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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att jämföra praktisk matematik med matematikundervisning 

som byggde på räknande i lärobok. Jämförelsen handlade om vilken typ av kunskap och vilka 

lärandeprocesser de skilda sammanhangen gav upphov till. För att få en bild av vad räknande 

i boken gav, vilken matematik som användes i karaktärsämnen på verkstadsutbildningen och 

vad verklighetsbaserad praktisk matematik i klassrummet gav gjordes en studie av tre 

matematikböcker, en undersökning i verkstaden, ett undervisningsförsök med praktisk 

matematik och ett referensförsök med elever som givits incitament att arbeta effektivt.  

Metoden byggde på att samla in övningsuppgifter och göra klassrumsobservationer. Dessa 

analyserades därefter från de teoretiska utgångspunkterna att matematik i skolan har flera 

nyttighetsaspekter och att elevers kontextualisering, det vill säga hur de kan bygga upp sin 

kunskap, kunde studeras med ett ramverk utvecklat för just detta. 

Resultatet blev att trots att matematik förekommer i verkstaden och är viktigt kan eleverna 

ha svårt att ta till sig den för de använder den alltför sällan. När de arbetade med de praktiska 

uppgifterna löste de svårare problem och räknade flitigare än då de arbetade i boken. Det var 

omväxlande och gav läraren möjlighet till bedömning av eleverna.   
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Inledning 

Jag arbetade under några år vid en mindre skola i Roslagen med att undervisa elever på 

industriprogrammet (men även andra program) och genomförde då återkommande en lektion 

med praktisk matematik i klassrummet. Ett laborativt arbetssätt anbefalldes genom 

styrdokumenten, i rapporten Hög tid för matematik angavs praktiska inslag i 

matematikundervisningen som ett sätt att höja kvaliteten på densamma. Skolledningen var en 

stark förespråkare för all undervisning som kunde kallas integration. Så kom Skolverkets 

utvärdering av matematiksatsningen med laborativa inslag, som visade att ingen större 

framgång rönts, skolledningens intresse skiftade till att kretsa kring lärandemiljöns estetiska 

utformning då nya styrdokument som lade än större vikt vid infärgning mot karaktärsämnena 

och laborativa inslag gavs ut.  

Eftersom jag upplevde att den lektion jag konstruerat kunde visa några intressanta 

matematikdidaktiska poänger samlade jag data vid genomförandet med avsikt att 

sammanställa dessa vid ett lämpligt tillfälle. Detta tillfälle har nu yppat sig och materialet blir 

än mer intressant i skenet av Sverker Lundins kritiska analys av den svenska 

skolmatematiken, Skolverkets utvärdering av laborativ matematik och resultatet av de senaste 

nationella proven i kurserna matematik 1a och matematik A. 

Provresultaten visar att hälften av eleverna inte når nivån för godkänt, Lundins avhandling 

pekar på att skolmatematiken har liten relevans för livet utanför skolan och rapporten från 

skolverket totalsågade laborativa övningar i matematikämnet. Jag tycker att praktisk 

matematik i vissa sammanhang är en utmärkt undervisningsform och det kan visa sig vara en 

god idé att tillämpa den även för andra.  
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Bakgrund 

Människor har sysslat med matematik för nytta och nöje sedan urminnes tider (Thompson, 

1996, s. 16). Att matematik utövas både för sin nyttighets skull och matematikens 

njutbarhetsaspekt återfinns även i styrdokumenten. I Lpf 94 syftar undervisningen i 

matematik till att eleverna ska få uppleva glädjen i att utveckla sin kreativitet och erfara något 

av matematikens skönhet (Kursinfo, 2013). Och Gy 11 framhåller matematikens koppling till 

människans nyfikenhet. Matematikundervisningens syfte i Gy 11 inbegriper att ge eleverna 

möjlighet att utveckla sin kreativitet (Skolverket, 2011, s. 90). Kort sagt ska matematik i 

skolan vara användbar och rolig.  

Trots intentionerna finns det elever som inte njuter av matematiken, det finns elever som 

tycker att matematiken är tråkig och det finns människor som till och med dristar sig till att 

ifrågasätta nyttan av matematiken. Visst behövs matematik i tekniska och naturvetenskapliga 

sammanhang men de som inte planerar att syssla med sådant behöver kanske inte ha så 

ingående kunskaper (Bradal, 1999, s. 8, 22). Helt utan matematik klarar man sig dock inte i 

vardagslivet. Därför förekommer resonemang om baskunskaper. Sådant som alla måste kunna 

eller känna till (Stukát, 1990, s. 4). 

För att tydliggöra nyttan av matematiken i vardagen finns mängder av övningsuppgifter 

med verklighetsanknytning. Laborativa undervisningsformer och konkretiserande material har 

samma strävan men syftar även till att berika undervisningen, ge variation och ibland helt 

enkelt vara roligare. Det finns forskning som starkt kritiserar de verklighetsanknutna 

övningsuppgifterna och Skolverkets granskning av försök med praktisk matematik ger intryck 

av en veritabel vederläggning (Palm & Burman, 2004, s. 1; Skolverket 2011b, s. 10). 

Med sjunkande resultat i internationella jämförelser och riktigt dåliga resultat i nationella 

mätningar är dock denna sten värd att vända på än en gång. Som Skolverkets tidigare rapport 

föreslår (Skolverket, 2003, s. 55f) och många vittnesmål i Nämnaren styrker kan praktisk 

matematik ha mycket att bidra med. (En fulltextsökning på ordet ”praktisk” i Nämnarens 

artikelregister gav 196 träffar.)  

När det finns röster som talar både för och emot praktisk matematik är det av intresse att 

genomföra en undersökning som syftar till att skaffa konkreta mått på vad sådan undervisning 

ger. Kan verklighetsbaserad laborativ undervisning göra matematiken i skolan nyttigare och 

mer lärorik än det traditionella räknandet i boken? 
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Litteraturöversikt 

Litteraturen som studerats kommer i första hand från en genomläsning av samtliga artiklar 

publicerade i tidskriften för Nordisk Matematikdidaktik (NOMAD) det senaste decenniet. 

Därtill kommer rapporter från Skolverket och volymer som återfinns i rapportskrivarens egen 

bokhylla. 

Nyttig matematik 

Många tror att värdet med matematiken är nyttan i tillämpningarna och förespråkar därför 

tillämpningsorienterad undervisning. Det finns dock problem med ett sådant arbetssätt. 

Matematiska tillämpningar handlar om modeller av verkligheten. Att skapa modeller är en 

komplicerad process. Den som skapar modellen och den som ska använda den har olika 

perspektiv. Tillämpningsorienterad undervisning kan vara avsevärt svårare för elever att ta till 

sig i jämförelse med ren matematisk problemlösning (Kadijevich, 1999, s. 29, 33). 

För eleverna syns nyttan av matematiken tydligast i andra skolämnen (där fysiken intar en 

särställning). Nyttan kan också vara att det som lärs ut kommer att behövas längre fram. Ett 

samtal med eleverna om någon matematisk företeelse kan fungera motiverande. Matematiken 

är då något man kan samtala kring. Ett stimulerande samtal har ett värde liksom det man 

samtalar kring. Försök att ge exempel på vardagssituationer där matematik kan användas 

lyckas inte övertyga eleverna om matematikens nytta (Johansson, 2006, s. 21f).  

I livet utanför skolan visar det sig ofta att många klarar sig utmärkt till vardags och på de 

flesta arbetsplatser utan det mesta av den matematik de studerat i skolan. Det fanns en tid när 

handlaren räknade ut priset på varorna vid disken. Så går det inte till längre. Den matematik 

som behövs i arbetslivet är, i de flesta fall, mycket specialiserad och anpassad till en viss 

arbetsplats. Mycket få har användning för en omfattande kunskap i generell matematik 

(Bradal, 1999, s. 22).  
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Rolig matematik 

Martin Gardner skrev boken Rolig matematik (Gardner, 1960). Bara genom att finnas till 

visar den boken att det finns människor som tycker att matematik och matematisk 

problemlösning är roligt och att det åtminstone för dem finns rolig matematik. 

Hannula har undersökt matematisk problemlösning i grupp och kommit fram till att det 

finns elever som upplever det som något mycket positivt. De känner vad hon kallar 

intellektuell intimitet i problemlösningssituationerna. Det är roligt att komma på lösningarna 

tillsammans och det finns elever som då tycker att matematik är toppen. Det finns också de 

som känner motvilja vid problemlösningssituationer och därvid tar till kontraproduktiva 

försvarsstrategier. Här framträder matematikens sociala dimension (Hannula, 2005). 

 

Matematik i skolan 

Läroboken har avgörande betydelser för matematikundervisningen i skolan. Den bidrar till att 

forma innehåll, struktur, lärarens metodval och elevernas förståelse för vad som är matematik 

(Johansson, 2006, s. 5). Större delen av lektionstiden ägnas åt enskilt räknande i boken 

(Johansson, 2006, s. 23).  

För matematikutbildning spelar även bedömning en central roll. Prov signalerar vilka 

kunskaper som är betydelsefulla. Att både övningar och provfrågor i matematik handlar om 

situationer utanför skolan påvisar matematikens betydelse i livet utanför skolan och att det är 

viktigt för elever att kunna tillämpa sina kunskaper i sådana situationer (Palm & Burman, 

2004, s. 3). 

För att uppgifter som handlar om livet utanför skolan ska ge avsedd effekt, att eleverna 

inser matematikens betydelse och vidare användbarhet, krävs mycket av uppgifterna. Många 

försök till sådana uppgifter har dock ofta kritiserats för att vara pseudorealistiska och inte alls 

speciellt tilltalande för eleverna (Palm & Burman, 2004, s. 3). För många skapar dessa 

pseudorealistiska tal istället en känsla av att verkligheten är full av skräp, redundans, 

förvirring och tristess (Palm & Burman, 2004, s. 2). Bland skolbarn och vuxna är det många 

som har ett negativt förhållande till matematiken (Bradal, 1999, s. 8). 

Nyblivna unga lärare kan vara mycket entusiastiska inför laborativa övningar i 

matematikundervisningen men det klingar raskt av. Lärare med lång erfarenhet och goda 
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matematiska kunskaper är återigen positiva till praktisk matematik (Haara & Smith, 2009, s. 

39ff). 

Matematik i arbetslivet 

Det är svårt att finna vilken matematisk kunskap som behövs på arbetsplatser. Yrkeslärare 

förutsätter att matematiklärare känner till vilken matematik som yrkeslivet kräver eftersom 

styrdokumenten meddelar att undervisning i matematik ska ge kunskaper för yrkeslivet. Men 

matematiklärare känner inte till vilken matematik som olika arbetsplatser använder. 

Matematiken kan vara inbyggd i arbetsplatsens teknologi så arbetaren inte behöver ha några 

matematiska kunskaper. Det kan också vara så att viss matematik ska tillämpas på ett mycket 

specifikt sätt i ett givet sammanhang. De som inte arbetar i ett uttalat matematiskt yrke ser 

ofta inte matematiken i sina egna arbetsplatsaktiviteter. Det är ett arbete för en utomstående, 

forskare eller lärare i matematik, att upptäcka vilken kunskap som används av arbetare 

(Wedge, 2004, s. 101ff).  

Det finns en skillnad mellan matematik och förmågan att räkna på en arbetsplats 

(Numeracy). Matematisk kunskap från ett skolsammanhang omformas och ny räknekunskap 

bildas i den nya kontexten. Lärande i ett arbetssammanhang skiljer sig markant från lärande i 

skolmiljö genom att det är rikt på sammanhang, historia, medierande artefakter, som 

manualer, verktyg, flödescheman och kommunikationen mellan människor är av en helt annan 

kvalité än i skolsammanhang. Det skiljer sig också genom att målet är att kunna utföra 

uppgifter tillfredsställande där man är medveten om att slarv kan medföra livsfara för andra 

eller ruinera företaget med arbetslöshet som konsekvens (Fitzsimons & Wedge, 2007, s. 61).   

Det går alltid att hitta på massor av räkneövningar med utgångspunkt från en arbetsplats 

men utan kunskap om hur matematiken används i yrket kan det bli kontraproduktivt. Det 

gäller att identifiera hur kompetenta arbetare tillämpar matematiken praktiskt i yrket. Andra 

räkneövningar kommer att upplevas som matematikundervisning med yrke som svepskäl 

(Wedge, 2004, s. 114). 

Man kan lära sig matematik utan att lära sig hur man använder den. Praktisk kunskap kan 

inte reduceras till matematiken (Wedge, 2004, s. 103). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Skolmatematik och dess nytta 

Sverker Lundin beskriver i sin avhandling om skolans matematik bakgrunden till ämnets 

införande och dess utveckling. Skolans syfte att sysselsätta, socialisera och sortera eleverna 

färgar även matematiken i skolan (Lundin, 2008, s. 44). 

Skolmatematik motiveras av nytta. Även om skolans syfte i första hand var att sysselsätta 

eleverna så motiveras matematikämnet med sin användbarhet i vardagsliv och yrkesräkning. 

Matematik är nyttig eftersom den används vid skatteindrivning, handel och räkenskaper. 

Matematiken är en grund för de praktiska vetenskaperna och nödvändig för att förstå dem. 

Men samtidigt är övandet centralt. Övning i matematik ger förutom matematiska kunskaper 

en skärpt tankeförmåga på samma sätt som kroppen stärks av träning. Därtill kommer en 

tredje nyttoaspekt på matematiken. Då den lär oss skilja rätt från fel kan den även ge 

moraliska effekter, den bidrar till sedlighet (Lundin, 2008, s. 155). 

Uttrycket ’till nytta och nöje’ leder oss till att skilja mellan nytta och nöje. En etymologisk 

granskning av orden visar att de springer från samma grund. Ordet nytta kan vi läsa som gagn, 

avkastning eller rent ut sagt vad vi får ut av en aktivitet. Under litteraturavsnittets rubrik Rolig 

matematik finner vi att matematisk problemlösning kan bringa njutning. I ett sådant 

sammanhang blir njutningen nyttan av matematiken. Avkastningen, det vill säga nyttan av en 

matematisk aktivitet kan vara nöjet att uppleva intellektuell stimulans.  

Nyttan av skolmatematiken är sålunda mångfacetterad. För att sysselsätta eleverna en viss 

tid krävs ett visst omfång av räkneuppgifter. Att se räkneuppgifter som arbetsuppgifter och 

arbeta fokuserat med dem socialiserar mot ett arbetsliv. För att uppnå räknefärdighet krävs 

övning. Även om förståelse är centralt så är förmågan att kunna utföra triviala matematiska 

operationer automatiskt också en viktig ty för att kunna koncentrera sig vid arbete med mer 

komplexa matematiska uppgifter är det nödvändigt att ha förmåga att utföra grundläggande 

operationer automatiskt.  

Genom att låta undersökningen rikta ett intresse mot förhållandet mellan nedlagd tid och 

antalet räknade övningar kan något sägas om hur eleverna sysselsätts och socialiseras. Vidare 

är matematikens användbarhet något som återkommer i reflektioner kring undersökningen.  
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Konstruktivism och kontextualisering 

Konstruktivismen går tillbaka på Piagets teorier om kognitiv utveckling. Lärande handlar om 

att aktivt konstruera kunskap för sig själv. Vi utvecklar vår förståelse genom att anpassa vårt 

tänkande. Kunskap kan ses som ett verktyg eller en resurs för förståelse. Kunskap kan 

förkastas eller behållas. Vi gör detta beroende på dess förmåga att hjälpa oss till förståelse 

eller att uppnå mål (Nilsson, 2009, s. 63). 

Kontextualisering innebär i ett konstruktivistiskt sammanhang att forma sin personliga 

förståelse. Per Nilsson ger oss fyra analytiska kategorier för kontextualisering: 

1) Matematisk potential: Ny kunskap måste ses som meningsfull av studenten. Den måste 

vara begriplig och rimlig. 

2) Igenkännlighet: Ny kunskap måste till någon grad vara kompatibel med tidigare 

förkunskaper. Det är lättare att lära sig något som påminner om något välkänt samtidigt 

är det också viktigt att utmana sådant studenten tar för givet. 

3) Variation i kontextualiseringen: Det finns flera vägar att ta till sig ny kunskap, 

skiftande lösningsstrategier, skiftande synvinklar och möjlighet att diskutera och 

argumentera har givna fördelar.  

4) Livskraft hos idéer avgörs av hur funktionella de är för oss. Studenten bygger själv upp 

sin matematiska förståelse. Undervisningssituationer bör ge eleverna en möjlighet att 

reflektera över sitt tänkande; fungerar ett resonemang i vidare sammanhang eller måste 

tänkandet revideras.   

Varför lär de sig aldrig? Vad är det vi försöker lära ut? Varför tar de inte till sig vissa 

kunskaper? Elever tar till sig vissa kunskaper och förkastar andra. De analytiska kategorierna 

kan bidra till en fördjupad förståelse av lärandet. Inlärning handlar både om övningsmängd 

och kvalité. Många uppgifter allena bidrar inte till kunskaper och färdigheter. Uppgifterna 

måste ha ett visst kvalitativt innehåll. Nilssons fyra kategorier stöder en analys av innehållet i 

uppgifterna.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att jämföra praktisk matematik med matematikundervisning 

som bygger på räknande i lärobok. Jämförelsen handlar om vilken typ av kunskap och vilka 

lärandeprocesser de skilda sammanhangen ger upphov till. Särskilt betraktas lärande med 

avseende på matematisk potential, igenkännlighet, variation och livskraft. 

 

 Hur ser matematikanvändningen ut i verkstadsutbildningens karaktärsämnen och 

hur ser den ut vid läroboksräknande?  

 Vilken övning och vilket lärande ger de skilda sammanhangen?  
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Metod 

För att göra en jämförelse mellan övningsuppgifter i bok och praktisk matematik behövdes 

material från de olikartade verksamheterna. Forskningsfrågorna handlade om 

matematikuppgifter och lösning av matematikuppgifter. Detta var gemensamt för 

verksamhetsformerna därför kunde insamlande av material och analys göras på liknande sätt 

med goda möjligheter att belysa likheter och skillnader mellan formerna.  

 

Metod för datainsamling 

Matematikundervisning baserad på övningsuppgifter i läroböcker studerades genom att samla 

in lösningar utförda under lektioner. Flera klasser observerades. Från varje klass samlades 

material kring räknande i boken in vid ett lektionstillfälle (nedan kallat referensförsök) där 

eleverna gavs incitament att vara effektiva. Även läroböcker studerades. En genomläsning och 

analys av böckerna i sin helhet gjordes.  

Då läroböcker skulle ställas mot praktisk matematik behövdes insikter kring hur 

matematiken framträder i karaktärsämnen. Från verkstaden samlades ritningar som var 

underlag för övningar in. Deltagande observationer gjordes vid tillverkning av övningsobjekt 

där eleverna utförde beräkningar och tillverkade föremål.  

Verklighetsbaserad praktisk matematik i klassrummet studerades genom att genomföra en 

lektion som syftade till att vara just sådan undervisning. Denna lektion genomfördes i ett 

flertal klasser. Deltagande observationer gjordes och elevernas lösningar samlades in.  

 

Urval 

Undersökningen genomförs vid en gymnasieskola med yrkesinriktning där cirka 200 elever 

studerade. Många elever bedömdes som svaga och studierna fortgick huvudsakligen i mindre 

grupper.  

Tre av de läroböcker som fanns tillgängliga vid skolan undersöktes. De hade alla tre 

använts i undervisning vid skolan och kunde därför bidra till bilden av traditionell 

undervisning. De tre böckerna var av skiftande svårighetsgrad och kom från tre olika förlag.  
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Från karaktärsundervisningen i verkstaden valdes tre uppgifter. Filövningen som är en del 

av den grundläggande verkstadsutbildningen. (Alla verkstadselever på skolan inleder sina 

studier med denna övning.) Därtill valdes två uppgifter som tillsammans utgjorde en hel kurs 

som många elever genomför under utbildningen.  

Samtliga elever som följde kursen matematik A genomförde lektionen med praktisk 

matematik och lektionen som används som referens i jämförelsen.   

 

Genomförande 

Matematikböcker 

I de tre matematikböcker som undersöktes räknades antal uppgifter för varje bok. I de fall en 

uppgift bestod av deluppgifter (sådana som vanligen betecknas a, b och c) räknades varje 

deluppgift. I de fall en uppgift krävde flera uträkningar, som många elever skulle ha använt 

mer än en uppställning för att redovisa, räknades uppgiften som flera uppgifter. (Till exempel 

räknades areaberäkning av en husgavel som två uppgifter.) Anledningen till detta var att 

skaffa meningsfulla jämförelsetal för undervisningsförsöket. Hur räkning av antal uppgifter 

gick till beskrivs vidare under rubriken databearbetning och analys nedan. Antalet uppgifter 

jämfördes med den tid som fanns att disponera över inom kursen. 

 

Matematik i verkstad 

En uppgift från verkstadsteknisk grundkurs och två uppgifter från kurs i svetsning 

undersöktes. Varje uppgift bestod i att tillverka ett föremål från en ritning. Ritningarna krävde 

några kompletterande beräkningar. Antalet nödvändiga beräkningar räknades och jämfördes 

med den tid som vanligen åtgår för att tillverka föremålet.   

Undervisningsförsök 

Tidigt under höstterminen förklarade läraren att mätning, ritningar och skala var en viktig del 

av yrkesverksamheten för elever på bygg- och industriprogram. Likaså ett moment som skulle 

gås igenom i matematikundervisningen.  

Under en cirka femton minuter lång genomgång förklarades begreppen millimeter och 

centimeter genom att visa på linjalen. Uppgiften att rita av bitar demonstrerades genom att 
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läraren visade hur han mätte med linjal på biten och sedan ritade med linjal på whiteboard. På 

varje sida av figuren skulle längden noteras i både millimeter och i centimeter. Eleverna fick 

själva välja om de skulle försöka rita av en enkel eller en svårare bit. Några elever ansåg att 

uppgiften var alltför trivial och fick då möjligheten att rita av ett tredimensionellt föremål. 

När en elev lyckats med avritningen av biten gavs individuell instruktion i hur denna kunde 

ritas förstorad tre gånger på ett annat papper. Skalan måste skrivas ut. På varje sida hos 

figuren skulle originalets längd i millimeter noteras, precis som på en maskinritning. När 

eleverna gjort sin förstoring skiftade läraren bitar mellan eleverna så att alla fick prova att rita 

av flera olika bitar. 

Vid lektionens slut fick eleverna välja mellan att själva behålla sina papper eller skänka 

dem till forskningen. Efter lektionen antecknades några av de frågor och kommentarer som 

eleverna gjort under arbetet med att rita av och rita förstoringar av bitar. Eleverna arbetade 

med sina uppgifter i ungefär 40 minuter. 

De inlämnade alstren undersöktes för att utröna hur många räkneuppgifter som utförts. 

Varje noterad längd räknades som en uppgift. Det vill säga längden i millimeter, längden i 

centimeter och den längd som skrivits upp på förstoringen. En figur med sex sidor genererar 

på så vis arton uppgifter. 

Referensförsök 

Vid ett senare tillfälle under terminen erbjöds eleverna möjligheten att sluta tidigare om de 

räknade ut det kapitel de arbetade med för tillfället varvid ett förhållandevis frenetiskt 

räknande vidtog. 

Läraren noterade för varje elev vilken uppgift denne låg på vid början av lektionen och hur 

långt den räknat när lektionen var slut. Elevlösningarna samlades in. 

 

Material 

Det insamlade materialet utgjordes av de tre böcker som undersöktes, ritningar till filövning, 

tryckkärl och cd-ställ samt observationer från verkstadsutbildningen. Elevlösningar och 

observationer från försök med praktisk matematik och referensförsök. Sammanlagt 69 elever 

deltog i undersökningen och de flesta av dem ritade av och förstorade fem bitar. Under 

referenslektionen producerade de i genomsnitt lösningar till 30 uppgifter fördelade på 6 A5 

sidor i räknehäften.   
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Databearbetning och analys 

Att räkna matematikuppgifter är långt ifrån trivialt. Uppgifterna kan ha olika omfattning och 

svårighetsgraden variera avsevärt. Vid bedömning av hur många uppgifter böckerna 

innehåller respektive eleverna löser vid de praktiska försöken har utgångspunkten varit att en 

enkel beräkning är en uppgift. En enkel beräkning kan vara en multiplikation, beräkning av 

area av en rektangel eller en triangel. Ganska snart uppträder mer sammansatta problem, 

problem som kan sägas bestå av flera uppgifter, såsom areaberäkning av sammansatta former 

eller problemlösning med ekvationer. Då görs en bedömning av hur många uppgifter 

problemet motsvarar. 

Framräknade data sammanställs i tabeller. Antal tal jämförs med den tid som åtgår eller 

finns till förfogande för att lösa uppgifterna. En beskrivning av innehållet i böckerna och 

observationer från verkstad och klassrum görs. 

Analysen består i att materialet granskas utifrån de teoretiska aspekterna. Det vill säga den 

nytta undervisningen genererar samt lärandet som blir belyst med hjälp av Nilssons fyra 

analytiska kategorier. 

 

Reflektion över metoden 

Undersökningen syftar till att göra en jämförelse mellan undervisningsformer. En 

alternativ undersökning kunde ha varit att endast intressera sig för antingen den praktiska 

matematiken eller den traditionella matematiken och då försöka belysa intressanta aspekter av 

den valda undervisningsformen. Detta bedömdes dock vara ett avsevärt svårare och mer 

omfattande arbete. (På samma sätt som det är enkelt att jämföra två stickor för att se vilken 

som är längst medan det kan vara både svårare och mindre fruktbart att försöka mäta en enda 

sticka. Måttstocken för längd, metern, realiseras nuförtiden med laser. I Sveriges fall sker 

detta på riksmätplatsen för längd, som ligger i Borås. En ensam sticka är alltid det kortaste 

strået.)  

Att hålla eleverna sysselsatta och färdighetsträning genom idogt övande är några av de 

nyttoaspekter som undersöks. En kvantitativ analys, hur många tal som räknas under viss tid, 

kan ge ett svar på frågor om sysselsättningsgrad och övningsmängd. En elev kan dock ägna 

mycket tid åt att reflektera över sina metoder och sitt räknande eller åt att i noggrannhetens 
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namn kontrollräkna sina uppgifter, alltså räkna om samma uppgifter flera gånger. En annan 

elev kan ha förmågan att utföra uppgifter mekaniskt utan att varken reflektera över dem eller 

låta de utförda uppgifterna sätta några spår i form av matematisk kunskap. Två olika 

räkneuppgifter kan vidare ha en vitt skiljande matematisk komplexitet trots att antalet enkla 

beräkningar är detsamma. Även om den kvantitativa analysen visar en påtaglig okänslighet 

för detta har både den undersökta elevgruppen och det förmedlade stoffet en homogenitet som 

bidrar till att göra denna analys meningsfull. Det är möjligt att ha en god bild av eleverna och 

hur de arbetar under lektionerna då undersökningen görs av den lärare som vanligtvis 

undervisar klassen.  

Undersökningen görs alltså av en lärare som regelbundet arbetar med klassen. Detta 

medför tillgång till djupare kännedom om eleverna, deras styrkor, svagheter och kompetenser. 

Det kan också påverka elevernas prestationer. När den lärare de har en etablerad relation till 

visar särskild entusiasm för ett visst arbetssätt är det inte bara möjligt utan också troligt att 

eleverna påverkas. När eleverna arbetar flitigare än normalt är det vanskligt att uttala sig i 

vilken grad det beror av själva uppgiften eller lärarens framställning av densamma.   

Intervjuer där eleverna ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter har ej gjorts i 

denna undersökning. Utgångspunkten har varit att både i fråga om arbetsmängd och förståelse 

är det värdefullt att göra mätningar som utgår från det arbete som faktiskt utförts under 

lektionerna. Undersökningen syftar i ett vidare perspektiv till att utveckla undervisningen med 

avseende på förbättrade provresultat och förmåga att praktiskt tillämpa matematiska 

kunskaper. Metodvalet speglar författarens föreställning om att det är en god idé att granska 

undervisningen med verktyg som liknar de instrument som används för att granska 

undervisningens resultat.  

Kompletterande intervjuer hade givetvis kunnat tillföra undersökningen flera viktiga 

perspektiv. Hur upplever eleverna de praktiska uppgifterna? Vad är tilltalande med dem? I 

vilken grad upplever de att uppgifterna motsvarar tillämpningar de mött i sina 

karaktärsämnen? Vilka svårigheter möter de? Upplever de att de arbetar effektivt? Känns 

uppgifterna meningsfulla? Vilka kunskaper upplever de att de tillägnar sig? Det är också 

möjligt att aspekter som annars inte skulle beaktats kan komma fram då elever får möjlighet 

att redogöra för sina tankar kring undervisningen under öppna former.  

Då studien genomförs vid en gymnasieskola med inriktning mot yrkesutbildningar 

genomförs den med elever som kan förmodas ha positiv inställning till det praktiska. Detta 

bör vara till fördel för undersökningens genomförande. Resultaten kan vara giltiga även vid 

andra skolor men inte lika lätta att upptäcka.   
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Valet av böcker till undersökningen skedde bland ett större antal. Eftersom eleverna har 

skiftande förutsättningar önskades en enklare, en svår och en mellansvår bok. Det sågs inte 

som en nackdel att flera olika förlag blev representerade. Liksom materialet från verkstaden är 

det fullt tillräckligt för att ge en bild av verksamheten. Referenslektion valdes så att de 

räknade talen någorlunda enkelt skulle kunna bedömas likvärdigt med uppgifterna räknade 

under försök med praktisk matematik.  

Vid databearbetningen görs bedömning av hur många enkla uppgifter ett sammansatt 

problem motsvarar. Vid undersökning i böcker finns möjligheten att istället bara se till 

frågornas numrering. Det är en sämre idé då numreringen inte tar hänsyn till problemens 

omfattning. Därmed inte sagt att bedömningen är oproblematisk. Vid beskrivning av 

databearbetningen anges beräkning av triangels area som en enkel uppgift trots att det kräver 

både en multiplikation och division. Det finns ett gott skäl för det, nämligen att det är en enkel 

uppgift. Problemet kvarstår att bedömningar kan göras olika. För denna undersökning innebär 

det att de framtagna resultaten inte kan betraktas som absoluta värden. Däremot förlorar inte 

jämförelsen sin styrka eftersom hela materialet bedöms med samma filter (det vill säga av 

samma person).  

Att materialet bara bedöms av en person är förstås inte heller helt bra. Flera bedömare och 

en sammanställning av deras uppfattningar skulle ge en högre säkerhet. Här blir 

bearbetningen ändå godtagbar för att svara på undersökningens frågeställningar.  

  

 

Etik 

En avvägning gjordes mellan forskningsresultatens betydelse och risken att utsätta deltagande 

elever för skada eller obehag. Även risker för andra än de direkt medverkande övervägdes. 

Den forskning som skulle bedrivas var inte betydelselös. Forskningen kunde bidra till att 

utveckla matematikundervisningen.  

Försöket utformades så eleverna inte avkrävdes något utöver det de skulle ha utfört i 

ordinarie undervisning.  

Eleverna var medvetna om att information om dem kontinuerligt samlades in för att göra så 

allsidig bedömning som möjligen kunde ske av deras prestationer. De hade lämnat skriftligt 

medgivande att låta sig fotograferas och skrivas om i tryckta publikationer och på internet. 

Frivillighet vid inlämnande av utförda uppgifter poängterades.  
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Ett mer formellt inhämtande av informerat samtycke i det enskilda försöket skulle 

sannolikt ha vållat försöksdeltagarna större obehag i form av oro och tid tagen i anspråk. Det 

var nämligen uppenbart att forskningen skulle dra ut på tiden och det var också osäkert om en 

rapport någonsin skulle skrivas. Insamlandet av material skedde istället under ordinarie 

verksamhetsformer. Då innehållet i det insamlade materialet inte innefattade något av privat 

eller etiskt känslig natur kunde förfarandet anses försvarbart.  

Materialet har granskats vid rapportskrivningen för att säkerställa att enskilda individer 

inte kan identifieras. Ingen information i rapporten kan återföras på en enskild deltagare i 

undersökningen. Materialet kommer inte att upplåtas till användning i annat syfte än 

forskning och då endast med en skriftlig försäkran om att de forskningsetiska reglerna 

kommer att följas.  
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Resultat 

Matematik i läroboken 

Tre läroböcker avsedda för kursen matematik A undersöktes: Matematik A-light, Exponent A 

blå och Matematik 3000, kurs A grundbok.   

Matematik A-light och Exponent A blå var båda avsedda för elever som kunde behöva 

repetera grundskolematematiken och kanske var i behov extra hjälp för att bli godkända på A-

kursen. Matematik 3000 var till för elever som hade tillägnat sig grundskolans matematik och 

läste A-kursen i matematik på gymnasiet. 

Matematik A-light innehöll många enkla uppgifter som var mycket lika varandra, 

Matematik 3000 hade också många följder av likartade tal, däremot var språket svårare och 

flera uppgifter krävde en större förmåga att läsa ut vad som efterfrågades. Exponent A blå 

hade flera avsevärt svårare frågor i kombination med en mängd särdeles enkla uppgifter.  

Den stora mängden enkla tal var påfallande dominerande i böckerna. Det befäste en bild av 

att matematikämnet som syftande till att i huvudsak syssla med räkneövningar av enkla tal, att 

lära sig behärska de fyra räknesätten på miniräknare och tolka de enklaste formerna av 

skolmatematikens övningsuppgifter. Den mer avancerade boken innehöll inte heller några 

uppgifter som övergick trivialiteter. Skillnaden låg endast i att språket presenterade 

problemen med mer text.  

Böckerna täcker ändå in kursfordringarna. De innehåller exempel från nationella prov och 

ytterligare många övningar som liknar dessa. Elever som behärskar innehållet i böckerna kan 

därmed räkna med ett gott resultat på ett nationellt prov. 

 

De nio första kapitlen i Matematik A-light hade 2206 uppgifter, därefter följde ett 

fördjupningsavsnitt med 455 uppgifter. Exponent innehöll 1642 uppgifter och Matematik 

3000 innehöll 2078 uppgifter. Detta avrundat till jämna femtiotal redovisas i tabell 1. 

Kursen Matematik A var en hundrapoängskurs. Hundra poäng angav att kursen skulle 

motsvara hundra timmars studier. Dock stod det en skola fritt att i viss mån frångå detta. 

Givet att mycket av matematikstudier bestod i enskilt räknande i boken kunde en jämförelse 

mellan bokens omfång och den tid som var avsatt för kursen vara intressant. Antal uppgifter i 

boken dividerat med hundra anger hur många uppgifter som finns att räkna per timme under 

kursen. (se tabell 1)   
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Tabell1. Antal uppgifter i matematikböckerna 

Bok Antal 

uppgifter 

Uppgifter per 

timme 

Uppgifter per 

minut 

Matematik A-light 2200  (2650) 22 (26,5) 0,37 (0,44) 

Exponent A blå 1650 16,5 0,28 

Matematik 3000 2100 21 0,35 

Siffran inom parentes avser resultatet då fördjupningsuppgifterna räknas med. 

 

Detta gav vidare att en elev skulle lösa 0,28-0,44 uppgifter per minut eller att den 

genomsnittliga lösningstiden var 2,3-3,6 minuter.  

 

Matematik i verkstad 

Den verkstadstekniska grundkursen låg på 50 poäng. Vanligen behövde elever längre tid för 

att genomföra den då de saknade vana av att arbeta i verkstad. Filövningen var en av de första 

uppgifter som gavs. Den övningen gick ut på att klippa en plåtbit, ritsa markeringar och fila 

till plåtbiten så den överensstämde med en given ritning. Den som filade bort för mycket fick 

börja om med en ny plåtbit. En person som filade försiktigt kunde bli klar på drygt en dag. 

För en person som stressade kunde övningen ta en arbetsvecka då ett antal omstarter blivit 

nödvändiga. 

För att klara av filövningen krävdes fjorton beräkningar. Det handlade om adderande och 

subtraherande. Den som kände till Pythagoras sats kunde använda denna till en femtonde 

beräkning som underlättade filandet men det gick att tillverka biten ändå. 

I svetskursen, som också var en femtiopoängskurs, tillverkades två föremål: Ett CD-ställ 

och ett tryckkärl. Dessa tillverkades också med utgångspunkt från en ritning. För tryckkärlets 

tillverkning måste en omkrets räknas ut då diametern var given och för att tillverka CD-stället 

behövdes en vinkelberäkning, Pythagoras sats och två additioner. Hela kurstiden gick 

vanligtvis åt till att montera dessa två föremål.  

Tabell 2 redovisar hur många matematikuppgifter som utfördes och hur många uppgifter 

som utfördes per timme i övningarna i verkstadskurserna. 
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Tabell 2. Antal matematikuppgifter i verkstadsövningarna 

Övning Antal 

uppgifter 

Uppgifter per 

timme 

Filövning 14 1,4 

Tryckkärl 1 0,1 

CD-ställ 4 

 

Naturligtvis ägnades inte all tid i dessa kurser åt att räkna. Kurserna handlade om att svetsa 

och att bli bekant med arbete i verkstad. Matematiken var viktig eftersom uppgifterna inte 

kunde lösas utan kalkylerna därför kunde eleverna uppleva den som meningsfull. Addition 

och subtraktion var välkänt medan Pythagoras sats och vinkelberäkningar var mindre välkänt. 

Sammanhanget för beräknandet, att räkna i verkstadsmiljö, var helt främmande. Eftersom det 

rörde sig om väldigt få beräkningar under lång tid och det var möjligt att få hjälp med dessa 

kunde en föreställning om att matematikkunskaperna hade begränsad betydelse för yrkeslivet 

framträda. Det kunde tyckas mer funktionellt att ta hjälp vid beräkningar i verkstaden än att 

lära sig räkna själv. 

 

Undervisningsförsöket 

Undervisningsförsöket genomfördes under två på varandra följande år. Det första året 

genomfördes försöket i två grupper med förstaårselever och två grupper med andraårselever. 

Det andra året genomfördes försöket med två grupper av förstaårselever. Totalt deltog alltså 

sex grupper med sammanlagt 69 elever. 

För varje grupp bestod försöket av två undervisningstillfällen. Ett tillfälle tidigt under 

höstterminen då den praktiska övningen genomfördes och ett referenstillfälle senare under 

samma termin. 

Inga större skillnader kunde noteras mellan grupperna varför alla grupper redovisas i en 

klump. Däremot kunde skillnader iakttas mellan kvinnor och män samt mellan starkare och 

svagare grupper inom grupperna.  

Fyra elever visade sig vara avsevärt starkare än de övriga. De ritade och förstorade snabbt 

fem bitar och önskade sedan räkna i boken. Övriga män anpassade sitt arbetstempo efter 

kamraterna. Oavsett om de tillhörde genomsnittet eller de svagare klarade de av att rita och 

förstora fem bitar under fyrtio minuter. Kvinnorna arbetade isolerat från gruppen. De arbetade 
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inte märkbart snabbare eller långsammare, bara utan att anpassa sin hastighet till sina 

bänkkamrater. 

De elever som arbetade med att avbilda ett tredimensionellt föremål ägnade hela lektionen 

åt detta. 

Bitarna var konstruerade för att likna bitar som förekommer i verkstadsutbildningen. Det 

gav övningen en stark känsla av anknytning till nödvändiga färdigheter för verkstadselever. 

Bygg och hantverkselever lade märke till att uppgiften också handlade om centimeter och 

millimeter, något angeläget med verklighetsanknytning för dem.  

Ytterligare en svårighet som eleverna fick möta var bitarnas snedhet. Inte ens de bitar som 

ser raka ut är riktigt raka. Den som följer lärarens exempel och mäter på biten och försöker 

rita efter papprets rutor kommer inte att få figuren att stämma. Några valde att hålla sig till 

rutnätet, några lade istället biten på pappret och ritade så noga som möjligt. De som följt 

rutnätet fick en enklare uppgift när de skulle rita sin förstoring, däremot såg de tydligare att 

deras ritningar inte stämde med originalbitarna. De som ritat runt sina bitar fick en betydligt 

svårare uppgift när de skulle försöka förstora ritningarna.  Inte heller deras ritningar var i 

överensstämmelse med originalen.  

Läraren påpekade att detta var sådant som väntar i verkligheten. I kursen matematik A 

ingick att vidga taluppfattningen till att innefatta de reella talen, vilka kan dyka upp på detta 

sätt. På så vis skiljde sig gymnasiematematiken från den matematik de mött i grundskolan. 

Det var också nödvändigt att lära sig hantera uppritning av knepigare figurer för att kunna 

tillverka dem i plåt. Eleverna fick beröm för sin stora flit och de ganska tjusiga ritningar de 

skapat.  

Nyttan av matematik var i denna situation påtaglig. Mätning förekom frekvent i 

verkstadsmiljö och bygg-verksamhet. En djupare förståelse för ett förhållande mellan 

matematiken och verkligheten kunde visas. Det var en påtaglig nyhet för flera av eleverna att 

matematiken plötsligt inte endas utgjordes av vinkelräta figurer. Eleverna engagerades och 

var sålunda sysselsatta. Det var också möjligt att göra bedömningen att eleverna någorlunda 

behärskade enheterna millimeter och centimeter, vissa elever hade god förståelse för 

likformighet, avbildningar, vinklar och skala. 

Övningen var meningsfull. Att rita var vidare något som låg naturligt för många ungdomar 

och därför något de väl kände igen. Sammanhanget att rita av och förstora bitar var något nytt 

och lagom avvikande från tidigare erfarenheter för att utgöra en intressant utmaning. Här 

fanns stora möjligheter att lösa problemet med likformig avbildning på olika sätt. Genom att 
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kvalitetskrav ställdes och att de fick arbeta med många bitar gavs känslan av att detta var god 

användbar kunskap. 

 

Vid kontrollräkning av det antal uppgifter de räknat varierade resultaten mellan 75 och 168 

uppgifter på 40 minuter och 123 uppgifter på cirka 25 minuter. 

Tabell3. Antal uppgifter vid praktiskt försök 

Tre exempel Antal 

uppgifter 

Uppgifter per 

timme 

Uppgifter per 

minut 

Snabb elev 168 252 4,2 

Jättesnabb elev 123 295,2 4,92 

Långsammare 75 112,5 1,25 

 

 

Referensförsöket 

När eleverna erbjöds möjligheten att sluta tidigare om de arbetade sig igenom resterande del 

av det kapitel de arbetade med visade de att de kunde arbeta med en dramatiskt högre takt än 

annars. När den vanliga räknehastigheten låg kring en uppgift per två minuter kunde den 

under dessa betingelser ökas till mer än en uppgift per minut. Några mycket snabba elever 

räknade över 150 uppgifter på 60 minuter.  

 

Tabell4. Antal uppgifter vid referensförsök 

Ett exempel Antal 

uppgifter 

Uppgifter per 

timme 

Uppgifter per 

minut 

Jättesnabb elev 150 150 2,5 
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Analys och diskussion 

Nyttan av räknandet 

En teoretisk utgångspunkt i detta arbete är att matematik är ett skolämne som har till uppgift 

att sysselsätta, socialisera och sortera elever, därtill förväntas undervisningen ge matematiska 

kunskaper och färdigheter som förknippas med ämnet. Studierna gestaltar sig ofta som 

räkning i en lärobok. Undersökningen har visat att räkning i lärobok kan ge hundra 

lektionstimmar av välkänd karaktär där inget överdrivet effektivt arbete krävs. Eleverna 

sysselsätts och socialiseringen driver dem mot plikttroget sittande arbetande i makligt tempo. 

Övningsuppgifterna har en sådan likhet med uppgifterna i det nationella provet, som gör att de 

som står ut med undervisningen i princip är garanterade ett godkänt betyg på det nationella 

provet.  

De matematiska kunskaperna som förmedlas av läroböckerna kan användas vid fortsatta 

matematikstudier och lösning av räkneuppgifter i läroböcker. Eftersom läroböckerna består av 

räkneuppgifter lär sig eleverna att lösa sådana och fortsättningskurser i matematik är 

utformade för att bygga vidare på grundkursens lärande. Mindre uppenbart är hur denna form 

av matematikundervisning närmar sig teoriavsnittets nyttoaspekt om att ge kunskap som kan 

användas i yrkesverksamhet och vardagsliv utanför skolan. För att klara yrkesmatematiken 

krävs ibland helt andra kunskaper än de som förmedlas i grundkursen i matematik och ibland 

kanske en fullständig om-inlärning krävs i yrkessammanhanget. Läroböckernas 

räkneuppgifter som syftar mot tillämpningar i vardagslivet kan ställas mot hur ofta en 

genomsnittlig vuxen person löser samma problem praktiskt utan skolmatematik. 

Förmågan att räkna övas så att en enkel uträkning (till exempel en multiplikation av två 

ensiffriga tal på miniräknare) kan utföras på mellan två och närmare fyra minuter eller 

omräknat mellan 0,28 och 0,44 uppgifter per minut. Samtidigt visar försöket att eleverna kan 

räkna mer än en enkel uppgift per minut och i vissa fall prestera 2,5 uppgifter per minut. Även 

om uppgifterna har en viss skillnad i komplexitet så motsvarar det inte den stora kontrasten 

mellan lösningstiderna. En tolkning är att eleverna tar paus från matematiken mellan 

uppgifterna (vässar pennan, ritar en extra tydlig marginal, dagdrömmer en smula) en annan att 

de använder tiden till reflektion över sitt räknande. I anknytning till den första tolkningen kan 

då noteras att en stor del av lektionstiden sysselsätter sig eleverna med annat än matematik 

och vidare till stor del med något annat än den schemalagda verksamheten.  
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Att eleverna möjligtvis kan ägna en stor del av lektionstiden åt annat än matematik ger 

omedelbart några reflektioner kring matematikundervisningen som institution för 

kunskapsförmedling, sysselsättning och socialisation. Matematikundervisningen kanske kan 

komprimeras så att endast en bråkdel av undervisningstiden behövs för att förmedla 

kunskapsstoffet. Eleverna har förmåga att själva finna sysselsättning och de behöver kanske 

inte ägna sig åt matematik. En skola med uppgift att sysselsätta eleverna är inte detsamma 

som en skola som syftar till att eleverna ska vara sysselsatta. I arbetslivet är både förmåga till 

egna initiativ och förmågan att arbeta enligt givna direktiv viktiga. Däremot är en vana att 

ägna sig åt annat än givna arbetsuppgifter mindre eftersökt av dagens arbetsgivare.  

Den elev som behöver fyra minuter för att klara av en enkel beräkning har inte heller den 

fulla nyttan när det kommer till att använda matematiken. Det kan fungera att ta god tid på sig 

under ett matteprov men på arbetsplatser och i många vardagssituationer krävs viss snabbhet. 

Men när eleverna sysselsätts med räknande i verkstadsutbildningen kommer andra värden 

in i bilden. Eftersom räknandet sysselsätter eleverna frigör det läraren under tiden så är det en 

fördel om beräkningarna inte görs alltför raskt. Att eleverna måste ta sig rådrum och fundera 

över hur tillverkningen ska gå till är då något positivt. De lär sig i verkstaden att använda 

matematiken vilket är ny kunskap som går utöver de triviala räkneoperationer som utförs. 

Matematiken i verkstaden socialiserar mot ansvar och noggrannhet i beräkningar för en 

felaktig beräkning kan göra att ett arbetsstycke måste kasseras. Detta kan ske långt senare i 

processen då mycket arbete nerlagts och medföra att hela tillverkningen tvingas göras om.  

Vid klassrumsförsök med praktisk matematik arbetade eleverna fokuserat och producerade 

anmärkningsvärt mycket material. De var sysselsatta och arbetade självständigt kreativt med 

matematisk problemlösning. Materialet de arbetade med innehöll svårigheter som gick utöver 

kurskriterierna men var nödvändiga för att använda matematiken i en yrkesutövning som 

verkstadsmekaniker. Övningen gav möjlighet att träna användning av matematik. Eleverna 

var mycket mer produktiva än vid någon annan undervisningsform, de övade därmed mer. 

Den nytta som framträder vid klassrumsförsöket med praktisk matematik är en ökad 

sysselsättningsgrad. Eleverna arbetar mer effektivt. Det socialiserar mot ett fokus på givna 

arbetsuppgifter och ger användbara kunskaper. Kanske upplever de uppgifterna mer 

meningsfulla eller till och med njutningsfyllda då de använder mindre tid till spontana pauser 

mellan uppgifterna. 
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Matematisk potential 

Matematisk potential är den första av fyra analytiska kategorier som används för att reflektera 

över det lärande som sker i matematikundervisningen. När kunskap betraktas med avseende 

på matematisk potential handlar det om att studenten behöver se ny kunskap som meningsfull, 

den måste därtill vara begriplig och rimlig. 

Efter nio år av skolmatematik kan elever lätt kunna känna igen det material böckerna 

presenterar. Det är begripligt i sin enkelhet och med stor sannolikhet korrekt, därmed rimligt. 

Kunskaperna är meningsfulla så tillvida att de kommer att prövas på prov och bedömningen 

av dessa leder till betyg. Det är också kunskaper som sannolikt kommer till nytta vid vidare 

studier ty liknande uppgifter har återkommit varje skolår. Däremot kan det vara svårare att se 

kunskapernas betydelse i livet utanför skolan. Vissa matematiska förmågor som övats under 

nio år i grundskola har aldrig kommit till användning utanför skolan under denna tid. 

I verkstadsutbildningens karaktärsämnen används matematik med nödvändighet vid 

tillverkning av föremål. För många övningsuppgifter i verkstaden måste beräkningar göras för 

att tillverkningen ska kunna sättas igång. Eleverna lär sig använda matematiken. Det är ny 

kunskap som går utöver de triviala räkneoperationer som utförs. Ändå är det inte fullt ut 

meningsfull kunskap. Det är nämligen i många fall enkelt för eleven att föreställa sig en 

arbetsdelning där någon annan gör beräkningarna medan eleven sedan utför det praktiska 

arbetet. Att det kan gå lång tid mellan övningstillfällena i matematik i verkstaden förstärker 

denna inställning. Vidare är en påfallande vanlig anmärkning från elever när de påträffar 

något nytt att det inte är något de behövt använda tidigare, därför inget de behöver kunna.  

Lärare, äldre elever och den påträngande verkligheten har dock ofta förmågan tydliggöra 

den matematiska potentialen. De äldre personerna kan påtala att kunskaperna är nödvändiga 

för arbetet men mer konkret kan det bli då ett arbetsstycke måste kasseras efter mycket 

nedlagt arbete på grund av slarv i de inledande beräkningarna. 

Vid klassrumsförsök med praktisk matematik var kopplingen till karaktärsämnena 

uppenbar för eleverna. Den matematiska potentialen framträdde med önskvärd tydlighet. 

 

Igenkännlighet  

Även om ny kunskap med nödvändighet måste vara till viss del annorlunda än det tidigare 

kända så underlättas lärandet av en likhet med något välkänt. Ny kunskap måste vara 
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kompatibel med förekommande förkunskaper men att utmana sådant eleverna tar för givet är 

också viktigt. 

I läroböckerna är uppgifterna av välkänd karaktär. De känns lätt igen från tidigare 

skolgång. Ytterligt små variationer av uppgifter i förhållande till vad de tidigare kan ha 

upplevt (kanske något annorlunda texter och nya personnamn i läsuppgifter) kräver inte 

mycket. Kanske är uppgifterna för likformigt utformade med brist på stimulerande 

utmaningar. Geometriska figurer med räta vinklar, aritmetikuppgifter och ekvationer med 

heltalslösningar ger inte eleven anledning att ifrågasätta sina lösningsmetoder även om de inte 

är hållbara i vardagsnära sammanhang.   

Den matematik som förekommer i verkstaden har inslag från den välkända 

skolmatematiken men även betydande skillnader. Underlaget för beräkningarna, ritningarna, 

har en betydande komplexitet, resultatet av beräkningarna kan vara reella tal och det är först 

mindre uppenbart om ett svar är korrekt. Det visar sig senare under tillverkningens gång. Här 

ges betydande utmaningar.  

I försöket med praktisk matematik i klassrummet upplevde eleverna den påtagliga likheten 

med verkstadens tillämpningar. Mätning med linjal var något välkänt medan icke-

heltalslösningar och annat än räta vinklar utmanade det många elever tagit för gällande i 

klassrumsmatematik.  

 

Variation i kontextualiseringen 

Klassisk skolmatematik med räkning i läroboken erbjuder liten eller praktiskt taget ingen 

variation i kontextualiseringen. Det är upp till läraren eller den enskilda studenten att skapa 

variationen.  

I verkstaden dryftas beräkningarna. Det finns möjlighet att använda praktiska metoder för 

att komma fram till resultat och beräkningar kan göras mer eller mindre noggrant. 

Verkligheten erbjuder också skiftande svar på vad som är en korrekt beräkning. Ibland 

fungerar en överslagsräkning och ibland krävs stor precision.  

Den praktiska matematiken i klassrummet gav möjlighet till flera variationer. Uppgiften 

var fri från behovet av att läsa sig till vad problemet var. Det fanns en mängd lösningsvägar 

att pröva. Det var en utmanande uppgift som gav omedelbar möjlighet till reflektion över 

valda metoder. 
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Livskraft 

Läroböckerna visar ofta hur matematiken används i vardagslivet genom övningsuppgifter med 

vardagsanknytning. När eleverna reflekterar över dessa uppgifter kan de finna att i ett vidare 

perspektiv, i själva vardagslivet, löser de liknande uppgifter med helt andra metoder. De kan 

då finna att skolmatematiken endast representerar funktionell kunskap i skolan.  

I verkstaden förekommer tillverkning av små och stora föremål. Det förekommer 

tillverkning som kräver hög precision och sådan som kan göras relativt fritt. Det ger en 

spännvidd av sammanhang för eleverna att låta pröva sitt tänkande.  

Praktisk matematik i klassrummet ger även det möjlighet till reflektion över tänkandet. Att 

reflektera över om använda metoder fungerar i den närliggande verkligheten. Räknande i 

klassrummet är också en verksamhet som skänker kreativiteten trygghet. Där kan nya metoder 

prövas utan att leda till tidsödande misslyckanden i en tillverkningsprocess. Effektiva metoder 

blir funktionella och får livskraft utanför klassrummet.     

 

Avslutande diskussion  

Försöket har handlat om att jämföra traditionellt räknande i boken med praktisk matematik. 

Vid försök med praktisk matematik i klassrummet visade det sig att eleverna räknade 

betydligt fler uppgifter under en viss tid, vidare hade uppgifterna svårigheter som sällan 

förekommer i skolboksproblem.  

En möjlig tolkning av detta är att lektionen varit framgångsrikt konstruerad genom sin 

tydliga koppling till karaktärsämnets matematik. Det problem eleven kommer att lösa 

motsvarar en modell som denne enkelt kan relatera till. Att lösa sådana problem som det 

handlar om är tillräckligt vardagsnära i elevens yrkesutövning för att vara övertygande 

realistiska. För yrkesverksamma verkstadsarbetare krävs ibland särskilda matematikkunskaper 

som går utanför gymnasiets grundkurser. Här kommer just sådana i dagen och elevernas 

igenkännande gör att de tar sig an problemen.  

En alternativ tolkning är att omväxlingen med en ny intressant problemlösningssituation 

tilltalade eleverna, gjorde dem mer produktiva och fick dem att producera kreativa lösningar 

till de anförda problemen. Som vi såg i litteraturgenomgången har tidigare forskning visat att 

människor kan låta sig roas av matematisk problemlösning och elever kan uppleva 

intellektuell gemenskap när de löser problem tillsammans.  
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Oavsett vilken av dessa tolkningar som är den riktiga eller om de båda i någon mån har en 

bärkraft så räknades fler och svårare uppgifter. Nyttan av detta var dels att eleverna hölls 

sysselsatta och socialiserades mot att arbeta med tilldelade uppgifter. Dels övades det i att 

använda matematiken, förmågan att räkna på en arbetsplats tränades för att oavsett om 

eleverna förstod att uppskatta det eller ej så använde de matematik på ett sätt som görs på 

arbetsplatser. Slutligen övades det i att räkna. Det är inget fel med det ty övning i räkning 

utvecklar färdighet i räkning. 

  

Några starka elever önskade snabbt återgå till räknande i boken. Kanske såg de i boken det 

rättesnöre som bjuder störst nytta inom skolans egen värld. Där finns den nyttiga matematiken 

som behövs för att klara av den matematik som följer längre fram i kurserna. Kanske hade de 

större medvetenhet om bedömning och kurskriterier. Tillämpningsövningar kan ha ett rikt 

matematiskt innehåll medan de endast svarar mot ett fåtal triviala kurskriterier.  

Ytterligare ett tänkbart skäl till att föredra att räkna i boken är den ökade svårigheten i att 

ta till sig tillämpningsorienterad undervisning i jämförelse med ren matematik. Här har det 

troligtvis inte spelat in eftersom problemet var enkelt för dessa elever. Föreställningen om 

nationella provet som en milstolpe i utbildningen och medvetenhet om dess utformning kan 

dock göra att praktisk matematik nedvärderas av betygsmedvetna elever. En nackdel som 

dessa elever skapar för sig själva är då ett matematikkunnande med bristande kunskaper i att 

använda matematik.  
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Konklusion 

Nyttan av matematik i naturvetenskapliga och tekniska sammanhang är ovedersäglig medan 

skolmatematikens betydelse för vardagslivet utanför skolan kan ifrågasättas. Inte desto mindre 

spelar matematiken en stor roll för livet i skolan. Mycket tid ägnas åt matematiken, den är 

obligatorisk för alla och fungerar som ett viktigt urvalsinstrument till högre utbildningar. 

Skolmatematiken motiveras med dess nytta för medborgare, i vidareutbildning och för 

yrkesutövare.  

Praktisk matematik i klassrummet tillgodoser styrdokumentens krav på omväxlande 

undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet. Det kan också ge nyttiga 

kunskaper. Dessvärre har min undersökning visat att kunskaper har ett stort 

sammanhangsberoende och vår högst värderade mätmetod (Nationella provet) är utformad 

efter skolmatematikens sammanhang och för att lyckas väl på sådana prov krävs även god 

läsförståelse. Räkning i läroboken övar de färdigheter som är nödvändiga för goda 

provresultat men ger inte nödvändigtvis kunskaper för yrkes och vardagsliv.    

Laborationer kan användas för att variera undervisningen, det ger läraren möjlighet att göra 

mer allsidig bedömning av elevers kunskaper och svårigheter, det ger ytterligare möjlighet att 

nivåanpassa, det ger möjlighet att förmedla annat stoff. Variation i undervisningen är bra för 

läraren då det ger omväxling i arbetet och kanske även utmaningar, nya perspektiv på 

förmedlat stoff och didaktik. Det kan bli en speciell stämning i klassrummet när något 

annorlunda och lite speciellt händer. Om övningarna presenteras som forskning eller 

experimentell pedagogik kan även eleverna känna sig utvalda och lite speciella och prestera 

bättre av den anledningen.  

Det finns också nackdelar med laborationer i undervisningen. Till hjälp vid bedömning av 

elevernas kunskaper (för att bland annat garantera rättvisa betyg) används nationella prov.  

Prestationer i matematik mäts då med prov av en standardkaraktär som eleverna lärt sig känna 

igen. Det bästa sättet att lyckas bra på sådana prov är att öva på uppgifter av den typ som 

förekommer på provet. Laborationer tar tid från detta övande.  

Laborationer kan också upplevas som något som faller utanför undervisningen. En 

välskriven lärobok följer ofta en röd tråd. Klassrumsundervisning följer en invand 

arbetsordning. Detta ger eleverna ett tryggt sammanhang och möjlighet att planera och styra 

sin egen aktivitet. Avbrottet med laboration hindrar eleven från att räkna det den har planerat. 
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För att uppfattas som intressant måste laborationen ge något mer än det vanliga räknandet. 

Den måste gå utanför eller bryta tråden. Nyttan av laborationen är inte uppenbar då den inte 

leder till de viktiga provkunskaperna och själva aktiviteten inte är något som eleverna utfört 

eller utför i vardagen. Om laborationer endast utförs mer sällan kommer inte en rutin för 

laborationer att utvecklas. Oftare utförda laborationer tar mer tid från annan undervisning.  
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