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1. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka i vilken utsträckning högstadielärare i Uppsala och 

Stockholm använder sig av ett praktiskt arbetssätt i sin undervisning. Studien har även syftat till att 

undersöka vilka möjligheter och begränsningar lärarna ser med detta arbetssätt med avseende på tid 

och skolans resurser. Frågeställningarna har handlat om i hur stor utsträckning lärarna använder sig 

av matematikspel/lekar, utomhusmatematik och hur ofta de låter eleverna arbeta utanför läroboken. 

Jag har även undersökt om lärarnas ålder påverkar i hur stor utsträckning de arbetar med praktisk 

matematik.  Respondenterna har  haft  möjlighet  att  ge exempel  på hur  de arbetar  praktiskt  i  sin 

undervisning. 

Undersökningen utfördes med hjälp av enkäter som skickades ut via mejl. Svarsfrekvensen på 

enkäten var låg och mer hänsyn har därför tagits till de öppna frågorna där lärarna med egna ord har 

fått  chans  att  berätta  om  hur  de  ser  på  praktisk  matematikundervisning.  På  så  sätt  har 

undersökningen både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. 

Resultatet av undersökningen visar att  de 68 lärarna som har svarat på enkäten i  relativ hög 

utsträckning använder sig av ett praktiskt arbetssätt. De flesta lärarna låter eleverna arbeta utanför 

läroboken  någon  gång  varje  vecka  och  ibland  använder  de  sig  av  matematikspel  /  lekar  i  sin 

undervisning. Lärarna är inte i så hög grad benägna att arbeta utomhus med eleverna, detta bland 

annat för att de inte anser sig ha lika bra översikt över eleverna då. De äldre lärarna använder ett  

praktiskt arbetssätt i lite lägre grad än vad de yngre gör och de äldre anser inte lite högre grad att det 

är svårt att arbeta praktiskt. Möjligheter som lärarna ser med detta arbetssätt är att det hjälper dem 

att koppla ihop teori och praktik. Eleverna kan då lättare relatera till sin vardag och därmed skapa 

en förståelse. Lärarna anser även att eleverna lär sig genom att diskutera med varandra och att vissa 

elever lär sig bättre genom att arbeta med flera sinnen samtidigt, vilket lärarna anser att de gör vid 

praktisk undervisning. Begränsningar som lärarna ser är framförallt tidsbrist och att det är svårt att  

hitta material som passar alla elever i klassen. Lärarna använder gärna ett praktiskt arbetssätt vid de 

flesta områden inom matematiken, men geometrin är ett exempel på ett område där de anser att det  

är fördelaktigt att använda. 

Nyckelord: Matematikundervisning, enkätundersökning, praktiskt arbetssätt, laborativt

material, ramfaktorteorin, sociokulturellt perspektiv, konkretisering.  



2. Inledning

De gånger jag har varit ute och praktiserat på högstadieskolor, så har jag flera gånger sett ett behov 

av en varierad matematikundervisning från elevernas sida. Jag har ibland upplevt att alla elever inte 

tycker  att  det  är  så  utmanande att  öppna läroboken varje  lektion och fortsätta  att  räkna där de 

slutade lektionen innan. Dessutom har jag sett att eleverna ofta lyckas hitta strategier för hur en viss  

typ av uppgift ska lösas, istället för att skapa en förståelse för varför de ska lösa uppgiften på det 

sättet och även att uppgiften kan lösas på flera olika sätt. Detta beror på att det är så pass många 

uppgifter i rad som är snarlika, så att eleverna lär sig vilken metod de ska använda. När jag istället 

har gett eleverna en stencil med problemuppgifter, så har de undrat hur de ska kunna veta hur de ska 

göra, för helt plötsligt finns det inga givna recept på hur de ska tänka. De måste nu börja tänka  

själva, utan att använda sig av förutbestämda strategier. Från början kan de tycka att det är svårt,  

men jag har många gånger upplevt att de efter ett tag tycker att det är riktigt spännande att klura på 

sådana här uppgifter. Det blir en större utmaning och det handlar inte lika mycket om vem i klassen 

som kan räkna flest tal på kortast tid, som det tenderar till att bli när eleverna räknar i boken. 

Något annat som jag anser är positivt med att arbeta utanför läroboken är att eleverna då ofta 

tränar  på  flera  områden  inom  matematiken  samtidigt  och  inte  enbart  tränar  på  till  exempel 

ekvationslösning, för att det är det kapitlet de arbetar med i boken. Jag har sett ett stort behov av att 

komma ifrån läroboken för elever med koncentrationssvårigheter, men även för elever som har så 

lätt för matematik att de räknar klart boken innan året är slut. Dock tror jag att det i många fall är 

bra att låta eleverna räkna själva vissa delar av lektionen, men då under kortare tid och utvalda 

uppgifter. Jag tror på en varierad undervisning där eleverna får tänka tillsammans och kan ta del av 

varandras kunskaper. Jag tror även på en undervisning där eleverna får upptäcka hur matematiken är 

kopplad till vardagen. Låt de elever som behöver röra på sig gå ut och springa och räkna ut sin 

medelhastighet, det är jag säker på att de kommer att uppskatta och dessutom lära sig mycket av.

Jag anser att läraren har möjlighet att, genom att skapa en varierad, spännande och utmanande 

undervisning, övertyga eleverna om att matematik är ett roligt och viktigt ämne. 

Centrala begrepp 

Praktiskt arbetssätt

Med  ett  praktiskt  arbetssätt  menas,  i  denna  undersökning,  ett  arbetssätt  som  används  för  att 

åskådliggöra undervisningen.  Det är  konkreta  uppgifter  som eleverna får  arbeta  med för att  de 

lättare ska förstå matematiken genom att de kopplar samman teori och praktik. Till exempel så kan 

eleverna använda  sig av laborativa material, såsom exempelvis geometriska figurer. Dessa material 

är till för att åskådliggöra undervisningen genom att eleverna arbetar med flera sinnen samtidigt. De 

känner på föremål och arbetar på så sätt med kroppen. Ett praktiskt arbetssätt kan även handla om 



att väga och mäta föremål, arbeta med matematikspel, såsom till exempel tärningsspel för att lära 

sig sannolikhet. Detta undervisningssätt kan ske både i klassrummet och utanför klassrummet och 

då även utomhus. Undervisningen kan ske i form av att eleverna arbetar ensamma eller i grupp, 

genom diskussion och genom problemlösning. 



3. Bakgrund

I den nya läroplanen, Lgr 11, beskrivs det att skolan ansvarar för att varje elev ska kunna lösa 

problem och att eleven ska kunna använda sina kunskaper i samhällslivet, i vardagslivet och för 

vidare studier (Skolverket, 2011:13). Skolverket skriver i början av kursplanen i matematik att: 

Den  utvecklas  såväl  ur  praktiska  behov  som  ur  människans  nyfikenhet  och  lust  att  utforska  

matematiken  som  sådan.  Matematisk  verksamhet  är  till  sin  art  en  kreativ,  reflekterande  och  

problemlösande  aktivitet  som  är  nära  kopplad  till  den  samhälleliga,  sociala  och  tekniska  

utvecklingen.

(Skolverket, 2011:62).

Det beskrivs även att läraren ska ge eleven utrymme att själv skapa, använda olika uttrycksmedel 

och prova olika arbetssätt (Skolverket, 2011:14-15). Eleven ska lära sig att kommunicera matematik 

både i vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2011:62). 

Skolinspektionen  utförde  2009  en  kvalitetsgranskning  av  grundskolan  med  inriktning  mot 

skolornas insatser för att förbättra studieresultaten i matematik. Skolverket ville även undersöka om 

lärarna utgår ifrån läroplanen i  sin undervisning. 10 kommuner deltog i  granskningen och både 

kommunala  skolor  och  friskolor  granskades,  även  om  antalet  friskolor  enbart  var  tre 

(Skolinspektionen, 2009:5-6). Skolinspektionen har upptäckt att få lärare har tillräcklig kunskap om 

målen  i  kursplanen  och  att  det  bidrar  till  att  eleverna  inte  får  förutsättningar  att  utveckla  alla 

förmågor som de bör utveckla,  såsom problemlösning, förmåga att  se samband, samt att  kunna 

resonera både i tal och skrift.  Undervisningen är inte heller tillräckligt varierad för att möta alla 

elevers behov. Enskilt arbete dominerar under lektionerna och för lite tid ges åt att tala matematik i 

klassrummet och istället ägnas ofta lektionerna åt mekaniskt räknande i boken. Detta leder till att 

elevernas  kompetens  inom  problemlösning  minskar  och  att  de  inte  heller  tränas  i  att  sätta 

matematiska problem i vardagliga sammanhang. Dock har skolinspektionen sett goda exempel på 

skolor där lärarna varierar undervisningen, så att den känns lustfylld (Skolinspektionen, 2009:8-9). 

Kunskaperna hos skolelever i Sverige har blivit successivt sämre sedan 1990-talet i förhållande till 

andra länder i EU. Detta beror mycket på att svenska elevers resultat i matematik har försämrats  

kraftigt (Skolinspektionen, 2009:10). Många intervjuade lärare i undersökningen menar att deras 

undervisning mestadels vägleds av boken,  mycket  för att  läroboken gör det  lättare  för dem att 

planera. Många lärare litar på att läroboken tolkar kursmålen på ett lämpligt sätt. Det nämns även att 

läroboken används för att hålla eleverna sysselsatta, så att läraren kan ägna sig åt att hjälpa enskilda 

elever (Skolinspektionen, 2009:17). 

De vanligaste  arbetssätten i  klassrummet är  enskilt  arbete  eller  arbete  i  mindre grupp. Detta 



arbete fördelas på antingen boken, som utgör 60 % av av tiden eller uppgifter som eleverna har fått 

av läraren, som utgör resterande del av tiden. Detta medför att eleverna arbetar cirka en tredjedel av 

tiden i läroboken och i årskurserna 7-9 är siffran så hög som 47 %. När eleverna räknar i läroboken 

så räknar de efter givna regler den största delen av tiden och lite tid ägnas åt problemlösning. Hur 

lärarna  väljer  och  hanterar  läromedlen  blir  avgörande  för  vilka  kompetenser  eleverna  tränar 

(Skolinspektionen,  2009:17).  Ju  högre  upp  i  åldrarna  eleverna  kommer,  desto  mer  mekaniskt 

räknande  blir  det  och  desto  mindre  förekommer  matematiska  resonemang  i  undervisningen. 

Skolinspektionen konstaterar att om läroböckerna ska fortsätta att styra matematikundervisningen, 

så måste de utvecklas. Undervisningen i de granskade skolorna ger inte alla elever förutsättningar 

att utveckla förmågor såsom problemlösning, förmåga att se samband, resonera och uttrycka sig 

både  i  tal  och  skrift.  Nästa  kvalitetsgranskning  utfördes  år  2012,  men  publiceras  inte  förrän  i 

december 2013 (Skolinspektionen, 2009:22). 

År 2009 utfördes en PISA-undersökning, där nära en halv miljon elever i 65 olika länder testas i 

läsförståelse, naturvetenskap och matematik. Målen med undersökningen var att utvärdera elevernas 

förmåga att tillämpa matematiska kunskaper i olika realistiska situationer. Vikten låg vid att eleven 

behöver förstå matematiken ur ett problemlösande perspektiv. Svenska elever låg för tio år sedan 

över medelvärdet i matematik, medan Sverige nu ligger på genomsnittet. Svenska elevers resultat i 

undersökningen är betydligt lägre år 2009 än år 2003. Drygt var femte elev når inte den nivå som de 

bör nå för att klara av de krav på matematisk kompetens som de kommer att möta i vuxenlivet. 

Skillnaden mellan högpresterande elever och lågpresterande elevers resultat har ökat och det är de 

svaga eleverna som har tappat mest. Betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrund har även 

förstärkts  (Skolverket, 2010). 

Mot denna bakgrund så ligger intresset för denna uppsats i att undersöka i vilken utsträckning 

matematiklärare i högstadiet använder sig av ett praktiskt arbetssätt i sin undervisning, samt vad de 

ser för möjligheter och begränsningar med denna typ av undervisning. 



4. Forskningsöversikt

4.1 Historisk tillbakablick
Den grekiske filosofen Aristoteles levde på 300-talet f.Kr. och ansåg att kunskap erhålls genom att 

först  studera  många  konkreta  exempel,  för  att  upptäcka  samband  som är  speciella  med  dem. 

Konkret material som tidigt användes vid aritmetiska beräkningar är den grekiska abakusen från 

400-talet f.Kr. Även räknebord och kulramar har hittats från medeltiden. I matematikundervisningen 

har dock konkreta material  inte alltid varit  accepterade. De första konkreta materialen övergavs 

allteftersom när de skriftliga mekaniska räknemetoderna kom, eftersom de då inte längre sågs som 

nödvändiga för att komma fram till resultatet på beräkningarna. Elevernas förståelse för algoritmen 

sågs inte som viktigt (Rystedt och Trygg, 2010:15). 

Pedagogerna Amos Comenius (1592-1670) och Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) var de 

första som försökte återinföra konkret material i undervisningen efter perioden när de mekaniska 

räknemetoderna kommit att ta över. Comenius ville använda olika sinnen och inte enbart ord och 

Pestalozzi  ses  som upphovsman  till  idén  om att  utgå  ifrån  sinnlig  erfarenhet  i  undervisningen 

(Rystedt och Trygg, 2010:15-16).

Efter Comenius och Pestalozzi har många matematikdidaktiker utvecklat laborativa material för 

undervisningen. En av dem var Maria Montessori (1870-1952) som ville uppnå sensorisk, motorisk, 

och intellektuell utveckling genom fria övningar som utgår ifrån barnets eget intresse. Den belgiska 

folkskolläraren George Cuisenaire (1891-1976) upptäckte att eleverna hade svårt att skilja på olika 

tals storlek och konstruerade därför ett material med tio olika långa stavar. I Sverige förknippas 

Gudrun Malmer med dessa cuisenairestavar (Rystedt och Trygg, 2010:16).

I  slutet  av 1800-talet  och början av 1900-talet  fördes en debatt  i  Sverige om behovet av att 

åskådliggöra  undervisningen.  Anna  Kruse  (1861-  1931)  var  lärarinna  i  Stockholm  och 

uppmärksammade tidigt hur material och stoff kan leda eleverna till matematiska upptäckter. Hon 

ansåg att eleverna aldrig skulle få någon regel för hur de ska räkna. De skulle inte heller behöva 

några förklaringar, eftersom allt skulle vara överskådligt och tydlig (Rystedt och Trygg, 2010:16). 

Sedan  1940-talet  har  National  Council  of  Teachers  of  Mathematics,  NCTM,  vilket  är  den 

amerikanska matematiklärarorganisationen, uppmuntrat till  användande av laborativa material på 

alla  stadier.  I  länder  med kommersiella  läroplaner,  som till  exempel  USA erbjuds lärarna olika 

laborativa material som är kopplade till undervisnings-planens innehåll. Även i länder med statliga 

läroplaner erbjuds lärare bland annat materiallådor (Rystedt och Trygg, 2010:18). 

4.2 Konkretisering och vardagsanknytning
Aasa, Aronsson m.fl. (1995) anser att många elever ser på matematikundervisningen som ett antal 

uppgifter de behöver ta sig igenom och det de kommer ihåg från matematiken är både monotont 



räknande och hastighetstävlingar. Eleverna kan reflektera över uppgifterna som lätta eller svåra, 

men de funderar sällan över vad de har lärt sig i just den uppgiften. Det viktigaste är att räkna de 

giva talen och att få rätt svar, men sedan kanske eleverna inte ens kommer ihåg vad de har gjort.  

Även Malmer (1992:7) beskriver att uppgifterna som eleverna räknar i boken ses som antingen rätt 

eller  fel  och att  matematikämnet därför ses som ett  lätt  mätbart  ämne, där eleverna rangordnas 

utifrån hur många uppgifter de har hunnit göra på utsatt tid.  Enligt Unenge (1994), så är det en 

svårighet att fånga elevernas intresse i matematikämnet. En bidragande orsak kan, enligt Unenge, 

vara att ämnet är svåridentifierat och att det är otydligt vad skolmatematik egentligen är och vad 

ämnet ska innehålla. Han menar att matematikämnet ska ge kunskaper som leder till  en allmän 

medborgerlig bildning, samtidigt anser han att matematik inte finns som ett eget ämne i vardagen 

och  att  detta  leder  till  att  eleverna  får  identitetskris.  Därför  måste  matematikundervisningen  i 

grundskolan utgå ifrån elevernas egna vardagliga situationer som är verkliga för dem. 

Malmer (2003:35) beskriver i sin artikel att eleverna under hennes undervisning  fick vara ute på 

skolgården för att mäta avstånd. Eleverna tyckte att de hade haft roligt under lektionen, men de 

ansåg inte att de hade haft matematikundervisning. Malmer skriver att elever ofta ser matematik ur 

ett kortsiktigt perspektiv. Det viktigaste är att räkna rätt i boken så att det stämmer med facit. Det är  

mindre viktigt vad uppgiften egentligen handlar om och hur själva tankeprocessen går till. Därför 

behöver läraren möta eleven där han eller hon är, istället för var eleven borde vara. Malmer önskar 

en förflyttning av fokus från räknandet till tänkandet. Det krävs ett stort mått av logiskt tänkande för 

att  klara  sig  i  dagens  samhälle,  enligt  Malmer  och  skolan  måste  därför  bereda  eleverna  för 

vuxenlivet. Detta kan, enligt Malmer (2003:39), göras genom att eleverna inte får uppgifter där 

svaret är det viktiga, utan att de istället undersöker olika alternativ och lär sig att se samband. Hon 

beskriver detta såhär:

Många av de vuxna personer jag arbetat med har visat prov på den hårda programmering som  

skolan utövat på dem. De startar med att fråga, ”Hur ska jag ställa upp?” eller ”Hur ska jag  

göra?” Det  är  den formella matematiken som helt  dominerar.  Innehållet  i  uppgiften kommer i  

andra hand.

(Malmer, 2003:37).

Rystedt  och  Trygg  (2010)  föreslår  en  växelverkan  mellan  ett  experimentellt-  och  ett  deduktivt 

arbetssätt när eleverna ska tillägna sig matematiska begrepp. Ett laborativt arbetssätt används för att 

eleverna ska förstå det abstrakta i matematiken och för att de ska bli bättre på problemlösning. Detta 

arbetssätt  utgår  ifrån  elevernas  kunskapsmässiga  nivå  och låter  dem arbeta  med olika  innehåll 

beroende på deras förståelse för det begrepp som behandlas. Läraren konkretiserar sedan innehållet 



i den mån som behövs och ger eleverna individuellt stöd. Lärandet utgår alltså från det konkreta och 

går till  det abstrakta genom lärarens handledning.  Löwing (2006) betonar vikten av att eleverna 

reflekterar över vad de gör för lära sig. Arbete med laborativa material kan vara en väg för ny 

kunskap och förståelse hos eleverna, men läraren behöver vägleda eleverna. 

Mouwitz  och  Emanuelsson  (2002:36)  skriver  att  genom att  arbeta  på  ett  laborativt  sätt,  så 

aktiveras flera sinnen och det medför att det är lättare att koppla till vardagen. Laborativt arbete 

underlättar dessutom när man arbetar i grupp, eftersom arbetet då blir mer överskådligt och det gör 

det lättare att kommunicera. En praktisk lösning kan leda till en hänvisning till den matematiska 

teorin,  så  att  teori  och  praktik  kopplas  ihop.  Vidare  skriver  författarna  att  ju  stimulerande  en 

laborativ uppgift är beror i hög grad på hur den hanteras. Horne (2004:4) nämner matematikspel 

som ett sätt för barn, genom att samtala med vuxna, få förståelse för matematiska begrepp. Detta 

kan även bidra till att barn ser matematiken som rolig, spännande och utmanande.  

4.3 Sinnena och språket

Det som utmärker ett  laborativt  arbetssätt  är,  enligt  Rystedt och Trygg (2010:5),  att  fler  sinnen 

används än vid arbete i läroboken. Ahlberg (2005) anser att eleverna behöver uppleva tal med alla 

sinnen och att det därför är av största vikt att de provar olika laborativa material och inte enbart  

begränsar sitt  tänkande till  ett.  Malmer (1999) anser  att  om kroppen rör sig vid inlärningen så 

fastnar kunskapen i minnet. Att arbeta med många olika sinnen är viktigt för att utveckla förståelsen 

av begrepp. Just plockande med material kan ibland lösgöra tänkandet. 

Malmer (1990:9) skriver att det ofta är bristerna i språket som gör att eleverna inte kan uppfatta 

innehållet i textuppgifter, även om de är duktiga på det rent matematiska. Därför bör läraren tala 

mer med eleverna och låta dem diskutera med varandra. Även Rystedt och Trygg (2010) anser att 

det  är  viktigt  att  eleverna  har  diskussionsmöjligheter  i  matematikämnet.  Diskussioner  kan  då 

engagera eleverna till ett undersökande förhållningssätt till matematiken. Horne (2004:4) belyser att 

eleverna behöver kommunicera med de matematiska begreppen i många olika situationer för att 

kunna ta till sig dem. 

Malmer  (1992:8)  skriver  att  det  bildas  en  barriär  i  och  med  språket  och  att  många  elever 

utestängs på grund av det. Malmer (1992:28)  anser att vi bör stimulera den språkliga förmågan hos 

elever, eftersom alltför många går miste om vad läraren säger. Matematikuppgifterna har ett

komprimerat innehåll  som gör att om eleven missuppfattar ett  ord, så kan hela uppgiften få en 

annan betydelse. 

Malmer (1992:30) menar att om eleverna kommunicerar mer i matematikämnet, så skulle det 

gynna invandrarelever, som lätt hämmas i matematiken på grund av sin bristande språkförmåga. 

Berggren och Lindroth (2004) menar att även elever med läs-och skrivsvårigheter gynnas av en 



undervisning där många sinnen används. Malmer (1992:10-11) anser att det även finns de elever 

som upplever att de mestadels räknar sådant som de redan kan och som skulle behöva få uppgifter 

som var anpassade efter dem, för att deras förmåga skulle stimuleras.  Malmer (1992:30) skriver att 

brister i den språkliga förmågan under de tidigare skolåren kan få förödande konsekvenser senare 

och om eleverna ska kunna bli duktiga i matematik, så krävs det att läraren börjar arbeta med det 

matematiska språket långt nere i åldrarna.

4.4 Begränsningar 

Rystedt  och  Trygg  (2010:53-54)  skriver  att  tillgängligheten  troligen  är  det  som  påverkar 

användandet av laborativa material mest. Laborativa material finns inte alltid till hands för lärare. 

Några andra orsaker som är vanligt förekommande orsaker till att lärare inte i så hög utsträckning 

använder sig av laborativ matematik är, enligt Rystedt och Tryggs studie, brist på pengar och tid. 

Även klassrumsklimatet är något som lärarna påpekar ändras av detta arbetssätt. Det blir lättare 

stökigt och pratigt. 

Rystedt och Trygg (2005) skriver att om elever använder laborativt material på ett mekaniskt och 

ytligt sätt, så att det inte finns möjlighet att generalisera, så hjälper det inte inlärningen framåt. Det 

finns även risk att vissa laborativa material låser eleven att enbart tänka på ett sätt. Dessa material  

kan även ha begränsad användbarhet. Författarna anser att detta arbetssätt kräver större engagemang 

hos läraren och att läraren behöver ha goda kunskaper om hur sådan här undervisning kan bedrivas. 

Även eleverna behöver vara engagerade, eftersom laborativt material ofta kräver stor tankemöda. 

Det är därför viktigt att både lärare och elever är väl medvetna om syftet med arbetet. Även Löwing 

och Kilborn (2002) anser att det är viktigt att konkretiseringen av matematiken har ett syfte och inte 

enbart blir en aktivitet som sysselsätter eleverna. 

En annan svårighet,  som Löwing och Kliborn (2002) tar  upp,  är  att  all  matematik inte  kan 

konkretiseras. Det är då lämpligt att läraren påvisar de matematiska begreppen i ett logiskt spel, 

eftersom barn är vana vid och kan relatera till spelregler.

Löwing (2004) har i  sin studie kommit  fram till  att  lärarna under sitt  arbete med laborativa 

material  både  hade  svårigheter  med  administrationen  av  arbetet  och  att  synliggöra  syftet  med 

uppgiften för eleverna. Det kan vara otillräckligt med material, dålig planering och tilltro till den 

egna förmågan hos läraren som gör att syftet inte kommer fram. 

4.5 Arbetsplatsen
Molander  och  Hedberg  (2006)  menar  att  ett  sätt  att  finna  arbetsmaterial  är  att  flytta 

matematikundervisningen  utomhus,  eftersom  det,  enligt  författarna,  medför  ett  flertal  fördelar 

framför salsundervisningen. Det ger fler  möjligheter till variation i undervisningen vilket gör att 



fler elever kan hitta sitt eget inlärningssätt och då tycker att det är roligare och får lättare att koppla 

matematiken till  vardagen. När elevernas kunskaper i ämnet prövas i verkligheten kommer de i 

högre grad att minnas vad de har lärt sig. De får en djupare förståelse i ämnet när de får testa sina 

kunskaper  i  praktiken  än  när  de  läser  i  boken.  Detta  skulle  kunna  lösa  båda  problemet  med 

tillgängligheten av material och klassklimatet, som Rystedt och Trygg (2010:53-54) beskrivit och 

som togs upp på föregående sida. 

Szczepanski  (2007:50-52)  skriver  att  lärandet  utomhus  är  en  kombination  av  autentiska 

upplevelser och textbaserat lärande, detta bidrar till att det som eleverna har läst i boken sätts i ett  

sammanhang.  Dessutom  kopplas  matematiken  lättare  till  andra  ämnen  om  den  sker  utomhus. 

Nelson (2007:112-114) beskriver att när eleverna arbetar utomhus, så kan andra färdigheter än de 

verbala övas och eleverna behöver inte heller koncentrera sig på att sitta stilla. Elever som har svårt 

att  sitta  stilla  kan  därför  komma  mer  till  sin  rätt  utomhus.  Med  ett  bra  ledarskap  kan  även 

grupprocesser bli bättre.  Samarbete kring problemlösning kan hjälpa till  att  öka inlärningen om 

eleverna får använda kroppen och intryck från omvärlden, för att sedan lättare komma ihåg vad de 

har gjort. 

4.6 Laborativt material och praktiskt arbetssätt 
Rystedt  och Trygg (2010:5)  skriver att  laborativa läromedel kan vara fysiska material  som kan 

plockas  isär,  vridas,  vändas  och  ordnas.  Laborativa  läromedel  kan  också  vara  digitala,  såsom 

datorprogram  och  interaktiva  skrivtavlor.  Rystedt  och  Trygg  (2010:54)  skriver  att  laborativa 

material används mycket i unga skolår, men att de minskar mer och mer ju äldre eleverna blir.

French (2004:30) beskriver hur man i geometriundervisningen kan koppla ihop teori och praktik 

på så sätt att när eleverna undersöker geometriska figurers former, så kopplar läraren ihop det med 

det matematiska språket. Först bör man studera mått, för att sedan kunna gå vidare till vinklar, areor 

och volymer. French förklarar att eleverna bör börja med att jämföra objekt av olika storlek, utan 

mätinstrument, för att sedan mäta. Detta ger en bredare förståelse. 

Aasa, Aronsson och Beskow (1995:28) ger förslag på hur eleverna lättare ska förstå procent. De 

anser  att  man bör  arbeta  med begreppet  del  av och  förhållandet  mellan  olika  storheter  i  olika 

sammanhang. De föreslår att eleverna ritar schematiska bilder där de markerar delen och det hela, 

för att underlätta förståelsen av beräkningarna. 



Malmer (1992:103) anser att kvadreringsreglerna, alltså (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab och (a-b)^2 = 

a^2 + b^2 -2ab, behöver tillämpas för att eleverna ska kunna skaffa sig en förståelse för dem.  Hon 

ritar upp följande bild för att visa hur kvadreringsregeln kan förklaras med siffror för att eleverna 

lättare ska förstå hur den fungerar. Med denna bild blir det bland annat tydligt att a*b = b*a och att 

a^2 är samma sak som a*a. Detsamma gäller för b. 



5. Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie är dels ramfaktorteorin och dels det  

sociokulturella perspektivet. 

5.1 Ramfaktorteorin
Syftet med ramfaktorteorin är att analysera de pedagogiska förlopp som eleverna agerar utifrån. 

Dessa ramar utgörs bland annat av förhållanden som är pedagogiska och administrativa och även av 

tidsanvändning (Säljö, 2000:46).

Det ramfaktorteoretiska tänkandet startade med att Urban Dahllöfs arbete skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp publicerades  1967.  1972  kom  Ulf  P.  Lundgrens  frame  factors  and  the  

teaching process. Dessa skrifter är några av de som har lagt grunden till ramfaktorteorin. Efter dessa 

så har flera arbeten utgivits som beskriver hur undervisningen styrs och begränsas av ramfaktorer 

(Lindbland, Linde, Naeslund, 1999). 

Lundgren  (1989)  vill  skilja  mellan  konstitutionella-,  organisatoriska-  och  fysiska  ramar. 

Konstitutionella ramar är bland annat skollagen, medan de organisatoriska omfattas av sådant som 

har med ekonomi att  göra,  såsom klasstorlek och tidsfördelning. Fysiska  ramar är bland annat 

läromedel,  skolsalar  och  material.  Lundgren  (1989)  anser  att  ramarna  ger  möjligheter  eller 

begränsar, de är inte orsaker till en viss verkan. 

Lindblad och Sahlström (1999:76-82) anser att ramarna för undervisningen är en konsekvens av 

vad som konstrueras som ramar av aktörerna. Alltså uppstår ramarna av deltagarna i den konkreta 

situationen,  vilket  innebär  att  de  är  relativt  flexibla.  Författarna  skriver  att  de  flesta 

klassrumssituationer kännetecknas av att det är läraren som talar mest och att eleverna sitter och 

lyssnar. Det är ofta bara en elev som hinner tala innan det är lärarens tur att ta ordet igen. Detta kan, 

enligt  författarna,  ses  som  en  ramfaktor  som  kommer  att  påverka  undervisningen. 

Helklassundervisning kräver  att  eleverna som ett  kollektiv  beter sig som en lyssnare.  Om flera 

deltagare än vad som är möjligt vill tala, som händer när många räcker upp handen, så kommer en 

elevs tur att tala kräva de övrigas tystnad. Detta kan medföra en risk att några elever dominerar de 

övriga  elevernas  kollektiva  utrymme.  Författarna  skriver  vidare  att  bänkarbete  har  andra 

begränsningar och möjligheter än helklassundervisning. Om eleverna arbetar i par, så är vem man 

sitter bredvid avgörande för vad man har möjlighet att göra. I detta fall kan man betrakta eleverna 

som ramar för varandra.  Det är det faktum att eleverna ska sitta med någon som gör att man kan se 

det som en ramfaktor. Bänkarbete innebär att betydelsen av elevens sociala nätverk i klassen får en 

mycket större betydelse i förhållande till skolarbetet. Om eleven ska arbeta med sin bänkpartner, så 

kommer det ha betydelse vem denna är. Lindblad och Sahlström (1999:75-76) vill vidareutveckla 

Dahllöf och Lundgrens ramfaktorteori genom att ta in ytterligare en aspekt, den som handlar om att 

det  är  aktörerna som konstruerar  ramarna.  Dessa ramar kallar  Lindblad och Sahlström för inre 



ramar.  De  är  en  konsekvens  av  aktörernas  gemensamma  handlingar  och  skapas  i 

klassrumssituationen.  De yttre ramarna utgörs av sådant som är förutbestämt, sådant som läraren 

inte  kan  rå  över.  De  styrs  av  läroplanen  och  utbildningspolitiska  beslut.  Det  räcker,  enligt 

författarna, inte med att hänvisa till de yttre ramarna som skolan styrs av, utan undervisningen har  

en inre logik som beror på aktörernas intentioner under skiftande omständigheter och det är viktigt 

att förstå dessa för att förklara undervisningens genomförande.  

5.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är sprunget ur de två traditionerna behavorism och kognitivism och 

tar sin utgångspunkt i Vygotskijs idéer om lärande (Säljö, 2000:48-49). Dysthe (2003:41) skriver att 

det sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn på lärande och att det lägger 

tonvikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en viss kontext. Dysthe (2003:43-44) menar 

att lärande i grunden är socialt och interaktionen med andra människor är avgörande för vad eleven 

lär sig och hur det lärs in. Engström (1998:16) skriver att lärandet i detta perspektiv utgår ifrån 

eleven och att fokus ligger på förståelse istället för på matematikmetoder. Enligt Säljö, (2000: 56-

58) så är det eleven själv, genom sin egen aktivitet, som bygger upp sin förståelse för omvärlden. 

Eleven skapar sina egna intryck genom att vara aktiv. Säljö (2000:66) menar att människor föds in i  

att  samspela med andra människor och att  omvärlden tolkas av oss genom dessa gemensamma 

aktiviteter. Våra medaktörer  hjälper  oss,  ofta  oavsiktligt,  att  förstå  hur  vi  ska tolka omvärlden. 

Dysthe  (2003:45)  skriver  att  Vygotskij  införde  begreppet  mediering,  eller  förmedling,  som  är 

verktyg eller personer som vi använder som stöd i läroprocessen. Dessa verktyg använder vi för att  

förstå omvärlden och för att kunna handla i den. Säljö (2000:81-86) anser att mediering inte enbart 

sker  med  hjälp  av  teknik  och  kulturella  redskap  (artefakter),  utan  det  viktigaste  medierande 

redskapet för människan är språket. Med hjälp av språket lär vi oss att benämna saker i vår omvärld 

och vi  kan kategorisera dem. I  det  sociokulturella  perspektivet  ses  språket  som ett  redskap för 

handling i kulturella praktiker och det är även en betydelsefull arena för sociala handlingar. Dysthe 

(2003:48) skriver att kommunikativa processer är en förutsättning för mänskligt lärande. Genom att 

kommunicera får vi tillgång till en kulturell mångfald och genom kommunikation formar vi både 

oss själva och andra. Säljö (2000:21) betonar att  man i det sociokulturella perspektivet inte ser 

kunskaper och färdigheter som en biologisk företeelse, utan att det snarare har med innebörd och 

mening att göra, som i sig är kommunikativa. 

 Tänkandet hos en individ har karaktären av ett språkligt samtal som sker med språkliga redskap 

inom individen. Språket blir  en länk mellan det yttre och det inre.  Tänkande kan även vara en 

kollektiv process. Mänsklig kommunikation bygger på tänkande, som är en länk mellan individen 

och omvärlden (Säljö, 2000:107-108). 

Artefakter används bland annat i den laborativa matematiken och kan vara geometriska figurer 



som används för att lättare förstå geometri. Artefakter kan ses som materialiserade former av språk 

och tänkande.   De intellektuella  och  de  fysiska  redskapen är  nära  besläktade,  enligt  Säljö.  En 

konsekvens av människans kommunikativa förmåga är möjligheten att organisera sig i grupper av 

olika slag. Det som en person kan ha svårt att utföra, klarar kollektivet genom att anstränga sig 

gemensamt (Säljö, 2000:233-234). 

Säljö  (2000:73)  skriver  även  att  människors  förmåga  att  lära  och  utvecklas  inte  har  någon 

bestämd  gräns.  Vi  skapar  hela  tiden  redskap  som vi  kan  använda  till  att  lösa  problem.  Säljö 

(2000:26-28) anser att lärande är något som ständigt pågår oavsett i vilket sammanhang vi befinner 

oss i. 

Bråten (1998:23-24) skriver att Vygotskij införde begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”. 

Med detta ville han betona skillnaden mellan uppgifter som barn kan klara av att lösa på egen hand 

och uppgifter som barnet kan lösa med en  vuxens hjälp. Vygotskij såg denna utvecklingszon som 

ett  samspel  mellan  spontant  och  vetenskapligt  begreppstänkande.  Detta  bildar  den  viktigaste 

grunden för individens medvetenhet om sin egen kunskap. Av avgörande betydelse är elevens aktiva 

agerande, som tillför samarbetsprocessen ett personligt bidrag. Aktiviteten riktas alltså inte från den 

vuxne till barnet, utan denna aktivitet bidrar till ett pedagogiskt möte mellan elev och lärare där 

båda tillför aktivitet och kreativitet. 



6. Syfte och frågeställningar
Syftet  med  denna  studien  är  att  undersöka  i  hur  stor  utsträckning  högstadielärare  i  matematik 

använder sig av ett praktiskt arbetssätt, samt vilka fördelar och nackdelar de ser med denna typ av 

undervisning. 

 Hur ofta använder lärarna ett praktiskt arbetssätt inom matematikämnet?

 Hur påverkar tid och skolans resurser lärarnas arbete med ett praktiskt arbetssätt?  

 Påverkar lärarnas ålder deras användande av praktisk matematik?

 Vilka möjligheter och begränsningar ser lärarna med detta arbetssätt? 

 Inom vilka områden kan ett praktiskt arbetssätt vara fördelaktigt enligt lärarna? 



7. Metod

7.1 Metod för datainsamling
För att kunna svara på frågeställningarna i denna undersökning användes framförallt en kvantitativ 

metod i form av enkäter. Dock så blev svarsfrekvensen så pass låg att även hänsyn togs åt de mer 

öppna frågorna där lärarna med egna ord fick beskriva rent konkret hur de arbetar med denna typ av 

undervisning  om  de  gör  det.  Det  ansågs  lämpligast  att  använda  en  enkätundersökning,  då 

undersökningens ursprungssyfte var att undersöka i hur stor utsträckning lärare arbetar med praktisk 

matematik. Det var av intresse att undersöka ett så stort antal lärare som möjligt och på så sätt 

kunna dra slutsatser utifrån kvantitativa data och kunna se mönster och samband. På grund av den 

låga svarsfrekvensen, så har uppsatsen mer gått åt det kvalitativa hållet eftersom öppna frågor även 

har tagits hänsyn till. 

Esaiasson (2012: 197-198) skriver att en kvantitativ analys är användbart när man vill ta reda på 

hur frekvensen av något, det vill säga hur ofta det förekommer. Det kan även handla om hur stort 

utrymme i tid eller rum olika kategorier får. Det är vanligt att frågorna handlar om hur ofta något 

eller hur mycket något förekommer. Då den kvantitativa analysens fokus ligger på frekvens, så är 

det vanligt förekommande med mekaniskt räknande. Med hjälp av detta är det möjligt att snabbt gå 

igenom stora datamaterial och räkna förekomsten av en viss kategori. Dock, menar Esaiasson, att 

utövare av den kvalitativa analysen inte nödvändigtvis behöver använda sig av mekaniskt räknande. 

Esaiason  anser  att  en  uppdelning  i  kvantitativ  analys  som räknande  och  kvalitativ  analys  som 

tolkande därför är olämplig att göra. Han menar att i den kvantitativa analysen så måste innehållet 

först tolkas för att sedan kunna placeras i rätt kategori, där det senare kan räknas. 

7.2 Urval
Från början var tanken att alla matematiklärare i högstadiet i Uppsala skulle bli tillfrågade att svara 

på  enkätundersökningen.  Dock  fanns  det  inte  tillräckligt  många  högstadielärare  i  matematik  i 

Uppsala,  så  därför  tillfrågades  även   alla  lärare  i  Stockholms  län  som  föll  inom  ramen  för 

undersökningen.  Anledningen  till  att  just  högstadielärare  tillfrågades  var  att  jag  själv  vill  bli 

högstadielärare  och är  därför  intresserad av att  undersöka just  det  området.  Dessutom behövde 

arbetet avgränsas, så att det skulle gå att dra statistiska slutsatser av det. Då jag har stött på mycket  

litteratur om praktisk och laborativ undervisning i de lägre åldrarna, det vill säga i förskolan till och 

med mellanstadiet, så var det intressant att undersöka om även högstadielärare använder sig av detta 

och om de ser  det  som fördelaktigt.  Om de inte  använder  det  i  så  stor utsträckning,  så är  det 

intressant att undersöka varför ett sådant här arbetssätt lämpar sig bättre för lägre åldrar.  Dessutom 

så är det enligt Skolverkets undersökningar högstadieelever som räknar i boken i högst utsträckning. 



7.3 Databearbetning och analysmetod
Det  tog  några  månader  innan  tillräckligt  många  enkätsvar  hade  kommit  in  och  då  började  de 

analyseras. Enkätsvaren har numrerats och förts in i ett Exceldokument för att det ska vara lättare 

att  ha  översikt  över  svaren.  Sedan  har  diagram  utformats  med  hjälp  av  informationen  i 

Exceldokumentet. Begränsningar har gjorts och uppsatsens syfte och frågeställningar har lyfts fram 

när analysen av frågorna i enkäten har genomförts. 

7.4 Genomförande
När jag skulle  genomföra min enkätstudie,  så skickades  enkäter ut  via mejl  i  omgångar.  Totalt 

skickades 395 enkäter ut till högstadielärare i matematik i Uppsala län och i norra Stockholm. Dessa 

lärare fick erbjudandet  att  delta  i  enkätundersökningen.  Cirka 17 % av enkäterna skickades till 

lärare  i  Uppsala  och  resterande  till  Stockholm.  Eftersom det  finns  fler  kommunala  skolor  än 

friskolor,  så  skickades  fler  till  lärare  på  kommunala  skolor.  Totalt  kom  68  enkätsvar  in,  en 

svarsfrekvens på cirka 17 %. 

7.5 Etiska aspekter
Vetenskapsrådets  fyra  huvudkrav  för  forskningsetiska  principer  har  beaktas,  och  dessa  är 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialkravet  och  nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet, 

2002). När enkäterna skickades ut, fick respondenterna ett mejl med en beskrivande text om vem 

jag är och vilket syfte undersökningen har. De fick även information om vilka villkor som gäller för  

deltagande i  enkätundersökningen. De fick då veta vilka enkäten vänder sig till, samt att den är 

frivillig och anonym. De fick även veta att informationen som samlas in i undersökningen enbart 

kommer att användas i ändamål av uppsatsen. Det var viktigt att få så många respondenter som 

möjligt och att deras personuppgifter inte skulle lämnas ut och inte heller att jag skulle veta vem 

som hade svarat vad, då detta skulle kunna påverka analysen av undersökningen. Det har varit av 

stor vikt att alla som har fått en förfrågan om att delta i undersökningen väljer själva om de vill 

delta eller ej.  

Deltagarna har fått möjlighet i enkätundersökningen att själva ge exempel på hur de arbetar, men 

detta har varit en valbar fråga. Detta eftersom jag både har velat få enkäten att vara lätt att svara på 

för så många som möjligt och för att deltagarna inte ska uppleva att de måste svara på något som de 

inte vill eller kan svara på. Dessutom kan de lärare som inte använder sig av praktisk matematik inte 

svara på hur de använder det. 

7.6 Reflektion över metoden 
Det som har varit svårt har varit att få en hög svarsfrekvens från enkäterna, särskilt eftersom de 

skickades ut via mejl. Anledningen att jag valde att skicka ut dem via mejl var att jag hade ont om 



tid innan jul och i princip hade en månad på mig att få in svaren. Det var för kort tid till att kontakta  

skolor för att dela ut enkäter. Om jag istället hade besökt skolor och lämnat ut enkäter, så hade jag 

vetat ungefär hur många svar jag skulle få. Jag fick skicka ut enkäter i omgångar och det tog mycket 

tid. Dessutom var jag osäker på att det ens skulle räcka med att skicka ut enkäter till alla skolor i 

Stockholm och Uppsala och övervägde att skicka ut till ytterligare en stad. Anledningen till att jag 

inte gjorde det var att det hade varit svårare att dra slutsatser och begränsa uppsatsen. Om jag hade 

haft mer tid och det inte hade varit precis innan jul, så hade jag inte skickat ut enkäter via mejl. 

Jag är nöjd med enkäten som metod, men jag tror att det hade fungerat att göra en intervjustudie 

om frågorna hade anpassats lite mer till det.  Jag har insett att en enkätstudie kräver mer arbete än 

vad  jag  trodde  och  det  har  tagit  mycket  tid  att  analysera  enkäterna,  trots  att  de  ligger  i  ett  

datorprogram. Jag valde enkäten som metod mycket för att jag ville kunna dra slutsatser från ett  

stort antal men när antalet svar enbart blev 68, så är det möjligt att det hade varit lämpligare att välja 

en annan metod eller ett  annat sätt  att få enkätsvar.  Möjligen hade jag kunnat komplettera min 

enkätundersökning med en intervjustudie. 

7.7 Validitet och reliabilitet
Eftersom svarsfrekvensen är låg, enbart 68 enkätsvar kom in, så har det varit svårt att dra korrekta 

statistiska slutsatser från det insamlade materialet. Därför har jag valt att även lägga fokus på de 

öppna frågorna. Där har lärarna fritt fått beskriva hur de arbetar med praktisk matematik Dessa 

frågor, hade till skillnad från de ej öppna, inte några svarsalternativ. De frågorna med svarsalternativ 

som  handlar  om  i  hur  stor  utsträckning  lärarna  använder  detta  arbetssätt  har  hög  reliabilitet,  

eftersom de  förhoppningsvis  skulle  ge  samma svar  om lärarna  skulle  svara  igen  vid  en  annan 

tidpunkt. De frågorna där respondenterna fick skriva friare och beskriva hur de arbetar med detta 

arbetssätt  har lägre reliabilitet.  De var dessutom frivilliga.  De frågorna var inte till  för att  göra 

jämförelser, utan var snarare menade att vara beskrivande frågor för att göra uppsatsen intressantare 

och för att både jag och läsaren skulle kunna få tips på hur man kan arbeta med sådana metoder. Jag  

har  varit  noga  med  att  i  enkäten  beskriva  vad  jag  menar  med  ett  praktiskt  arbetssätt  och  av 

enkätsvaren att döma, så har respondenterna förstått frågorna och svarat på det jag ville ha svar på. 

Jag anser att undersökningen belyser mina frågeställningar väl, vilket gör att det är hög validitet. 

Det  går  att  diskutera  i  vilken  utsträckning  valet  av  antalet  svarsalternativ  påverkar  hur 

respondenterna svarar. Det finns tre frågor där svarsalternativen går i varandra, fråga 14 om hur ofta 

lärarna  använder  sig  om matematikspel/lekar,  fråga  18  som handlar  om hur  ofta  lärarna  låter 

eleverna arbeta utomhus och fråga 22 som handlar om hur ofta lärarna låter eleverna arbeta utanför 

läroboken. Där är några av svarsalternativen 1-2 gånger / vecka och 2-3 gånger / vecka. Om läraren 

vill svara 2 gånger i veckan, så går det alltså att svara båda dessa alternativ. Dock gick det bara att  



kryssa i ett svar i enkäten. Detta gör att undersökningen får lägre validitet. Det är få som har svarat 

2-3 gånger / vecka på båda dessa frågor och det kan finnas flera anledningar till det. Bland annat 

kan de ha valt alternativet 1-2 gånger / vecka istället om de vill svara 2 gånger i veckan.

7.8 Begränsningar 
Uppsatsen har syftat  till  att  undersöka i  vilken utsträckning lärare använder sig av ett  praktiskt 

arbetssätt  och även hur de arbetar  praktiskt  om de gör det.  Fokus har  legat  på högstadielärare, 

eftersom det är där, enligt Skolverkets undersökningar, som eleverna i störst utsträckning räknar i 

boken. Från början var det intressant att jämföra kommunala skolor med friskolor, men eftersom 

antalet friskolor är så få i jämförelse med kommunala skolor, så hade detta inte givit en tillförlitlig 

bild om det hade ställts upp statistiskt. Även en jämförelse mellan i hur stor utsträckning lärare i  

Stockholm och lärare i Uppsala använder sig av detta arbetssätt var menad att göra från början, men 

även det var svårt att dra slutsatser av på grund av att antalet skolor i Stockholm är så pass många 

fler. Jag valde att ta med om lärarnas ålder påverkar deras användande av praktisk matematik, men 

från  början  hade  jag  även  tänkt  ta  med  om yrkeserfarenheten  påverkar.  Dock  märkte  jag,  när 

enkätundersökningen var genomförd,  att  av det  lärarna hade svarat  så verkade det inte  som att 

yrkeserfarenheten  påverkar  deras  användning  av  ett  praktiskt  arbetssätt.  Jag  valde  då  att  inte 

redovisa det i uppsatsen, då resultaten inte var så intressanta. 



8. Resultat 
Avsikten med enkätundersökningen har varit att ta reda på i hur stor utsträckning högstadielärare i 

ämnet  matematik  i  Uppsala  och  Stockholms  län  använder  sig  av  ett  praktiskt  arbetssätt  i  sin 

undervisning,  samt  vilka  fördelar  och  nackdelar  de  ser  med det.  Lärarna  har  tillfrågats  om de 

använder  sig  av  matematiska  lekar  /spel  i  sin  undervisning,  samt  om  de  bedriver 

utomhusundervisning där eleverna ej räknar i boken. Lärarna har även fått svara på hur ofta de låter  

eleverna arbeta utanför boken. Efter varje av dessa avsnitt så har lärarna kunnat ge exempel på hur 

då arbetar. Det var intressant att få några exempel på vad lärarna har för arbetsmetoder och på grund 

av den låga svarsfrekvensen, så har fokus även lagts på dessa frågor. Detta har gjort att studien även 

har gått åt det kvalitativa hållet.  Lärarna har efter varje avsnitt fått svara på om de anser att skolan 

har resurser för denna typ av undervisning, samt i vilken utsträckning de anser att de har tid för det. 

Lärarna har fått svara på vilka fördelar de ser med ett praktiskt arbetssätt och vilka begränsningar de 

ser.  Även  om lärarnas  ålder  påverkar  i  hur  stor  utsträckning  de  använder  sig  av  ett  praktiskt 

arbetssätt i undervisningen har undersökts. I slutet har lärarna fått ge exempel på om det finns några 

moment eller delar av matematiken där de hellre använder ett praktiskt arbetssätt än andra. Även 

denna fråga har varit frivillig. 

8.1 Praktiskt arbetssätt 

Hur många gånger det senaste året har du låtit eleverna utföra en praktisk uppgift?

Till exempel att de får gå ut och mäta höjden på ett träd för att lära sig längdenheter eller väga föremål för att lära sig  

viktenheter.  

En tredjedel av de 68 respondenterna har svarat att de har gjort det fler ån 7 gånger. Endast 3% har 

svarat att de har använt sig av det 0 gånger det senaste året. 29 % av lärarna har låtit eleverna arbeta 

med en praktisk uppgift 1-3 gånger det senaste året och det är även många som har gjort det 4-6 

gånger. 
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Anser du att du har tid för denna typ av undervisning? 

På en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

37% av lärarna har svarat mittenalternativet 3.  Det är 9% som har svarat 1, alltså att de inte har tid.  

Diagrammet visar en relativt stor spridning i hur lärarna har svarat, men det är fler som har svarat 

de högre alternativen, det vill säga att de har tid, än som har svarat de längre alternativen. 

Anser du att skolan har resurser som stödjer denna typ av undervisning? 

På en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

De allra flesta lärarna anser att skolan har resurser. 25% anser att skolan har mycket goda resurser 

för detta och det är få som anser att skolan inte alls har resurser för detta. Nästan hälften av de 

tillfrågade lärarna har svarat 4 eller 5 på denna fråga och under 20 % har svarat 1 eller 2. 

8.2 Matematikspel/lekar
Hur ofta använder du dig av matematikspel/lekar i pedagogiskt syfte?
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28 av de 68 tillfrågade lärarna använder sig av matematikspel / lekar en gång i månaden och 20  

stycken gör det mer sällan. 17 stycken gör det 1-2 gånger i veckan och få gör det oftare än så. 

Anser du att du har tid för denna typ av undervisning? 

På en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

En tredjedel av de tillfrågade lärarna har svarat alternativ 3 på denna fråga och nästan 37 % har 

svarat alternativ 1 eller 2. De flesta lärarna anser inte i så stor utsträckning att de har tid för denna 

typ av undervisning. 

Anser du att skolan har resurser som stödjer denna typ av undervisning? 

På en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

De flesta lärare anser att skolan har relativt goda resurser för denna typ av undervisning. 31 % har 

svarat  att  de instämmer helt  på att  de har  resurser och 22 % har  svarat  4,  alltså  att  de nästan 

instämmer helt på att de har det. 25 % har svarat mittenalternativet. Resterande 22 % har svarat 1-2 

och  instämmer  alltså  inte  i  så  hög  grad  att  de  har  resurser  på  deras  skolan  som  stödjer  

matematikspel / lekar. 
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8.3 Utomhusundervisning

Hur ofta låter du eleverna arbeta utomhus? 

T. ex. att eleverna mäter fotbollsplanen för att räkna ut dess area. Här ingår inte att eleverna sitter ute och räknar i boken. 

54 av de 68 respondenterna, nästan 80 %, låter eleverna arbeta utomhus mer sällan än en gång i 

månaden.  20 % gör detta 1-2 gånger varje vecka. Inga lärare gör det oftare eller mellan 1-2 gånger 

per vecka eller 1 gång per månad. 

Anser du att du har tid för denna typ av undervisning? 

På en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

Majoriteten (53%) av de tillfrågade lärarna har svarat 1 eller 2, det vill säga att de inte i så hög grad 

instämmer  med  att  de  har  tid  för  utomhusundervisning.  Ungefär  en  tredjedel  har  svarat 

mittenalternativet och ungefär 13 % har svarat 4-5. De flesta lärare instämmer inte med att de har  

tid med denna typ av undervisning. 

1 2 3 4 5
0

5

10

15

20

25

1-2 ggr / vecka
2-3 ggr / vecka

1 gång / månad 
oftare

mer sällan 

0

10

20

30

40

50

60



Anser du att skolan har resurser som stödjer denna typ av undervisning? 

På en skala från 1 till 5 där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt. 

Nästan en tredjedel har svarat mittenalternativet, medan 22 % har svarat 4 och 13 % 5. 37 % har 

sammanlagt svarat 1 eller 2, det vill säga att de inte i så hög utsträckning har tid. Det är ingen 

övervägande skillnad, utan lärarna anser olika i denna fråga. 

8.4 Utanför läroboken

Hur ofta låter du eleverna arbeta utanför läroboken?

70 % av de 68 tillfrågade lärarna låter eleverna arbeta utanför läroboken 1-3 gånger i veckan. 16 % 

gör detta 1 gång i månaden och 9 % gör det mer sällan. 5 % gör detta oftare än 3 gånger per vecka.

 

8.5 Ålder 
Lärarna som svarade på enkäten är mellan 27 och 66 år. Jag har valt att dela upp dem i grupper om 

27-36 år, 37-46 år, 47-56 år och 57-66 år. 20 % av respondenterna är 27-36 år, 40 % är mellan 37-46 

år, 27 % är mellan 47-56 år och 13 % är mellan 57-66 år.  De har en yrkeserfarenhet på mellan 1  

och 40 år som lärare. 

På frågan om hur ofta lärarna har låtit eleverna utföra en praktisk uppgift det senaste året, så har 

hälften av lärarna i åldern 27-56 svarat att de har gjort det fler än 6 gånger. I åldern 57-66 har inga 

lärare svarat varken 4-6 gånger eller oftare, utan de flesta har gjort det 1-3 gånger eller färre. Det är 
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ingen märkbar skillnad mellan lärarna i de olika ålderskategorierna när det gäller om de anser om de 

har tid  och resurser för denna typ av undervisning. På frågan hur ofta  lärarna använder sig av 

matematikspel / lekar, så har  alla lärarna i den äldsta åldersgruppen svarat att de använder det en 

gång i månaden. I de yngre ålderskategorierna så är det något vanligare förekommande, men de 

allra flesta har svarat en gång i månaden. När det gäller tid och resurser, så är det ingen märkbar 

skillnad mellan grupperna.  De allra flesta respondenterna har svarat att  de låter eleverna arbeta 

utomhus mer sällan än en gång per månad och det är  ingen skillnad mellan åldrarna.  De äldre 

lärarna anser i högre grad att resurser finns för denna typ av undervisning. På frågan om hur ofta 

lärarna låter eleverna arbeta utanför läroboken, så är det tydligt att äldre lärare håller sig mer till 

läroboken. 50 % av lärarna i den äldsta åldersgruppen låter eleverna göra det en gång i månaden, 

medan i åldersgruppen 37-46 år, så gör 73 % av lärarna det 1-2 gånger per vecka. Bland de yngsta 

lärarna, de mellan 27 och 36 år, så har de flesta svarat att de gör det 1-2 gånger per vecka med en 

svarsfrekvens på 36 % på det alternativet. 

På frågan om lärarna anser att det är lätt att arbeta med praktisk matematik, på en skala från 1-5 

där 1 är att de inte instämmer alls och 5 är att de instämmer helt, så har de olika ålderskategorierna 

svarat enligt följande diagram:

Det man behöver tänka på att de är olika många lärare i de olika åldersgrupperna. I ålderskategorin 

37-46 år så har 74 % har svarat antingen 3 eller 4. Även i gruppen 47-56 har många svarat 3 eller 4,  

hela 88 % av dem har svarat det. De yngsta lärarna, de mellan 27-36 år, så har nästan alla svarat 3  

eller 4. Högst procentandel hos den gruppen ligger på mittenalternativet 3 och det är 43 % av dem 

som har svarat det. 36 % har svarat 4. De äldsta lärarna, de mellan 57-66 år så är det 67 % som har  

svarat 4, vilket betyder att de anser att det är relativt lätt. Om man ser till hur många som har svarat 

att de instämmer helt på att det är lätt att arbeta med praktisk matematik, så är det flest i gruppen 

37-46 år som anser det. Det finns inga i den äldre gruppen som anser det. De två äldsta grupperna är 

de enda där några har svarat att de inte instämmer alls på att det är lätt att arbeta med ett praktiskt  

undervisningssätt. 
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8.6 Hur lärarna arbetar med detta
Detta har varit en öppen fråga där lärarna har fått chansen att med egna ord beskriva hur de arbetar 

med praktisk matematik om de gör det. Flera lärare berättar att de helst arbetar praktiskt i så stor  

utsträckning som det går och att de använder matematikboken för att befästa vissa räknemoment. 

Om eleverna har arbetat praktiskt, så är det sedan viktigt att det kopplas till det teoretiska. Annars 

har eleverna svårt att förstå vad de har gjort. Det kan därför vara fördelaktigt att arbeta praktiskt och 

sedan ha en teoretisk genomgång. Just denna kombination mellan teori och praktik är något som 

många av respondenterna förespråkar och använder sig av. En lärare i enkäten citerar en elev ”räkna 

i boken kan vi göra hemma, det är viktigare att vi förstår”. 

Några av lärarna nämner att det finns bra praktiskt material för alla områden inom matematiken, 

men några områden som många lärare i enkäten anser är särskilt lämpade för ett praktiskt arbetssätt 

är geometri, algebra, statistik, sannolikhetslära och bråkräkning. De nämner att vissa områden inom 

matematiken är lättare att konkretisera än andra. Sätt som lärarna arbetar praktiskt på är bland annat  

med  tändstickor och askar när eleverna ska lära sig algebra. Problemlösning är ett område där 

lärarna gärna arbetar praktiskt och de låter då ofta eleverna diskutera. De nämner att det är viktigt 

att låta eleverna diskutera, för att de ska förstå att det kan finnas flera lösningar på samma uppgift. 

En lärare nämner att när han/hon arbetar praktiskt med eleverna så brukar de mäta och väga och det 

blir då en fördel att måtten inte alltid går jämt ut, för då får eleverna träning i att avrunda. Några 

elever  har  fått  bygga  miniatyrhus  och  sedan  räknat  om måtten  till  verkliga  mått.  I  geometrin 

använder de gärna detta typ av arbetssätt för att verklighetsförankra och för att koppla teori och 

praktik till varandra. 

8.7 Möjligheter- och begränsningar
Flera lärare nämner vikten av variation i undervisningen och att ett praktiskt arbetssätt kan hjälpa 

till med detta. De nämner att det blir lättare för dem att tydliggöra och att knyta an till elevernas  

vardag när de arbetar praktiskt. Därmed ökar ofta förståelsen för det momentet, anser en lärare i 

enkäten. Flera nämner  även att detta arbetssätt gör att eleverna lättare kan diskutera med varandra 

och att de lättare ser olika lösningar på samma problem genom att diskutera. Dessutom kan detta 

arbetssätt ibland bidra till att elever med läs och skrivsvårigheter eller språksvårigheter  lättare kan 

förstå och göra sig hörda. Genom ett praktiskt arbetssätt så reflekterar eleverna mer över vad som 

händer och fler elever blir delaktiga vid ett praktiskt arbetssätt än vid katederundervisning nämner 

flera lärare. 

Vissa elever behöver arbeta med andra sinnen än de som tränas när de arbetar i boken och det är 

då fördelaktigt att arbeta både med händerna och med syn och hörsel, berättar en lärare. Detta kan 

bland annat göras med hjälp av laborativa material. Dessutom anser en lärare att eleverna minns 

momenten bättre när de har arbetat med flera sinnen samtidigt. Lärarna använder gärna ett praktiskt 



arbetssätt när de arbetar med problemlösning, men de berättar att det är svårt att hitta material. En 

och samma praktiska laboration passar sällan alla elever i klassen, eftersom eleverna är på så olika 

nivåer.  Flera  lärare  nämner  att  det  för  vissa  elever  blir  lättare  att  förstå  när  de  själva  arbetar 

praktiskt, men att det för andra elever enbart krånglar till det och inte ökar förståelsen. Det kan vara 

fördelaktigare att arbeta praktiskt i de lägre åldrarna anser några av respondenterna. Det är inte 

heller säkert att elevernas förståelse ökar av detta arbetssätt i de högre åldrarna. 

Respondenterna  nämner  även  att  det  skulle  behövas  mer  personal  för  att  ha  översikt  över 

eleverna,  särskilt  när de arbetar  utomhus.  Dessutom nämner mer än hälften av dem att  det  tar 

mycket  lektionstid  och  kräver  mycket  planering.  En  lärare  nämner  att  eleverna   är  ovana  vid 

arbetssättet och att det lätt blir stökigt i klassrummet. Många lärare nämner att eleverna lätt blir  

oroliga när det är många elever i klassrummet samtidigt som ska delas in i grupper. Lärarna arbetar 

hellre praktiskt om de kan bilda mindre grupper, eftersom eleverna då har lättare att diskutera med 

varandra och fler blir delaktiga. En lärare nämner att det är lätt att tappa de svaga eleverna när det  

händer mycket runtomkring och framförallt när de är utomhus. 

Lärarna är eniga om att det är viktigt att variera arbetssättet i klassrummet och att det därför är 

fördelaktigt att ibland arbeta praktiskt och ibland arbeta i läroboken. Lärarna ser praktisk matematik 

som ett sätt att skapa lust att lära hos eleverna.



9. Analys
Nedan  presenteras  en  analys  utifrån  studiens  frågeställningar  och  resultatet  av  den  data  som 

samlades in i och med enkätundersökningen. 

9.1 Hur ofta använder sig lärarna av ett praktiskt arbetssätt 
Enkätens svarsfrekvens var låg och enbart 68 svarade, men av dem som har svarat så kan slutsatsen 

dras  att  de  allra  flesta  lärare  använder  sig  av  ett  praktiskt/laborativt  arbetssätt  någon  gång. 

Majoriteten av lärarna är eniga om att detta är ett fördelaktigt arbetssätt som de strävar efter att 

använda relativt ofta. 

Cirka 60 % av respondenterna har låtit eleverna utföra en praktisk uppgift 1-3 gånger eller mer 

det senaste året och de flesta av dem låter även eleverna arbeta utanför läroboken någon gång i 

veckan. 25 % av respondenterna anser att  de har mycket goda resurser för att  bedriva praktisk 

matematikundervisning, medan knappt 15 % anser att de har gott om tid för detta. Lundgren (1989) 

benämner de ramar som har med klasstorlek och tid att göra för organisatoriska ramarna Det jag i  

denna uppsats har valt att kalla resurser kan kopplas till det Lundgren kallar fysiska ramar. I dessa  

ramar ingår, enligt Lundgren, bland annat material och lokaler. Respondenterna i undersökningen 

anser att de har hyfsat goda resurser för att bedriva praktisk matematikundervisning, men många av 

dem är eniga om att de har ont om tid för detta. Många anser att det krävs mycket planeringstid. 

Respondenterna använder sig inte av matematikspel / lekar i så hög utsträckning och nästan 80 % 

använder  sig  av  utomhusundervisning  mer  sällan  än  en  gång  per  månad.  När  det  gäller 

matematikspel / lekar, så är det många respondenter som anser att de har resurser, men bristande tid. 

Många av dem har även när det gäller utomhusundervisning svarat att de inte har tid för sådan 

undervisning.  De nämner att det är svårt att hålla ordning på klassen och att vissa elever blir oroliga 

av att vara utomhus. Eftersom lärarna har nämnt stora klasser som en begränsning vid praktiskt 

arbete, så är det möjligt att de tycker att det är svårt att hantera när eleverna är utomhus i helklass. 

De nämner  att  de  skulle  behöva  vara  flera  lärare.  Utomhusundervisning  påverkas  även  av  hur 

skolgården  är  utformad,  det  Lundgren  (1989)  kallar  fysiska  ramar.  Dessa  ramar  kan  begränsa 

läraren vid denna typ av undervisning, även om  det främst är tiden som respondenterna nämner 

som begränsning för dem.   

När jag har undersökt i hur stor utsträckning lärarna använder ett praktiskt arbetssätt beroende på 

ålder, så är det tydligt att de yngre lärarna är mer benägna att använda sig av det än de äldre. Det är  

också så att de äldre i lite lägre grad än de yngre anser att det är lätt att arbeta med, men att tolka av 

diagrammet, så anser de flesta lärarna ändå att det är relativt lätt att arbeta med. De äldre lärarna 

använder sig dock av läroboken i större utsträckning. När det gäller tid och resurser, så är det ingen 

märkbar skillnad mellan de olika åldersgrupperna. 



Tydligt är att respondenternas undervisning begränsas av ramfaktorer. Det går att dra slutsatsen att 

lärarna anser att deras användande av en praktisk undervisning begränsas mer av tid än av resurser. 

Enligt Lundgrens (1989) syn på ramfaktorteorin, så är det främst de organisatoriska ramarna som 

begränsar lärarna och inte de fysiska i lika hög grad. De fysiska ramarna begränsar lärarna på så sätt 

att de har svårt att hitta material som passar alla elever i klassen. Om man ser det enligt Lindblad 

och Sahlström (1999:75-76), så påverkar både de yttre och de inre ramarna lärarnas undervisning. 

De yttre  är  sådant  lärarna  inte  kan styra  över,  såsom lokaler  och  material.  Detta  har  lärarna  i  

enkätundersökningen nämnt att de påverkas av, då de anser att det är svårt att hitta material som 

passar hela klassen. Utomhus påverkas de av hur skolgården är utformad. De inre ramarna enligt 

Lindblad och Sahlström (1999:75-76) är sådant som lärarna inte kan styra över och som händer i 

den konkreta  klassrumssituationen.  Bland annat  nämner lärarna i  min enkätundersökning att  de 

anser att det är svårt att hålla ordning på klassen vid utomhusundervisning. 

9.2 Möjligheter och begränsningar
Lärarna i enkätundersökningen nämner vikten av variation i undervisningen och att ett praktiskt 

arbetssätt hjälper dem med detta. Detta arbetssätt hjälper dem även att koppla till elevernas vardag, 

vilket  kan  leda  till  att  eleverna  lättare  förstår  och  kommer  ihåg  vad  de  har  gjort.  Många  av 

respondenterna  anser  att  praktisk  undervisning  är  gynnsamt  när  eleverna  arbetar  i  grupp.  De 

nämner vikten av att  eleverna får  chans  att  diskutera med varandra för att  ta  del  av varandras 

kunskap.  Flera av dem anser även att eleverna lär sig  att se olika lösningsalternativ på en och 

samma uppgift genom att diskutera med varandra, vilket gör att de behöver reflektera mer än vad de 

gör när de räknar enskilt i boken. Detta stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet, 

där lärande i grunden är socialt och där kommunikation och interaktionen med andra människor är 

avgörande för vad eleven lär sig (Dysthe, 2003:48). Säljö (2000:81-86) anser att människan stärks 

av att arbeta i grupp på så sätt att det är lättare att utföra en uppgift om man är flera. Lärarna i  

enkätundersökningen anser att fler elever blir delaktiga vid diskussion och vid grupparbete än vid 

enskild räkning. Enligt Lindblad och Sahlström (1999:76-82) syn på ramfaktorteorin, så beror detta 

på att fokus riktas från läraren till eleverna när eleverna arbetar i grupp. Då har varje elev chans att 

tala och bidra med sina egna tankar i större utsträckning än vad de har vid katederundervisning. 

Eleverna sätter inte i lika hög utsträckning ramar för varandra, eftersom alla kan tala samtidigt och 

ingen elev behöver tilldelas ordet av läraren före någon annan.  

Begränsningarna som lärarna ser med denna typ av undervisning är bland annat tidsbrist, men 

även sådant som har med resurser att göra. Alltså sådant som togs upp i avsnitt 9.1. Lärarna nämner  

att  denna undervisning kräver  mer  planeringstid  och är  svårare  att  genomföra  utan  att  det  blir 

stökigt i klassrummet. När det gäller resurser, så  anser lärarna att det är svårt att hitta material. 

Detta trots att de flesta av lärarna nämner att de har relativt gott om material på sin skola. Dock  



nämner lärarna att det är svårt att hitta material som passar alla elever i klassen och att samma 

praktiska laboration sällan passar alla i klassen. Detta kan kopplas till det Lindblad och Sahlström 

(1999:76-82) skriver att vem eleven arbetar med spelar in vid grupparbete. På så sätt blir eleverna 

ramar för varandra och ger varandra möjligheter och begränsningar. Lärarna i enkätundersökningen 

anser att elevernas olika nivåer begränsar dem vid praktisk matematikundervisning. De anser även 

att inte alla elever gynnas av denna undervisning och  att det inte är säkert att detta arbetssätt ökar 

alla elevers förståelse. Vissa anser att denna typ av undervisning passar bättre i de lägre åldrarna.  

9.3 Hur lärarna arbetar med detta
De allra flesta lärarna låter eleverna arbeta utanför läroboken minst en gång i veckan och många av 

dem är positiva till det och anser att ett praktiskt arbetssätt är lämpligt inom många områden av 

matematiken.  Lärarna  i  enkätundersökningen  anser  att  det  är  viktigt av  ett  samspel  mellan  ett 

teoretiskt  och  ett  praktiskt  arbetssätt  för  att  kunskaperna  ska  befästas  hos  eleverna.  Detta  kan 

kopplas det sociokulturella perspektivet enligt Engström (1998:16), som menar att fokus vid ett 

praktiskt  arbetssätt  ligger  på  förståelse  snarare  än  på  träning  i  matematikmetoder.  Lärare  i 

enkätundersökningen anser att det vid utförandet av en praktisk uppgift är viktigt att koppla det 

praktiska till det teoretiska, för att eleverna ska förstå vad de har gjort. De föreslår att läraren har en 

teoretisk genomgång före eller efter att eleverna har utfört en praktisk uppgift. Detta stämmer väl 

överens med Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen”, som handlar om att eleven lär 

sig teori med hjälp av läraren. Det skapas ett pedagogiskt möte mellan elev och lärare där läraren 

bidrar med teorin och eleven står för ett mer spontant tänkande, genom att eleven är aktiv och 

kreativ (Bråten, 1998:23-24).  

När eleverna utför en laboration i matematik, så använder de sig av vad Säljö (2000:81-86) kallar 

artefakter, ett slags kulturella redskap. Respondenterna använder gärna sig av artefakter i geometrin 

för att eleverna lättare ska kunna koppla till verkligheten. De anser att de svaga eleverna lär sig 

bättre  genom  att  använda  flera  sinnen  samtidigt,  som  de  gör  vid  matematiklaborationer. 

Respondenterna  anser  även  att  algebra,  statistik,  sannolikhet  och  bråkräkning  är  bland  de  mer 

gynnsamma områdena att  arbeta praktiskt inom. Någon nämner att  de arbetar mer praktiskt när 

eleverna ska lära sig mått och en lärare anser att eleverna förstår avrundning bättre när de arbetar 

praktiskt. 



10. Diskussion

Det övergripande syftet för denna studie var att undersöka i hur stor utsträckning högstadielärare i 

matematik använder sig av ett praktiskt arbetssätt i  sin undervisning. Vid en analys av studiens 

resultat har det visat sig att lärarna använder ett praktiskt arbetssätt i relativt hög grad. De anser att 

det är fördelaktigt att arbeta med inom många områden. Dock ser de begränsningar, framförallt när 

det gäller tid. 

10.1 Koppling till elevernas vardag
I  läroplanen  beskrivs  att  matematikundervisningen  ska  väcka  elevernas  nyfikenhet  och  lust  att 

utforska och att undervisningen ska ha en nära koppling till elevernas vardag. Undervisningen ska 

även  vara  kopplad  till  den  samhälleliga  utvecklingen  (Skolverket,  2011).  Den  senaste  PISA-

undersökningen utfördes 2009 och där framkom det att var femte elev i Sverige inte är tillräckligt 

duktig på problemlösning och att kunna sätta matematiken i vardagliga situationer. Dessa elever når 

inte den nivå som de behöver för vuxenlivet (Skolverket, 2010).  Lärarna som har svarat på min 

enkät ser en fördel med att koppla undervisningen till elevernas vardag, eftersom det kan bidra till 

att de lättare förstår. 

Lärarna i enkätundersökningen använder sig inte av utomhusundervisning i så hög grad, vilket 

skulle kunna hjälpa dem att variera undervisningen. Molander och Hedberg (2006) anser att det 

finns många möjligheter med utomhusundervisning, däribland att undervisningen varieras och att 

eleverna får lättare att koppla till sin vardag. Författarna nämner att det eleverna har läst i läroboken 

sätts  i  ett  sammanhang  när  eleverna  får  arbeta  utomhus  med  praktiska  uppgifter.  Dock  anser 

respondenterna i min enkätundersökning att det är svårt med utomhusundervisning på så sätt att de 

inte har översikt över eleverna då, eftersom klasserna är stora. Detta kan ses som en ramfaktor som 

begränsar lärarna. De anser att de skulle behöva vara flera lärare för denna typ av undervisning. 

Lärarna i enkätundersökningen anser att ett praktiskt arbetssätt är lämpligt att använda sig av 

inom många områden och de arbetar gärna med problemlösning. Detta stämmer inte riktigt överens 

med Löwing och Kihlborns (2002) syn, då de anser att viss matematik kan vara svår att konkretisera 

och att det kan begränsa lärarna i sin användning av det. De äldre lärarna som har deltagit i min 

enkätundersökningen är dock i lägre grad benägna att använda sig av ett praktiskt arbetssätt och de 

använder läroboken i högre grad. Skolinspektionen, (2009:22) skriver att enskilt arbete dominerar 

under lektionstid och att i årskurs 7-9, så arbetar eleverna 47 % av sin tid i läroboken. Ju högre upp i 

åldrarna man kommer,  ju mer mekaniskt  räknande blir  det.  Malmer (2003:35)  berättar  av egen 

erfarenhet att elever ibland ser matematikundervisningen som en uppsättning tal i läroboken som de 

ska hinna räkna på så kort tid som möjligt. För att eleverna ska träna sitt logiska tänkande, som hon 

anser behövs i vuxenlivet, så föreslår Malmer (2003:39) att eleverna får uppgifter där de lär sig att



se olika alternativ och där svaret inte är det viktigaste. Aasa, Aronsson och Beskow (1995) anser att  

eleverna reflekterar för lite över vad de har lärt  sig av uppgifterna de räknar i boken. Flera av 

lärarna i  min enkätundersökning har nämnt att eleverna behöver reflektera mer när de arbetar i 

grupp än när de räknar enskilt i läroboken. 

10.2 Låta eleverna själva skapa 
Enkätundersökning har visat att lärarna anser att det är viktigt att låta eleverna själva skapa. Detta 

stämmer väl överens med vad Skolverket (2010) skriver, då de beskriver att matematiken är en 

kreativ verksamhet och att läraren ska låta eleverna själva skapa och lära sig genom det. Dessutom 

ska eleverna få prova olika arbetssätt. Säljö (2000:233-34) skriver att artefakter, kulturella redskap, 

kan användas som praktiska redskap i  undervisningen.  Detta  kan bland annat vara geometriska 

figurer, som används för att verklighetsförankra geometriundervisningen. Rystedt och Trygg (2005) 

anser att det är viktigt att klargöra syftet för eleverna när de arbetar med laborativt material, annars 

främjar  det  inte  deras  lärande.  Lärarna  i  enkätundersökningen  anser  att  artefakter  kan  hjälpa 

framförallt svaga elever, som lär sig bättre genom att arbeta med händerna Lärarna anser sig dock 

ha svårt att hitta material som passar hela klassen. Lindblad och Sahlström (1999:76-82) anser att 

vilken  klasskompis  eleven arbetar  med  vid  grupparbete  kommer  att  påverka  hans  eller  hennes 

möjligheter.  Vissa  av  respondenterna  i  min  enkätundersökning  anser  att  ett  praktiskt  arbetssätt 

lämpar sig bäst i de tidigare skolåren och att det inte är säkert att förståelsen ökar hos alla elever. 

Rystedt och Trygg (2010:54) skriver att det finns mycket laborativt material i de yngre skolåren,  

men att det minskar ju högre upp i åldrarna man kommer. 

Lärarna i enkätundersökningen anser att ett praktiskt arbetssätt kräver mycket planeringstid och 

av undersökningen att döma, så är det den faktor som begränsar lärarna mest vid användandet av ett 

sådant arbetssätt. Rystedt och Trygg (2010:53-54) tror att tid är en av de faktorer som påverkar 

lärares användning av ett praktiskt arbetssätt mest. Enligt Lundgrens (1989) syn på ramfaktorteorin, 

så ger ramarna lärarna möjligheter och begränsar. Lärarna i enkätundersökningen  begränsas främst 

av tid och det hamnar inom de organisatoriska ramarna, enligt Lundgren (1989). Enligt Lindblad 

och Sahlströms (1999:75-76) syn på ramfaktorteorin, så påverkas lärarna i enkätundersökningen 

både av yttre och inre ramar i sin undervisning. 

10.3 Diskussionsmöjligheter i skolan
Lärarna som har deltagit i enkätundersökningen anser att fler elever blir delaktiga i och med att de 

får diskutera. Dessutom har eleverna chans att se olika alternativ på en och samma uppgift, vilket 

gör att  eleverna kan lära  av varandra.  Enligt  dem, så bidrar  diskussioner  i  klassrummet till  att  

eleverna reflekterar mer än vad de gör när de räknar enskilt i boken. Vygotskij införde begreppet 

mediering  och vi  använder  varandra  som medierande redskap vid  inlärning (Dysthe,  2003:45). 



Enligt Säljö (2000:81-86) så är det viktigaste medierande redskapet språket.  Enligt Rystedt och 

Trygg (2010) så kan diskussion inspirera eleverna till ett undersökande arbetssätt i matematiken. 

Malmer (1992:28) anser  att  diskussioner  i  klassrummet gynnar  invandrarelever  och elever  med 

bristande språkförmåga. Eftersom matematikuppgifter har ett så komprimerat innehåll, så räcker det 

med att man missförstår ett ord, så kan hela uppgiften få en annan innebörd. Berggren och Lindroth 

(2004)  anser  att  elever  med  läs-  och  skrivsvårigheter  gynnas  av  undervisning  där  flera  sinnen 

används. Enligt Rystedt och Trygg (2010:5), så är det utmärkande för ett laborativt arbetssätt att 

flera sinnen används samtidigt vilket, enligt Malmer (1999), gör att eleverna lär sig att använda 

begrepp. Därmed kopplas teori och praktik ihop, vilket många av respondenterna i enkäten anser är 

av stor  vikt.   Respondenterna  anser  även att  många elever  gynnas  av att  använda flera  sinnen 

samtidigt och att det leder till att de lättare minns det de har lärt sig. Genom att eleverna först utför 

en praktisk uppgift och läraren sedan tar upp teorin bakom, så har eleverna lättare att ta till sig 

kunskapen och lär sig bättre. 

Enligt Engström (1998:16), så ligger fokus inom det sociokulturella perspektivet på förståelse 

istället  för  träning  i  matematikmetoder  och  det  är  just  förståelse  som  respondenterna  i 

enkätundersökningen anser att eleverna får genom att arbeta med flera sinnen samtidigt och genom 

att diskutera med varandra. 



11. Konklusion

Då eleverna i den svenska skolans matematikresultat inte förbättras, så är det viktigt att våga bryta 

invanda mönster och våga prova nya arbetssätt. För att elever ska vilja lära sig något, så handlar det 

ofta om att kunna förstå varför de behöver lära sig just det. De behöver förstå syftet med det de ska 

göra. Matematik är ett skolämne som många elever ser som svårt och abstrakt och där de snarare 

tävlar  i  hur  många  tal  de  hinner  räkna  i  boken,  än  att  diskutera  med  varandra  om  olika 

tillvägagångssätt i en uppgift. Eleverna behöver en konkretisering av matematiken och de måste få 

ett tydligare syfte. Jag tror även att de behöver uppleva att matematiken kan vara rolig. Det är först 

när elever vågar tänka på sina egna sätt som kreativitet uppstår och det är först då matematiken blir 

rolig  och meningsfull.  För  att  svenska elevers  resultat  i  matematik ska bli  bättre  så  behövs en 

förändring både i synen på vad matematikundervisning är för något och vad som är viktig kunskap 

inom ämnet. 

Eleverna  måste  lära  sig  att  det  ibland  kan  vara  en  tillgång  att  tänka  annorlunda  än  sina 

klasskamrater och att de genom att diskutera med varandra kan lära sig massor. Jag tror att eleverna 

lär sig mycket av att få sätta egna ord på matematiska begrepp. Detta kan också bidra till att de 

lättare kommer ihåg dem, eftersom de är kopplade till deras egna värld. De kan koppla till det de 

gör på sin fritid eller till andra skolämnen och det kan bidra till att matematikundervisningen blir 

lustfylld och att eleverna ser den som meningsfull. De kan, genom att sätta egna ord på begrepp,  

använda dem i sin vardag och på så sätt få in matematiken i vardagslivet. Det anser jag är av stor 

vikt, eftersom eleverna är vana vid att utgå ifrån facit och om allt inte stämmer så är uppgiften 

felräknad. När de använder matematiken i vardagen, så är det ingen som kollar vilket sätt de har 

räknat på och därför så anser jag att det är viktigt eleverna diskuterar med varandra på vilka olika 

sätt  uppgiften  kan  lösas  och  kanske  om något  sätt  är  fördelaktigare  än  något  annat  just  i  den 

situationen och varför. 

Alla elever har rätt  att lära sig att  kunna lösa problem och se samband. Det logiska tänkandet är tätt  

kopplat till matematik och det är något som alla behöver ha i samhällslivet. Jag tror att det är lättare att fånga  

upp svaga elever genom att de får arbeta med flera sinnen och däribland händerna. Jag anser att matematiken  

i sig är av undersökande karaktär och att eleverna har rätt att förstå det. De behöver lära sig att förstå att  

vägen fram till ett svar kan vara minst lika viktigt som ett svar. 
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APPENDIX 1 - Enkät
Allmänt

1. Födelseår: *
2. Antal år i yrket: *
3. Andra ämnen du undervisar i: *
4. Jag undervisar i årskurs/årskurser: *
5. Jag arbetar på: *
  Kommunal skola
  Friskola
6. Jag arbetar i: *
  Uppsala
  Stockholm

Praktisk matematik
Med detta menar jag exempelvis att eleverna går ut och mäter fotbollsplanen för att lära sig 
längdenheter eller väger föremål för att lära sig vikt
7. Hur många gånger har du låtit eleverna utföra en praktisk uppgift under en lektion det senaste 
året? *t.ex. att de får gå ut och mäta höjden på ett träd för att lära sig längdenheter eller väga 
föremål för att lära sig viktenheter

  1-3 ggr
  4-6 ggr
  7 ggr
  Oftare
  Mer sällan
8. Anser du att du har tid för denna typ av undervisning? *

1 2 3 4 5
Instämmer inte alls Instämmer helt

9. Anser du att skolan har resurser som stödjer denna typ av undervisning? *T. ex. lokaler, tekniskt 
utrustning, möjlighet att vara utomhus

1 2 3 4 5
Instämmer inte alls Instämmer helt

10. Ge exempel på hur ni har jobbat om du har använt dig av denna typ av undervisning
11. Anser du att det är lätt att arbeta med praktisk undervisning? *

1 2 3 4 5
Instämmer inte alls Instämmer helt
12. Vilka möjligheter ser du med ett praktiskt arbetssätt? *

13. Vilka begränsningar ser du med ett praktiskt arbetssätt? *

Matematiska spel / lekar
14. Hur ofta använder du dig av matematiska spel/lekar i pedagogiskt syfte? *
  1-2 ggr / vecka
  2-3 ggr / vecka



  1 gång / månad
  Oftare
  Mer sällan
15. Anser du att du har tid att använda dig av denna typ av undervisning *

1 2 3 4 5
Instämmer inte alls Instämmer helt
16. Anser du att skolan har resurser som stödjer denna typ av undervisning? *

1 2 3 4 5
Instämmer inte alls Instämmer helt
17. Ge exempel på hur ni har jobbat om du har använt dig av detta

Utomhusmatematik
T. ex. att eleverna mäter fotbollsplanen för att räkna ut dess area. Här ingår inte att eleverna sitter 
ute och räknar i boken.
18. Hur ofta låter du eleverna arbeta utomhus? *
  1-2 ggr / vecka
  2-3 ggr / vecka
  1 gång / månad
  Oftare
  Mer sällan
19. Anser du att du har tid att använda dig av denna typ av undervisning? *

1 2 3 4 5
Instämmer inte alls Instämmer helt

20. Anser du att skolan har resurser som stödjer denna typ av undervisning? *
1 2 3 4 5

Instämmer inte alls Instämmer helt

21. Ge exempel på moment där du anser att det lämpar sig bättre att arbeta utomhus än inomhus

Övrigt
22. Hur ofta låter du eleverna arbeta utanför läroboken? *

  1-2 ggr / vecka
  2-3 ggr / vecka
  1 gång / månad
  Oftare
  Mer sällan

23. Finns det några moment där du hellre använder ett praktiskt arbetssätt än har teoretiska 
genomgångar och i så fall vilka?
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