifterna är konstruerade med hjälp av den litteraturen som 

även använts till att ta reda på fakta om geobrädet, det vill säga Dunkel (1983) och Persson 

(2000). 

3.4 Geobrädets historia och användningsområde 
I undersökningen kommer varje elev att få tillverka och använda ett eget geobräde. Geobrädet 

är ett hjälpmedel för att arbeta med praktisk matematik och som skapades i början av 1900-

talet av den brittiske matematikpedagogen Caleb Gategno. I matematikdidaktisk litteratur ges 

numera i ett stort antal länder ofta exempel där geobrädet används för att konkretisera 

undervisningen, först och främst i geometri, men även för bråkräkning (Persson, 2000). 

Geometrins status har skiftat i grundskolans läroplaner. I den senaste kursplanen för 

matematik har geometrin fått en mera framträdande placering. Rumsuppfattning, olika 

uttrycksformer och resonemang, som lyfter fram geometriska begrepp och samband är något 

som kursplanen lägger stor vikt vid. Ordet geometri förekommer sex gånger i kursplanen för 

matematik och en gång i kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008a). 

 

Geobrädet kan användas i allt, från förskole- till högskolenivå. Geobrädets stora flexibilitet 

ger möjligheter att snabbt variera de egna figurerna och på så sätt undersöka flera 

infallsvinklar i en uppgift. Med geobrädet börjar eleven att experimentera och därefter 

kommer användandet av papper och penna för att dokumentera tankar och figurer. När 

eleverna förstår vad de gör blir det naturligt att räkna med papper och penna utan att göra 

figurerna på Geobrädet, därmed uppfyller det ett viktigt krav på ett praktiskt hjälpmedel, att 

tids nog bli komplementärt och till sist överflödigt. Eleven får i arbetet på ett naturligt sätt en 

övergång från det konkreta till det abstrakta (Dunkel, 1983). 

3.5 Geobrädets utseende 
Ett geobräde är en trä- eller plastplatta med spikar. Avståndet mellan spikarna är lika i alla 

rader. Antal spikar på brädet kan anpassas efter uppgifterna/elevgruppens nivå. Men vanligast 

är att använda bräden med 5 x 5 spikar, det vill säga 25 spikar sammanlagt. Spikarna ska vara 

halvt islagna så att det blir ett kvadratiskt mönster. Lämpliga mått på bottenplattan är 12,5 

centimeters sida och 25 millimeters avstånd mellan spikarna i varje rad. Avståndet mellan 

ytterspikarna och plattans kant är 12,5 millimeter. På det sättet blir avståndet från kanten till 

en ytterspik precis hälften av avståndet mellan spikarna i övrigt. Då kan flera bräden sättas 

ihop, för en mer avancerad användning. Mellan spikarna spänns gummisnoddar i olika 

geometriska mönster. Helst ska gummisnoddarna vara i olika färger och av olika storlekar 

(Dunkel, 1983). 

 

Vid arbete med ett geobräde är det nödvändigt att rita av figurerna på ett prickpapper för att 

komma ihåg och jämföra olika figurer. Ett sätt att orientera sig på geobrädet är att definiera 

avståndet mellan två spikar som en längdenhet. Då avses längden av en sträcka som är 
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parallell med geobrädets sidor. Ett område som begränsas av fyra sådana sträckor, kan kallas 

en ruta med arean 1 areaenhet (Persson, 2000). (Se bilagor 4 och 6)  

3.6 Databerabetning - enkät analys 
Johansson och Svedner (2006), och Stukat (2005) skriver att den databearbetening som gör en 

enkätundersökning intressant är när författaren hittar intressanta samband mellan olika frågor 

i enkäten och utifrån dem skapar korstabeller (se begreppsförklaring). Vid en första 

bearbetning av alla enkätsvaren studerades en fråga åt gången och alla svar på endera 

svarsalternativ antecknades. Med denna metod var det svårt att hitta några samband, då denna 

metod inte gav möjligheten att se kopplingar mellan den enskilde elevens olika svar på 

enkätfrågorna. Enligt Johansson & Svedner (2006) är det bästa sättet för att hitta samband att 

göra en rådatatabell (se begreppsförklaring). Samtliga enkäter synades en gång till och denna 

gång dokumenterades i en rådatatabell vilket svarsalternativ varje enskild elev hade svarat. 

Efter detta gjordes diagram på alla frågor från enkäten och korstabeller gjordes utifrån 

hypoteser som uppkommit efter att ha undersökt litteraturen inom undersökningens 

ämnesområde. Av detta material valdes ut det material som ansågs visa något intressant för 

undersökningens syfte. Korstabeller och diagram konstruerades tills det innehåll och den 

utformning som ansågs relevant och tydligt för undersökningens ändamål. 

 

En av frågeställningarna var att se om detta undervisningssätt kunde öka lusten för 

matematikämnet, det blir då särskilt relevant att studera de elever som på någon av frågorna i 

enkäten hade varit negativa till matematikämnet. Det är främst dessa elevers lust som kan 

väckas (de andra eleverna tycker redan att matematiken är rolig och lätt). Med detta som 

grundtanke valdes tillsist att plocka ut dessa sju elever och undersöka dessa noggrannare. 

Detta för att se vad dessa elever hade svarat på hur de tyckte undersökningens 

exempelundervisning hade varit.  

3.7 Genomförande 
När jag bestämt mig för inom vilket område/ämne jag vill göra min undersökning kontaktade 

jag vederbörande skolas rektor och träslöjdslärare som jag hade haft kontakt med tidigare, i 

andra sammanhang. Jag informerade om mitt ämnesval, förklarade att detta var en del av min 

utbildning och frågade om jag fick lov att göra undersökningen där. Jag fick där ett 

godkännande, förutsatt att elever/vårdnadshavare gav mig tillstånd. Efter detta informerade 

jag eleverna om min undersökning, jag berättade vad undersökningen syftade till och gav en 

kort beskrivning hur det skulle gå till, enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom eleverna inte är fyllda 15 år skickade jag hem ett brev (bilaga 7) som jag uppmanade 

dem att läsa tillsammans med sina föräldrar. I detta brev förklarade jag min undersökning och 

att svaren på enkäten inte kommer att kunna kopplas till enskild individ, enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Jag poängterade även att deltagandet i 

undersökningen är helt frivillig och att de medverkande när som helst kan avbryta, detta som 

samtyckeskravet anger (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Lektion1 

Jag började med att visa ett geobräde som jag tillverkat och berättade att det var ett 

hjälpmedel till att förstå matematikens geometri. Efter detta hade jag en gemensam 

genomgång vid en arbetsbänk, om vad eleverna skulle göra vid tillverkningen av geobrädet. 

Jag visade att geobrädet består av en träplatta i botten med i detta fall måtten 15 x 15 

centimeter, med 5 x 5 spikar i. Redan här försökte jag få tankeverksamheten att sätta igång 

hos eleverna, att i slöjdarbetet se kopplingen till matematiken. Som exempel frågade jag 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
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eleverna vilken geometrisk figur som har fyra vinkelräta hörn, med lika långa parallella sidor, 

det vill säga en kvadrat. Eleverna fick en varsin bräda som jag sågat till rätt bredd (15 

centimeter). Den fick de mäta och rita ut en kvadrat på, såga och slipa tills den blev jämn utan 

vassa kanter. Jag visade därefter eleverna hur de skulle klippa ut en mall i prickpapper, tejpa 

den på träbiten, jämsmed kanterna. Sedan markera med en syl vart spikarna skulle sitta. När 

alla elever spikat färdigt fick de bränna sitt namn med brännpennan på baksidan av geobrädet 

och sedan olja in eller måla det. Sista tio minuterna av lektionen avslutade jag med att 

diskutera med eleverna, hur arbetet hade gått och vad de hade lärt sig under tidigare 

matematiklektioner som de haft nytta av vid tillverkandet av geobrädet.  

 

Lektion 2 

Den andra lektionen började jag med att visa eleverna att de med hjälp av gummisnoddar kan 

göra geometriska figurer på geobrädet. Jag tar också fram prickpapper geobräde, där eleverna 

kan rita de figurer de gjort på geobrädet för att jämföra och komma ihåg dem. Efter detta fick 

eleverna arbeta i par med stencilen med uppgifter, som jag har konstruerat med hjälp av 

skolverket (2006) och Dunkel (1983). När eleverna arbetade i par med sina bänkkamrater gick 

jag runt och var stöd i arbetet, genom att lyssna, svara på frågor och diskutera. Arbetet 

präglades av att eleverna fick experimentera och tolka uppgifterna i stencilen utefter vad de 

själva ansåg var uppgiften/lösningen. 

  

När det var ungefär 20 minuter kvar av lektionen avbröt jag för att inleda en diskussion i 

helklass. Eleverna fick med hjälp av min assistans redogöra för vad de kommit fram till, de 

får berätta vad som var lätt respektive svårt med uppgifterna. Samt att jag ställde några frågor 

till klassen. Dessa var bland annat:  

 

Vad heter en figur med tre hörn?  

Vad heter en fyrhörning med lika långa sidor? 

Vad är skillnaden på en kvadrat och en rektangel? 

Hur kan du avgöra om en fyrhörning är dubbel så stor som en annan? 

 

I slutet av lektionen fick varje elev svara enskilt på en enkät som jag delade ut till varje elev. 

Jag läste frågorna en och en högt och eleverna ringade in sitt svar på det enkätpapper de hade 

fått. Eleverna frågade när de inte förstod vad jag menade med frågorna och jag förklarade 

efter de förklaringar jag förberett. 
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4 RESULTAT 
 

Underlaget till resultatet bygger på två undervisningslektioner och påföljande elevenkät som 

eleverna har svarat på därefter. De enkätsvar som undersökningen bygger på är från 23 elever 

från årskurs tre och 15 elever från årskurs fyra. Detta är ett bortfall på totalt 3 elever från 

årskurs fyra. Eleverna har svarat på frågorna helt enskilt och anonymt, men under min närvaro. 

Resultatet presenteras i diagram och tabeller med en förklarande text till varje figur. Detta för 

att enkätsvaren ska bli mer överskådliga, det är lättare att se hur stor andel av eleverna som 

har valt endera svarsalternativ. I de frågor där jag har kunnat se samband mellan elevernas 

svar har jag även valt att göra ett antal korstabeller. Resultatet presenteras i 

underrubrikerna, ”attityder till slöjd respektive matematik”, ”synen på ämnets 

relevans”, ”arbetssätt” och ”kan exempellektionerna öka lusten för att lära?”. I 

undersökningen ligger frågeställningarna i den ordning som enkätfrågorna ligger, men med en 

övergripande huvudfrågeställning och sedan en eller flera enkätfrågor som ska svara för varje 

del frågeställning. Resultatredovisningen sker även i den ordning som frågorna på 

elevenkäten har. I slutet av resultatet presenteras en tabell som visar de enskilda elever som 

har varit negativa till matematiken, och vad de har för åsikter om exempelundervisningen.  

4.1 Attityder till slöjd respektive matematik  
Resultaten under denna rubrik syftar till att visa vad eleverna har för attityd till de båda 

skolämnena trä- och metallslöjd samt matematik. Diagram 1 visar hur många elever som 

tycker att trä- och metallslöjden respektive matematiken är roligt respektive tråkigt. Orange 

stapel anger vad eleverna i årskurs 3 och 4 tycker om skolämnet trä- och metallslöjd samt 

grön stapel vad de tycker om skolämnet matematik. Procentsatserna i resultatet är avrundade 

till heltal. 
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Diagram 1. Antal elever som tycker trä- och metallslöjd samt matematik är roligt eller tråkigt 

(n =38 respektive n=37). 
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Trettio av 38 (79%) av eleverna totalt från både årskurs tre och fyra tycker att trä- och 

metallslöjd är mycket roligt och en av eleverna tycker att ämnet är tråkigt. Trettioen av 37 

(84%) elever tycker att matematik är roligt eller mycket roligt, medan 6 av 37 (16%) elever 

tycker att matematiken i skolan är tråkigt, varav en anger mycket tråkigt. 

 

Tabell 1 är en korstabell som visar om de elever som tycker matematiken är tråkig, är 

detsamma elever som tycker matematikämnet är svårt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabell 1. Antal elever som tycker att matematik är roligt eller tråkigt (lodräta svarsalternativ), 

respektive antal elever som tycker matematiken i skolan är lätt eller svårt (vågräta 

svarsalternativ, n=37). 

 
Antalet elever som tycker matematik i skolan är  

 
                                           Procent av  

                Mycket lätt   Lätt         Svårt    Mycket svårt     Antal        alla elever 

 
Mycket rolig 10 5 0  0 15 40 

Roligt 2 13 1 0 16 43 

Tråkigt 0 2 3 0 5 14 

Mycket tråkigt 0 1 0 0 1 3 

Antal 12 21 4 0 37 - 

Procent av alla elever 32 57 11 0 - 100 

 
Längst ut i kolumnen till höger och i raden längst ner är siffrorna uttryckt i procent. 

Procentsatsen avser alla elever i den raden respektive kolumnen förhållande till alla elever 

totalt. 

 

Av 38 elever sammanlagt från båda klasserna tyckte 15 elever att skolans matematik är 

mycket rolig, ingen av dessa 15 elever tycker att matematiken är svår. Sexton elever tycker att 

matematikämnet är roligt, 13 elever av dessa 16 elever anser att matematiken är lätt, 2 elever 

tycker den är mycket lätt, medan en elev tycker den är svår. Sex elever anger att matematiken 

är tråkig eller mycket tråkig, av dessa tycker hälften att den är svår. En elev i undersökningen 

har inte svarat på båda frågorna. 

 

4.2 Synen på ämnets relevans 
Resultaten under följande rubrik syftar till att visa om eleverna tycker att matematik är viktigt 

att kunna och om så är fallet, i vilka sammanhang. Samt att det avser visa om eleverna har 

någon framtidstro till matematikkunskaperna de får lära sig i skolan. Tabell 2 är en korstabell 

som visar om eleverna tycker det är viktigt att kunna matematik, i så fall i vilka sammanhang 

och om eleverna tror att de kommer att få nytta av sina matematikkunskaper i framtiden. 
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Tabell 2. Antal elever som tror att de kommer att få nytta av sina kunskaper i framtiden 

(vågräta svarsalternativ), respektive de elever som tycker det är viktigt att kunna matematik 

(lodräta svarsalternativ, n =38). 

 
Antal elever som tror de kommer att få nytta av sina 

matematikkunskaper i framtiden?   

Antalet elever som  

tycker det är viktigt      Procent av 

att kunna matematik?      Ja               Nej             Vet ej                Antal totalt alla elever 

 
Ja 23 0 2 25 66 

Bara i skolan 9 0 2 11 29 

Nej 1 0 1 2 5 

Antal 33 0 5 38 - 

Procent av alla elever 87 0 13 - 100 

 
Se bilaga 2 för exakta svarsalternativ. 

 

Tjugofem av 38 (66%) eleverna tycker att matematik är viktigt att kunna och att de använder 

kunskapen dagligen, 23 av 25 av dessa 25 elever tror att de kommer att få nytta av sina 

matematikkunskaper i framtiden. Ingen elev tror att de inte kommer ha någon nytta av sina 

matematikkunskaper i framtiden, dock är 5 av 38 elever osäkra, de har svarat vet ej. Elva av 

38 (29%) elever tycker bara det är viktigt att kunna matematik i skolan, men av dessa tror 9 

stycken elever att de kommer att ha nytta av sina matematikkunskaper i framtiden. 

4.3 Arbetssätt 
Resultaten under följande rubrik syftar till att visa vilket arbetssätt eleverna föredrar. Dessa 

frågor var även menade att visa vad eleverna tycker om de två lektioner de haft med 

kombination av matematik och trä- och metallslöjd och om eleverna vill arbeta vidare på detta 

sätt. Diagram 2 visar vilket arbetssätt eleverna föredrar under matematiklektionerna. Blå 

stapel anger årskurs tre och röd stapel årskurs fyra. 
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Diagram 2. Antal elever som under matematiklektionerna vill arbeta enskilt i boken, 

gemensamt i grupp eller diskutera i helklass, uttryckt i antal elever per årskurs (n=36). 
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Femton av 22 (68%) av eleverna i årskurs tre föredrar att arbeta enskilt i boken under 

matematiklektionerna. Sex (27%) elever tycker de lär sig bäst genom att arbeta gemensamt i 

grupp och en anger diskutera i helklass som det bästa sättet. I årskurs fyra är det 6 av 14 (43%) 

elever som tycker de lär sig bäst genom att arbeta enskilt i boken. Åtta (57%) elever anger att 

de lär sig bäst arbeta gemensamt i grupp, medan ingen elev från årskurs fyra anger diskutera i 

helklass.  

 

En elev totalt från årskurs tre och fyra svarar att den lär sig bäst genom att experimentera med 

praktiska hjälpmedel. Lyssna på läraren tycker 17 av 38 elever att de lär sig matematik bäst på. 

Tretton elever tycker de lär sig matematik bäst genom att först få en beskrivning och sedan 

prova själva.  

 

I Diagram 3 som visar vad eleverna tycker om de två lektionerna är blå stapel årskurs tre, och 

röd stapel årskurs fyra. 
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Diagram 3. Antal elever som tycker att arbetssättet med att kombinera teori och praktik har 

varit bra eller dåligt. Uttryckt i antal elever för varje årskurs (n=37). 
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Alla elever från årskurs fyra tyckte att lektionerna med att kombinera teori och praktik var bra 

elller mycket bra. Alla utom en elev som går i årskurs tre var positiva till de två lektioner de 

deltog i, varav 11 av 22 tyckte att arbetssättet var mycket bra. 

 

Vidare anger 24 elever att de vill ha denna typ av matematikundervisning en gång i veckan 

och 9 elever vill ha den två gånger i veckan. Tre elever från årskurs tre vill aldrig ha denna 

typ av undervisning, medan alla elever från årskurs fyra vill ha undervisningen minst en gång 

per vecka. En elev från varje årskurs vill alltid ha matematikundervisningen på detta sätt. 

Tjugoåtta elever tycker att de lärde sig något nytt under dessa två lektioner, 8 är osäkra, ingen 

elev anger att de inte har lärt sig något nytt.  

 

Tjugofyra av eleverna anser att de ibland har fått tillverka eget material som de sedan har fått 

använt för att lättare kunna räkna matematik, 13 uppger att detta är helt nytt för dem, medan 

ingen elev tycker att de fått göra detta ofta. 

4.4 Kan exempellektionerna öka lusten för att lära? 
För att kunna svara undersökningens syfte, huruvida trä- och metallslöjden kan öka elevens 

lust för matematik presenteras de sju elever som i enkäten har visat en negativ inställning till 

skolans matematikämne i en korstabell. För att kunna dra några slutsatser om arbetssättet med 

att kombinera matematik och slöjd kan öka lusten för matematikämnet är det av relevans vad 

de elever som normalt är negativa till matematiken i skolan har för åsikter om 

undersökningens undervisning. Ett sätt att undersöka om en undervisningsform kan öka lusten 

att lära hos eleverna är att jämföra elevernas inställning till matematik i allmänhet med 

exempellektionerna. 

 

Resultatet av detta framkommer i tabell 3 som syftade till att se vad de elever som tycker att 

matematikämnet är svårt och/eller tråkigt anser om exempelundervisningen. Kolumnen längst 

till vänster anger förkortningar av fråga 2, 4 och 7 i elevenkäten (bilaga 2). Till höger om 
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dessa frågor står en kolumn för varje enskild elev. Elevernas svar på respektive fråga är 

förkortningar som finns förklarade under tabellen. 

 

Tabell 3. Varje elevs syn på hur roligt/tråkigt och hur lätt/svårt matematikämnet är samt deras 

syn på hur undersökningens exempellektioner har varit. 

 

Varje enskild elev 1 2 3 4 5 6 7 

2. Matematik är T T MT T T T R 

4. Matematik är S S L L L S S 

7. Exempellektionerna har varit MB B B MB B D B 

Se bilaga 2 för fullständiga frågeformuleringar 

 

2. Matematik är  MT = mycket tråkigt T = tråkigt R = roligt 

4. Matematik är  L = Lätt  S = svårt 

7. Exempellektionerna har varit MB = mycket bra  B = Bra D = Dåligt 

 

Av de sju elever från tabell 3 tycker sex att ämnet är tråkigt eller mycket tråkigt, fyra av dessa 

anser också att ämnet är svårt. Alla utom en av eleverna tycker att exempellektionerna med 

kombinationen av teori och praktik har varit bra eller mycket bra. Fyra av dessa sju elever har 

angivit att matematiken är svår, tre av dessa fyra tycker att exempellektionerna har varit bra 

eller mycket bra.  

Tre stycken elever svarar att matematikämnet både är tråkigt och svårt. Två av dessa tre 

elever tycker att exempellektionerna har varit bra eller mycket bra.  

 

Vidare anger alla 7 elever från tabell 3 utom en som tycker att exempellektionerna har varit 

dåliga, att de vill ha liknande lektioner en gång i veckan. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Matematik 

Resultatet av undersökningen visar att en stor majoritet av eleverna redan tycker att 

matematikämnet och än mer slöjdämnet är både lustfyllt och lätt. Innan undersökningens 

början hade jag väntat mig en mer negativ bild av elevernas inställning till matematikämnet. 

Tar jag den litteratur jag läst i bejakande är det först i årskurs 5 som ämnet börjar bli 

abstraktare och lusten för ämnet minskar (Skolverket, 2003). Med hänsyn till detta är de mer 

väntat att eleverna gett den positiva svarsbilden, då samma rapport (Skolverket, 2003) även 

visar att lusten är nära kopplad till förståelsen. Undersökningens resultat pekar på att jag har 

stött på två elevklasser som har lätt för matematikämnet, åtminstone så anser eleverna själva i 

enkätsvaren att det har lätt för matematiken. Detta skulle kunna vara en trolig förklaring till 

att eleverna ser positivt på ämnet. Men och andra sidan talar elevernas svar, att de har lätt för 

ämnet emot skolans tester som gjordes för ett år sedan. De elever som nu går i årskurs tre 

uppvisade ett svagt resultat, dessa elever ansågs få problem att klara kursplanens mål. Men 

det är även möjligt att dessa elever har utvecklats mycket under det senaste året. 

 

Större delen av eleverna tror att det kommer att ha nytta av sina matematikkunskaper i 

framtiden, men nästan en tredjedel tycker att det bara är viktigt att kunna matematik i skolan. 

Litteraturen visar att matematiken i skolan domineras av abstrakt arbete i räkneboken. En 

relativt stor andel elever anser sig inte behöva kunna matematik utanför skolan. Arbetssätt 

med räkneboken kan sannolikt vara en bidragande orsak till att eleverna inte ser ämnets 

betydelse då boken har lite koppling till det eleverna gör utanför skolan (Skolverket, 2003). 

Det eleven förknippar med matematikkunskaper är kanske att sitta med en bok och räkna 

uppgifter. Det är då troligt att de inte ser kopplingen mellan den matematik de använder sig av 

i vardagen och den de räknar i skolan. De förstår eller tänker helt enkelt inte att det är 

matematikkunskaper de använder dagligen. När de behöver veta hur lång tid det är kvar tills 

bussen går eller hur mycket godis de har råd med att köpa för en tiokrona och så vidare. 

 

I resultatet framkommer att majoriteten av eleverna i årskurs tre föredrar att arbeta själva i 

räkneboken, ungefär hälften av årskurs fyra föredrar detta och den andra halvan arbetar hellre 

i grupper. Skolverket (2003) anger att i matematikundervisningen förekommer det sällan 

arbetssätt där eleverna får diskutera matematik. Att räkna i boken och hela tiden komma 

vidare gör att eleven känner att den kan, vilket enligt Malmer (2002) är viktigt för att det ska 

kännas tillfredställande att arbeta. Eftersom resultatet visar att eleverna tycker ämnet är lätt, 

får jag anta att de inte har några större svårigheter med att göra framsteg i boken, därför är det 

inte konstigt att eleverna vill arbeta själva, då detta arbetssätt ger en bekräftelse för de elever 

som har lätt för sig. Det kan även vara så att eleverna föredrar att arbete själva i boken eller i 

mindre grupper för det är ett arbetssätt som de är bekanta med och det känns då tryggt. Enligt 

Malmer (2002) förmedlar läroplanen och kursplanen för matematik att samtal och 

diskussioner ska vara en av grundstenarna i matematikundervisningen. Med tanke på att en 

stor del av eleverna uttrycker att de föredrar att arbeta själva i boken blir det därför än 

viktigare att läraren planerar undervisningen på ett sätt som gör att eleverna blir tvungna eller 

än hellre vill föra diskussioner om matematik under lektionerna. 
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Hälften av eleverna anger att de lär sig matematik bäst genom att lyssna på läraren, en stor 

andel anger även att de tycker att först få en beskrivning och sedan prova själv är det bästa 

sättet att lära sig på. Jag ställer mig frågande då endast en elev av alla trettioåtta tycker att den 

lär sig bäst genom att experimentera med praktiska hjälpmedel. Alternativet att arbeta på detta 

sätt avsåg jag skulle svara för det svarsalternativ som skulle avspegla undersökningens 

undervisning. Detta leder vidare in på kärnfrågan i hela undersökningen, elevernas inställning 

till den undervisning de varit med om, med matematik i slöjden. Resultatet på detta visar på 

att eleverna var positiva, eleverna tyckte undervisningen de provat på var bra. Alla elever 

utom en har angett att det tycker arbetet varit bra eller mycket bra. Majoriteten anser också att 

de har lärt sig något nytt, elevernas uppfattning om detta är extra viktigt då skolverket (2003) 

pekar på att en av orsakerna till elevernas svaga resultat i matematik beror just på att de inte 

ser meningen med vad de får göra för arbete under lektionerna. De ser inte att det har lärt sig 

något som de kommer att ha användning för, det är då bra att eleven själv upptäcker att de lärt 

sig något nytt under undersökningens undervisning. 

 

Med avseende på att eleverna är positiva till undersökningens undervisning blir det än mer 

obegripligt varför inte eleverna anger att experimentera med praktiska hjälpmedel som det 

bästa sättet att lära sig. När resultatet visar att eleverna uppskattade undersökningens 

undervisning vore det förväntade svarat att de skulle vara en större andel elever som skulle 

ange att experimentera som det bästa sättet att lära sig på. Svaren från eleverna på dessa två 

frågor kan annars uppfattas som motsägelsefulla. Detta inte minst med tanke på att jag under 

lektionen då eleverna fick fylla i enkäten, betonade att experimentera var det arbetssätt som 

eleverna provat på i denna undersökning. När endast en elev anser att experimentera är det 

bästa sättet ligger det i undersökningens natur att utforska varför inte fler anser detta. Tyvärr 

visar inte enkätsvaren detta. Därför kan jag enbart redogöra detta utifrån litteraturen och de 

frågor eleverna ställde då det svarade på enkäten, vilka signaler de sände ut under lektionerna 

samt spekulera utifrån de erfarenheter jag har erövrat ute i skolan under min pågående 

utbildning. Utifrån hur det gick med enkäten, skulle det kunna vara så att eleverna inte riktigt 

förstod just den frågan, jag upptäckte att det var väldigt svårt att förklara för eleverna vad jag 

syftade på, samt att eleverna var trötta i slutet av lektionen. En annan förklaring kan vara att 

eleverna tyckte att experimenterandet var bra och roligt men att det har svårare att se detta 

som ett sätt att lära sig. Eleverna gavs inte möjlighet att svara, vet inte eller andra neutrala 

svar på frågorna, då jag ville försöka få eleverna att tänka efter och ta ställning, vilket jag 

fortfarande tror var bra. Men eleverna efterfrågade ett neutralt eller vet ej svarsalternativ på 

frågorna, vilket visar att de var osäkra på vad de skulle svara. Det är ganska troligt att flera 

elever själva inte vet vilket sätt de lär sig bäst på. Det kan mycket väl vara så att dessa osäkra 

elever bara valde något alternativ de kände igen, även om de egentligen inte visste vad de 

tyckte. I denna fråga tycker jag även att det är intressant att spekulera utifrån vad jag sett ute i 

skolverksamheten. Enligt min erfarenhet får eleverna ofta höra, ”var tyst och lyssna på 

läraren”. Jag tror eleverna är så präglade av att höra att de ska sitta tysta och lyssna på läraren 

att de upplever att, detta är det bästa sättet att lära. Eller att eleverna svarar, lyssna på läraren i 

hopp om att svara det de tror läraren vill höra. Sammanfattningsvis kan jag inte utan att 

undersöka vidare säkerhetsställa varför fler elever anger att de lär sig bäst genom att lyssna på 

läraren istället för att experimentera med praktiska hjälpmedel. 

 

Den positiva inställningen till matematikämnet till trots finns det ändå en liten grupp på sju 

elever som visar i sina enkätsvar att de är negativt inställda till skolans 

matematikundervisning.  För att kunna svara på om undersökningens arbetssätt med 

matematik och trä- och metallslöjd kan utveckla matematikämnet är det av yttersta relevans 

vad de elever som normalt är negativa till matematiken i skolan har för åsikter om 
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undersökningens undervisning. Bra kan alltid bli bättre, de elever som är positiva skulle 

kunna tänkas bli än mer positiva, men det är hos de negativa eleverna som den största positiva 

förändringen kan ske. Det finns en tydlig koppling mellan dessa sju elever och vad de anser 

om sin förmåga i matematikämnet. Det är en betydligt högre andel elever av dessa sju som 

tycker matematikämnet är svårt jämfört med resterande elever i undersökningen.  

Resultatet åskådliggör att alla utom en av dessa sju negativt inställda elever tycker att 

undersökningens undervisning är bra. Detta är en betydande förändring i positiv riktning av 

elevernas inställning till matematikämnet. Ur ett större perspektiv visar detta att det 

alternativa arbetssättet med att prova att ha matematik tillsammans med trä- och metallslöjd är 

ett bra sätt för att öka lusten för lärandet. Vidare är det viktigt i sammanhanget att eleverna 

vill fortsätta att ha denna typ av undervisningen, men intressant är också att resultatet visar att 

de dock inte alltid vill ha denna typ av undervisning. Detta tyder på att eleverna vill ha en 

varierad undervisning, något som litteraturen som används till undersökningen och skolans 

läroplan tar fasta på. Eleverna behöver ha en bredd av kunskapskvaliteter och därför är det bra 

om de får komma i kontakt med matematiken i olika representationsformer, för att både träna 

formella förmågor och att gemensamt undersöka (Ahlberg 2001).  

5.1.2 Trä- och metallslöjd 

Detta arbete syftade till att undersöka elevernas attityder till trä- och metallslöjden. Men även 

om resultatet inte svarar på vad eleverna tillgodogör sig för kunskaper under slöjdlektionerna 

kan jag koppla den litteratur jag läst beträffande att kombinera teori och praktik till det som 

utgör slöjdundervisningen. Litteraturen visar att i slöjdundervisningen behöver eleverna 

använda sig av, och kunna både teoretisk och praktisk kunskap (Borg, 1995). De främsta 

vinsterna med ett ämnesövergripande arbete mellan matematiken och trä- och metallslöjden 

anser jag är för att eleverna får en större bredd på undervisningen, att införa praktiska 

aktiviteter i skolans alla ämnen för att berika dessa och öppna fler dörrar till lärande. Eleverna 

behöver börja med att få konkreta upplevelser för att sedan få en förståelse för det abstrakta, 

ordningen på denna förståelse förefaller naturlig enligt Malmer (2002). Med litteraturen som 

stöd kan jag bara instämma att eleverna behöver konkreta upplevelser, ska en elev till 

exempel mäta eller väga, räcker det inte att bara räkna med dessa enheter i matematikboken. 

En bräda i boken väger inte lika mycket som den gör i trä- och metallslöjdssalen, en hylla är 

inte lika lång i boken som den eleven tillverkar i slöjden. Att använda slöjden eller för all del 

någon annan praktisk verksamhet som representationsform för elevernas tankegångar visar sig 

vara viktigt för förståelsen för vad de räknar med. Eleverna får ett större register av olika 

kunskapsformer, de kan med dessa lättare förstå sammanhang och se helheter (Ahlberg 2001). 

Detta är ett område som även Lpo 94 behandlar:  

 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 

(Utbildningsdepartementet 1998, s. 6) 

 

5.2 Slöjdämnets status 
Enligt Borg (1995) finns det en vanligt förekommande felaktig uppfattning om att manuellt 

arbete inte kräver så mycket intellektuell aktivitet. Borg (1995) har i sin undersökning kommit 

fram till att enkelt slöjdarbete som normalt utförs i årskurs fyra av eleverna kräver ett 

femtiotal beslut av överväganden och problemlösningar. Matematiken är otvivelaktigt ett 

ämne som anses som ett viktigt ämne i skolan då det är ett kärnämne. Att genomföra ett väl 

fungerande samarbete mellan matematiken och slöjden skulle därmed ur skolämnet trä- och 

metallslöjdens perspektiv kunna höja statusen även på slöjdämnet. Detta är ett sätt att 
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synliggöra vilka kunskaper eleverna kan tillgodogöra sig med hjälp av det praktiska arbetet 

som slöjden utgör. Att kunna motivera varför ämnet är viktigt för eleverna är av stor vikt med 

hänsyn till att Skolverket (2009a) menar att skolans ämnen trängs om tidsutrymmet och om 

slöjden inte kan hävda sig med vetenskapligt förankrad fakta om vad ämnet nyttjar till riskerar 

den att marginaliseras eller tas bort helt. Detta citat är från en riksdagsdebatt 1992, där 

Beatrice Ask, Sveriges dåvarande skolminister får försvara sitt förslag att göra de praktiska 

ämnena till tillvalsämnen: 

 

Egentligen önskar jag att vi kunde nöja oss med att tala om att människor skall 

lära sig läsa, skriva och räkna samt vissa andra moment och att det är 

obligatoriskt. Sedan skulle man ha krav på vissa ramar och att vissa typer av 

ämnen skulle ingå, men att man hade mycket stor valmöjlighet. Det tycker 

jag vore idealet. Men jag tror att det är mycket svårt att komma så långt med den 

organisation som skolväsendet har.---De ämnesföreträdare som nu lutar sig 

tillbaka och tror att det bara är fråga om slöjd, hemkunskap och 

barnkunskap som man eventuellt kan diskutera att göra till tillvalsämnen, bör 

nog vakna så snabbt som möjligt. De behöver också delta i diskussionen och 

presentera vad de undervisar i och på vilket sätt de vill utveckla dessa ämnen. 

(Riksdagen, 1992) 

 

Debatten kom att handla mest om att de praktiska ämnena som slöjd och hemkunskap var på 

förslag att bli tillvalsämnen. Tanken var att matematik, svenska och engelska skulle ges större 

utrymme i undervisningen och vara obligatoriska och att i stort sett övriga ämnen skulle 

kunna väljas av eleven. Förslaget möttes av högljudda protester och gick inte igenom men de 

praktiska ämnena varav slöjden fick ett minskat timtal för den obligatoriska undervisningen 

och debatten har än i dag inte tystnat.  

 

Trä- och metallslöjdsämnet är en unik nordisk företeelse med en relativt ung akademisk 

anknytning (slöjdforskning, 2004). Detta är en av orsakerna till att det finns lite forskning som 

visar vad eleverna tillgodogör sig i ämnet. En annan anledning kan vara att kursplanen för 

ämnet inte tydligt anger vad det är eleverna ska göra eller lära sig i slöjden. 

Debatten visar att slöjdämnet var ifrågasatt i samband med införandet av den läroplan skolan 

har idag. Borg & Lindström (2008) menar att eget tyckande står sig slätt i jämförelse med 

andra ämnen i skolan som har forskningsresultat att luta sig emot. Vid argumentation om att 

vara eller icke vara i den svenska skolan, menar de att det är mycket viktigt att slöjdområdet 

även får forskningsresultat som kan sätta ord på de aktiviteter eleverna ägnar sig åt och vad de 

lär sig. 

5.3 Slöjd och fortsatt forskning 
När jag tänker tillbaka till då jag började skriva denna undersökning kommer jag till insikt att 

inriktningen av arbetet inte blev såsom jag till en början hade föreställt mig. Det har lagts 

störst fokus på matematikens vinster i denna undersökning med ett ämnesövergripande 

arbetssätt. Följden har blivit att trä- och metallslöjdsdelen inte har fått lika mycket utrymme. 

Detta kan tyckas märkligt med tanke på att jag kommer att undervisa i främst trä- och 

metallslöjd. Delvis kan denna fokus föranledas av att jag under den senare delen av 

utbildningen har läst matematik, något som då ligger färskare i minnet. Detta tycker jag dels 

visar hur viktigt det är att lärarna får fortbildning i det de ämnen de ska undervisa i, för att inte 

stanna i utvecklingsarbetet och hamna i gammal slentrianundervisning. Denna ändring av 

inriktning har fått mig att fundera vidare, varför arbetet har kommit att styras åt detta håll.  
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Med tanke på att vi har en ny läroplan i antågande tänkte jag till en början göra en 

undersökning som skulle syfta till att undersöka vad eleverna tillgodogör sig i trä- och 

metallslöjdsundervisningen. Detta ville jag göra inte minst för att värna om slöjdämnets 

existens, men även givetvis då jag vill hävda att det har mycket att tillföra undervisningen. 

Men bland annat på grund av arbetets tidsram ändrade jag undersökningens inriktning till att 

undersöka om eleverna är intresserade av att arbeta med matematik i slöjden. Där ser jag 

anledningen till att fokusering från den från början tänkta slöjden, kom att handla mer om 

matematikämnet. Det jag vill komma till är att det hade varit lättare och mer naturligt att ha en 

större fokusering på slöjdämnet om jag hade gjort den undersökning som från början var min 

avsikt. Men bristen på forskningsresultat kring vad eleverna tillgodogör sig i slöjdämnet gör 

att jag fortfarande hävdar att detta är viktigt att göra i framtiden. Detta vore därför den 

naturliga fortsättningen på denna undersökning, jag hoppas få möjlighet till detta, om inte 

någon annan tar vid där jag slutar. 

5.4 Undersökningens betydelse 
Skolverket (1997) kommer fram till att skolans olika ämnen ska blanda teoretiska och 

praktiska kunskapsformer. De hävdar att de teoretiska ämnena behöver praktiskt arbete och de 

mer praktiska ämnena behöver teoretiskt arbete och reflektion. Det är viktigt att 

undervisningen är varierad och att det finns kunskapsformer för alla elevers behov. De elever 

som lär sig lättare genom att arbeta praktiskt ska inte bromsas på grund av att teoretisk 

kunskap har högre prestige. Likadant ska en elev som gynnas av teoretisk kunskap inte heller 

bromsas men det är viktigt att båda kunskapsformerna får ta del i inlärningen. Malmer (2002) 

finner att användandet av konkret materiel inte är särskilt stort. Lärarna är intresserande av 

konkret materiel, men att allt för många inte anser sig ha tid eller har fantasi och kunskap för 

att använda sig av detta i undervisningen. Skolverkets (2003) rapport visar att skolan har 

mycket att utveckla då de alltför ofta använder sig av läroboken i undervisningen och 

teoretiska kunskaper värderas ofta före de praktiska. Ämnesövergripande arbete har 

förekommit under en lång tid i läroplanerna och i den nuvarande läroplanen Lpo 94 tolkar jag 

det som att ämnesövergripande arbete är något som bör genomsyra hela verksamheten. Inte 

minst för att ge eleverna möjlighet att se sammanhang och förstå helheter:  

 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 

genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer…skolan skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6) 

 

Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven, – får möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 12). 

 

 – undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 17) 

 

Skolverket (2003) visar på att lite har hänt under alla dessa år, skolan bör utvecklas åt en mer 

ämnesövergripande undervisning där eleverna bör få kunskaper genom flera olika 

kunskapsformer. Flertalet undersökningar, Skolverket (2008b), Skolverket (2003) och 

Malmer (2002) visar på att eleverna till större delen får arbeta med teoretisk matematik. 

Därmed bör praktisk matematik få ett större utrymme i undervisningen. Resultatet av denna 

undersökning åskådliggör att det att eleverna är positiva till ett ämnesövergripande arbete 
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mellan skolans slöjd- och matematikämne. Resultatet visar också att de elever som inte tycker 

om matematikämnet är de som upplever ämnet som svårt. Att använda sig av slöjden som 

hjälpmedel för elevernas lust och förståelse för matematiken är en viktig utgångspunkt som 

grund för vidare arbete inom skolan. Undersökningen pekar även på att slöjden är ett ämne 

som med rätt metoder kan bidra till en bredare kunskapsform. 

 

Dock har jag i undersökningen kunnat skönja visa hinder för ett ämnesövergripande arbete, 

med mer praktiska inslag även i de traditionellt teoretiska ämnena. Dessa visar sig bland annat 

vara, att tiden för att planera undervisningen tillsammans med andra inte räcker till och att 

många lärare saknar den kunskap som krävs för att väva in andra ämnen i sin egen 

undervisning. Sannolikt är detta några av anledningarna till att ämnesövergripande arbete inte 

förekommer i så stor utsträckning som läroplaner under en längre tid har pekat på. Men att jag 

under min tidigare del av utbildningen fick arbeta med praktisk matematik visar att det finns 

hopp för framtiden. För ska det till en förändring till en annorlunda undervisning bör den först 

och främst införas inom utbildningen av lärare, det vill säga på landets högskolor och 

universitet. Men pedagoger för det traditionellt mer praktiska ämnena behöver även bli bättre 

på att berätta vad eleverna gör och lär sig i deras ämnen. Enligt det sociokulturella 

perspektivet är det inte i objekten i sig som kunskaperna ligger i, utan det är i människors 

definitioner och samtal kring dessa som kunskap uppstår (Säljö, 2000). Jag instämmer i detta 

då ett vanligt förekommande föremål i slöjden, som till exempel en bräda inte nödvändigtvis 

behöver vara till någon som helst hjälp i en elevs lärande. Utan det är hur eleven tillsammans 

med klasskamrater och lärare behandlar och kommunicerar kring denna bräda som nya 

insikter och kunskap uppstår hos den enskilde eleven. Med detta i åtanke är det viktigt att 

slöjdundervisningen sker på ett diskuterande och reflekterande förhållningssätt, något att ta 

fasta på inför framtiden. 

 

Tanken när jag började med denna undersökning var att jag ville göra något som jag kan ha 

användning för när jag ska verka i mitt framtida yrke som slöjdlärare. Detta anser jag mig 

också ha gjort, i och med att elever och personal på skolan har visat ett stort intresse för mina 

idéer ser jag ljust på framtiden. Undersökningen har visat att det finns möjligheter att fortsätta 

med detta samarbete när jag blir verksam slöjdlärare. 

 

5.5 Metoddiskussion 

5.5.1 Bortfall 

I undersökningsklasserna gick det 23 elever i årskurs tre och 18 elever i årskurs fyra. Under 

de två dagar jag gjorde undersökningen var tre elever borta från årskurs fyra. Jag hade inte 

möjlighet att undervisa en lektion med dessa vid ett senare tillfälle, dessa elever svarade 

således inte på enkäten. Svaren på fråga 10 till 12 har ej presenterats i resultatet. Detta då 

dessa frågor blev intetsägande, svarsalternativen gjorde att det inte gick att dra några 

slutsatser som mötte upp till undersökningens syfte och frågeställning (bilaga 8). 

5.5.2 Val av Litteratur 

I detta arbete har jag sökt relevanta böcker och annan relevant litteratur via nyckelord på 

Libris. Efter att ha valt ut det som varit intressant har jag använt denna litteraturs referenser 

för att hitta nya aktuella källor. De sökord jag har använt mig av är, matematik, samarbete, 

slöjd och ämnesövergripande. 
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5.6 Lektionslogg 
Efter de lektioner jag har undervisat eleverna valde jag att direkt anteckna vad som hände 

under lektionerna. Detta då det är intressant ur undersökningens synpunkt, eftersom hur 

eleverna är och hur undervisningen fungerar i allra högsta grad påverkade vad eleverna 

svarade på enkäten som resultatet till stor del bygger på. Dessutom var avsikten att elevernas 

intresse, frågor och egna idéer skulle till viss del få styra undervisningen mot det som 

eleverna var intresserade av att lära sig. Här kommer därför en sammanfattning i form av en 

loggbok utifrån de anteckningar jag har skrivit efter lektionerna. 

 

 

5.6.1 Slöjdsalen 

Arbetet i slöjdsalen fungerade enligt min mening väldigt bra, svårighetsgraden var lämplig för 

elevernas ålder vilket jag har upptäckt är en av grundstenarna för att det ska bli bra lektioner i 

trä- och metallslöjden. Tiden för arbetet blev dock lite knapp, vilket bidrog att jag inte vågade 

låta eleverna prova egna idéer i den omfattning jag först hade tänkt. Detta var lite synd med 

tanke på att jag ser det som en av grundpelarna i den praktiska matematiken, att få prova sig 

fram och experimentera. Att upptäcka saker/kunskaper på egen hand har jag upptäckt är 

väldigt viktigt för att eleven ska förstå vad de gör, och att se att sina handlingar får 

konsekvenser och att ta lärdomar av dessa. Men med hänsyn till att eleverna bara hade en 

lektion på sig att göra färdigt varsitt geobräde var jag ändå tvungen att bestämma mycket av 

tillvägagångssätten åt eleven, även om jag uppmuntrade eleverna att försöka tänka själva och 

de elever som fick lite tid över uppmanade jag att försöka lösa nästa moment på egen hand. 

Det var nödvändigt att jag styrde arbetet, dels med tanke på elevernas ringa erfarenhet från 

slöjdämnet och med hänsyn till att efterföljande lektion byggde på att alla elever skulle 

använda sitt av sitt eget färdigtillverkat geobräde. 

 

5.6.1 Matematiksalen 

Jag började med årskurs tre, där märkte jag att det blev ont om tid med endast en lektion till 

att arbeta med materialet. Eventuellt att jag även på något sätt skulle ha begränsat eleverna i 

de figurer det fick göra. Eleverna såg det som att de ville göra så komplicerade figurer som 

möjligt, det var ont om enklare symetriska objekt såsom trianglar och rektanglar. Detta gjorde 

det svårt för eleverna att klara uppgifterna, eleverna visade även ett större intresse för att 

experimentera helt fritt än att följa stencilens arbetsuppgifter. Annars tycker jag att 

svårighetsgraden var relativt lagom, om än något för svår för eleverna i årskurs tre. Detta tror 

jag dock skulle ha kunnat avhjälpas med mer tid för arbetet eller kanske att eventuellt ha 

eleverna i halvklass. På grund av att eleverna skulle få en så normal lektion som vanligt och 

att de skulle förstå att de var jag som var deras lärare denna dag, bad jag deras 

klassföreståndare inte närvara under lektionen. Som ensam lärare var det svårt att hinna med 

att hjälpa tjugotre elever i årskurs tre. I slutet av lektionen märkte jag att eleverna började 

tappa tålamodet, vilket inte var så konstigt då vi inte hade haft tid med någon rast. Såhär i 

efterhand hade det varit optimalare att ha fler lektioner, men uppdelat på flera kortare 

lektioner. I slutet av lektionen när eleverna skulle fylla i enkäten tog lite längre tid än jag hade 

räknat med, det var så pass viktigt att jag svarade på elevernas frågor och försökte förklara 

vad jag menade med respektive fråga, denna del märkte jag gick lite enklare med årskurs fyra, 

sannolikt därför att dessa elever är ett år äldre, dessutom hade jag i min föregående lektion 

med årskurs tre fått lite ”träning” i hur jag skulle uttrycka mig. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

Bilaga 1 - Organisationer 
 

OECD 

 

OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD är en internationell 

organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ demokrati 

och marknadsekonomi. Ursprungligen hette organisationen OEEC och bildades 1948 för att 

samordna Marshallplanens insatser för att bygga upp Europa. 1961 reformerades 

organisationen till dagens OECD. OECD har sitt högkvarter i Paris. (Information hämtad från 

http://www.ne.se/oecd) 

 

 

TIMSS 

 

Sverige har deltagit i den jämförande studien TIMSS 2003 (Trends in International 

Mathematics and Science Study) som leds av the International Association for the Evaluation 

of Educational Achievement (IEA). IEA är en internationell sammanslutning av 

forskningsinstitutioner och nationellt ansvariga skolmyndigheter som med 

regelbundna intervall genomfört jämförande studier av länders undervisningssystem sedan 

slutet av femtiotalet. (Information hämtad från skolverket) 

 

PISA 

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar till 

att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga 

elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta 

framtiden. Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom tre kunskapsområden: 

naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Snarare än att utvärdera elevers förmåga att 

återge kunskaper i relation till kursplaner avser PISA att mäta kunskaper och färdigheter som 

är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. Det livslånga lärandet, 

att eleverna fortsätter att lära sig under hela livet betonas. Stor vikt läggs i PISA vid elevernas 

förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang. Totalt deltog 57 länder i PISA 2006, 

däribland samtliga 30 OECD-länder. (Information hämtad från skolverket) 
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Bilaga 2 

Bilaga 2 - Elevenkät 
 

Ringa in det påstående som stämmer bäst med din uppfattning. 

 

Jag går i årskurs…  

3 4 

1. Jag tycker att Trä- och metallslöjd i skolan är… 

Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt  

 

2. Jag tycker matematik i skolan är… 

Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 

 

3. Tycker du det är viktigt att kunna matematik? 

Ja, jag använder matematik varje dag  

Ja, men bara i skolan 

Nej, det finns miniräknare 

 

4. Jag tycker matematik är… 

Mycket lätt  Lätt Svårt Mycket svårt 

 

5. Under matematik lektionerna föredrar jag att… 

Arbeta ensam i boken  

Arbeta gemensamt i grupp 

Diskutera i klassen 

 

6. Jag lär mig matematik bäst genom att… 

Lyssna på läraren  

Läsa och räkna själv i en räknebok   

Först få en beskrivning och sedan räkna själv 

Experimentera med praktiska hjälpmedel 

 

 

 



36 

 

Bilaga 2 

7. Jag tycker arbetssättet att kombinera teori och praktik har varit… (På det sätt de två 

exempellektionerna har varit) 

Mycket bra  Bra Dåligt Mycket dåligt 

 

8. Hur ofta skulle du vilja ha lektioner på detta sätt…(Tiden för detta kommer inte att tas från 

den ordinarie/vanliga slöjdundervisningen)  

Alltid 1 gång/vecka  2 gånger/vecka Aldrig 

 

9. Tycker du att du lärde dig något nytt under dessa två slöjd/matematiklektioner? 

Ja Nej Jag vet inte 

 

10. Hur ofta har du tillverkat ett arbetsmaterial som du sedan har använt under 

matematiklektionen för att lättare kunna ”räkna”? (exempelvis göra låssaspengar och räkna 

med) 

Ofta Ibland Aldrig 

 

11. Använder du dina matematikkunskaper i andra ämnen? 

Ofta Ibland Aldrig 

 

12. Tycker du att du använder dina matematikkunskaper i din 

vardag? 

Ofta Ibland Aldrig 

 

13. Tror du att du kommer att få nytta av dina matematikkunskaper i 

framtiden? 

Ja Nej Vet ej 

 

Tack för din medverkan! 

Jonas 
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Bilaga 3 

 

Bilaga 3 - Pilotstudie 
 

Ringa in det påstående som stämmer bäst med din uppfattning. 

Jag går i årskurs…  

3 4 5 6 

1. Jag tycker att Trä- och metallslöjd i skolan är… 

Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt  

 

2. Jag tycker matematik i skolan är… 

Mycket roligt Roligt Tråkigt Mycket tråkigt 

 

3. Jag föredrar att… 

Arbeta ensam i boken  

Gemensamt i grupp 

Diskutera i klassen 

 

4. Jag lär mig bäst genom att… 

Genom att lyssna på läraren  

Läsa och räkna själv i en räknebok   

Först få en beskrivning och sedan prova själv 

Experimentera med praktiska hjälpmedel 

5. Tycker du det är viktigt att kunna matematik? 

Ja, jag använder matematik varje dag  

Ja, men bara i skolan 

Nej, det finns miniräknare 

 

6. Jag tycker jag har… 

Mycket lätt för matematik 

Lätt för matematik  

Svårt för matematik  

Mycket svårt för matematik 
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Bilaga 3 

7. Använder du dina matematikkunskaper i andra ämnen? 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Mindre än en gång i månaden 

Aldrig 

 

8. Tycker du att du använder dina matematikkunskaper i din 

vardag? 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Mindre än en gång i månaden 

Aldrig 

 

9. Tror du att du kommer att få nytta av dina matematikkunskaper i 

framtiden? 

Ja Nej Vet ej 

 

10. Hur ofta har du tillverkat ett arbetsmaterial som du sedan har använt under 

matematiklektionen för att lättare kunna ”räkna”? (exempelvis göra låssaspengar och räkna 

med) 

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Mindre än en gång i månaden 

Mindre än en gång per termin 

Aldrig 

11. Uppskatta hur ofta du i genomsnitt har arbetat med konkret material under de två senaste 

läsåren… 

Två gånger i veckan eller fler   

En gång i veckan 

En gång i månaden 

Mindre än en gång i månaden 

Aldrig  
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Bilaga 4 

Bilaga 4 - Bild geobräde 
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Bilaga 5 

Bilaga 5 - Arbeta i par med geobräde och prickpapper 
 

Alla figurer du gör på geobrädet ska du även rita på prickpapper för att komma ihåg dem. 

Figuren du gör med gummisnoddarna måste duga till beteshage. Kossorna i hagen måste 

kunna komma åt varje punkt i hagen utan att behöva hoppa över staketet. 

 

1. Gör en figur med ett gummiband. Låt din kamrat bygga en likadan. Rita av figuren på 

prickpapper. Gör en gång var. 

 

2. Rita en figur på ditt prickpapper, låt din kamrat bygga den på geobrädet. Gör en gång var. 

 

3. Gör en figur med tre hörn. Kan du göra ytterligare några som ser annorlunda ut som också 

har tre hörn? Rita av på prickpapper. Gör på samma sätt med fyra- och femhörningar. (Gör 

och rita av minst 2 figurer av varje sort) 

 

4. Hur många kvadrater med olika storlek kan du göra? 

 

5. Gör figurer som har 0,  1, 2 och 3 spikar inuti. 

 

6. Gör en figur som är två rutor stor, vad heter denna figur? Kan du göra en figur med två 

rutor på fler sätt? Kan du göra en figur med tre rutor på fler sätt? Rita på prickpapper. 

 

7. Gör en figur. Låt din kamrat räkna hur många rutor stor den är. 

 

8. Gör en figur. Kan din kompis göra en figur som är dubbelt så stor? (Kan göras på flera 

olika sätt.) 

 

Extrauppgifter för de som har tid över 

1. Gör en figur som har två parallella sidor, be din kompis kontrollera om du gjort rätt. 

 

2. Är det möjligt att göra en figur som har 3 parallella sidor på geobrädet? 

 

3. Kan du göra en figur med en diagonal? (Använd en egen gummisnodd till att göra 

diagonalen) 

 

4. Gör först en kvadrat och rita av den på prickpapperet. Kan du nu göra en rektangel som är 

lika stor? 

 

5. Gör en rektangel och rita av den på prickpapper. Kan du göra en triangel som är hälften så 

stor? Fundera noga hur du kan göra det på enklaste sätt. 

 

Svårare uppgifter för de som har tid över 

6. Gör en liksidig triangel på geobrädet, rita av tringeln på prickpapperet. Kan du rita ut en av 

triangelns symmetrilinjer? Rita resten av symmetrilinjerna! 

 

7. Kan du göra någon annan geometrisk figur och rita ut dess symmetrilinje? Hur vet man om 

en figur har någon symmetrilinje, försök fundera ut det. 
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Bilaga 6 

Bilaga 6 - Prickpapper geobräde 
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Bilaga 7 

Bilaga 7 - Brev till vårdnadshavare 
 

Till föräldrar/vårdnadshavare och elever! 

Vill du delta i en studie gällande ämnesintegrering mellan trä- och metallslöjd och matematik? 

Jag läser sista terminen på lärarutbildningen på Högskolan i Gävle, under denna termin ingår 

det att skriva ett examensarbete. 

 

Med anledning av att tidigare forskning visar att elever lättare förstår matematik genom att 

även arbeta med praktisk matematik, vill jag undersöka hur eleverna ställer sig till detta. 

Studien riktar sig till elever i årskurs 3 och 4. 

 

Studien genomförs genom att jag tillsammans med eleverna undervisar två lektioner där 

eleverna får prova att tillämpa matematik praktiskt. Därefter kommer jag att lämna ut 

enkätfrågor som eleverna får besvara. Studien kommer att genomföras under elevernas 

ordinarie undervisningstid. Deltagandet sker frivilligt och svaren på enkäten kommer ej att 

kunna kopplas till enskild individ. Enkäterna kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle i ett 

år, därefter förstörs de. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete 

inom ramen för lärarutbildningen. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna  

 

Mail: xxxxx Mob: xxxxxx 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

xxxxx 

 

Handledare: 

xxxxx 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. 

Tel: xxxxx 

Mail: xxxxx 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vänligen återlämna detta medgivande i medföljande kuvert till klasslärare snarast 

möjligt. 

 

Barnets namn: ____________________________________ 
 
Ja, vi tillåter att vårt barn deltar 
 
Målsmans underskrift______________________________ 
 
 
 
Nej, vi tillåter inte att vårt barn deltar  (     ) 
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Bilaga 8 

Bilaga 8 - Fråga 10-12 elevenkät 
Figur 4. Antal elever som tycker att de ofta, ibland eller aldrig har tillverkat arbetsmaterial 

som de sedan har använt under matematiklektionen (blå staplar). Samt om eleverna tycker att 

det använder sina matematikkunskaper i andra ämnen (röda staplar), och om de tycker att de 

använder sina matematikkunskaper i deras vardag? (gröna staplar).  
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