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Titel  
Räkna med slöjden. En studie och praktisk matematik. 
 
Författare 
Herman Swahn  
 
 
 

Sammanfattning 

Arbetet kopplar ihop matematiken med trä- och metallslöjden. Filosofen Deweys tankar om att praktiskt 

arbete gynnar elevers kunskapsbildning var utgångspunkten för syftesformuleringen. 

 

Syftet med arbetet var att bidra till nya perspektiv på matematikundervisningen i grundskolans senare år. 

Detta har jag gjort genom att tillverka ett pedagogiskt material i form av fyra slöjdföremål med tillhörande 

pedagogiska tankar.  

 

Som bakgrund till det praktiska arbetet har jag bearbetat litteratur men även genomfört ett flertal kvalitativa 

intervjuer med olika lärare. Intervjuerna behandlade lärarnas syn på praktisk matematik jämfört med 

traditionell matematikundervisning samt geometri kopplat till praktisk matematik. Resultatet av intervjuerna 

visar i stora drag att både matematik och trä- och metallslöjdlärarna var positiva till praktisk matematik. 

Matematiklärarna påpekade dock värdet av den teoretiska matematiken. Vidare menade både matematik och 

trä- och metallslöjdlärarna att geometrins områden lämpar sig för praktisk matematik, i form av att tillverka 

slöjdföremål.  

 

De fyra slöjdföremålen redovisas i arbetets resultatdel och i utställningsform.   

 
 

Nyckelord 
Matematik, trä- och metallslöjd, praktisk matematik, laborativ matematik, ämnesintegrering. 
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1. BAKGRUND 
Under min tid på lärarprogrammet vid Linköpings Universitet har jag läst två inriktningar, 

först matematik och därefter trä- och metallslöjd och inriktat mig mot grundskolans senare år. 

Under inriktningen matematik började jag fundera över mitt examensarbete och kände då att 

jag ville skriva något om att ämnesintegrera matematik med trä- och metallslöjd. Sedan dess 

har jag vidareutvecklat mina tankar i takt med att mina studier har fortskridit. Under året som 

jag läste matematik diskuterade vi en hel del kring praktisk och laborativ matematik och kom 

fram till att det är viktigt att eleverna får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. När 

jag därefter kom ut på min verksamhetsförlagda utbildning i matematik, insåg jag att skolan 

inte arbetar särskilt mycket med praktisk och laborativ matematik, utan att det är enskilt 

arbete i läromedlet som utgör den största delen av undervisningen. I en rapport från skolverket 

framgår det att det är just den modellen som dominerar undervisningen.1 De syftar på 

traditionell undervisning med enskilt arbete i räkneboken, följt av diagnos eller prov. Läraren 

har ibland gemensamma genomgångar och går resterande tid runt och hjälper eleverna 

individuellt. När jag funderar på min framtida roll som lärare är det inte enligt denna modell 

som jag vill arbeta. I samma rapport berörs lärarens betydelse för elevernas lust till att lära. 

Följande citat tar jag istället med mig som ett visdomsord på min väg.  

 

”Lärare som förmedlar lust att lära förmår anknyta till verkligheten, engagerar elever 

i utmanande samtal och visar hur kunskapen används. De utgår ofta från egna 

erfarenheter och bygger inte allt på läromedlet.” 2  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning i matematik provade jag på att undervisa i praktisk 

och laborativ matematik, vilket gav mersmak både för mig och för eleverna. Därför har jag 

valt att koppla ihop matematiken med trä- och metallslöjden i detta examensarbete och finna 

nya perspektiv på matematikundervisningen i grundskolans senare år. Jag har, likt filosofen 

Dewey, en tanke om att elevers kunskapsbildning gynnas av praktiskt arbete. John Dewey 

myntade uttrycket ”learning by doing”, där grundtanken var att inlärning skulle ske genom 

problemlösning och handling.3 

 

                                                             

1 Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. 
2 Ibid. s.35. 
3 Nationalencyklopedin (2009). John Dewey. (2009-02-08). http://www.ne.se/artikel/152907. 
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Under min verksamhetsförlagda utbildning i matematik fick jag även möjlighet att enskilt 

hjälpa elever med matematiksvårigheter. Jag minns speciellt en elev som hade svårigheter i 

matematik på grund av sociala problem. Eleven kunde inte koncentrera sig då det gällde det 

traditionella arbetet i boken och då fick jag möjlighet att hjälpa till. Vi satte oss ner 

tillsammans, plockade ut uppgift för uppgift ur boken och satte in dem i ett sammanhang, som 

passade in i elevens verklighet. Jag såg en tydlig skillnad och eleven gjorde goda framsteg då 

matematiken kopplades till elevens verkliga liv. Här väcktes en ny tanke om att hjälpa elever 

med matematiksvårigheter av olika slag, genom att finna nya perspektiv på undervisningen. 

Det finns säkert många bra och framgångsrika tillvägagångssätt för matematikundervisning 

men det som jag valt att fokusera på nu är att arbeta med praktisk matematik. 

 

Mitt examensarbete är uppdelat i två delar, dels har jag skrivit en uppsats på grundnivå och 

dels har jag tillverkat fyra slöjdföremål. Föremålen redovisas i utställningsform och i arbetets 

resultatdel. Uppsatsen och föremålen går hand i hand och kompletterar varandra.  

 

Jag har gjort ett medvetet val då det gäller tempus i uppsatsen. Uppsatsen är skriven i 

imperfekt för att uttrycka dåtid, med undantag för syfte och frågeställningar, delar av 

litteraturgenomgången samt resultatdelen som är skrivna i presens. Syftet och 

frågeställningarna är utformade i presens för att beskriva vad jag ska göra. 

Litteraturgenomgången har jag skrivit i både presens och imperfekt för att få en mer naturlig 

och berättande text. Jag har till exempel skrivit om filosofer som har levt i imperfekt och 

allmänna tankar från, i skrivande stund, levande personer i presens. Anledningen till att jag 

även har valt att skriva resultatdelen i presens är att det blev läsarvänligare.      
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2. STIPULATIVA BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Jag har valt att göra en stipulativ begreppsförklaring för att förklara vad jag som författare 

menar med vissa begrepp i detta arbete och för att underlätta den fortsatta läsningen.    

Praktisk matematik innebär, enligt min mening, när eleverna bildar sig matematisk kunskap 

genom att arbeta praktiskt. Det kan till exempel vara med hjälp av papper och sax som då ofta 

kallas laborativ matematik, men det kan även vara när eleverna tillverkar ett föremål rent 

praktiskt. 

 

Traditionell matematikundervisning innebär, enligt min mening, när eleverna arbetar enskilt i 

räkneboken och sedan får göra någon form av diagnos eller prov. Lärarens uppgift blir då att 

gå runt och hjälpa eleverna och att ibland ha gemensamma genomgångar. Detta kallar jag 

även för teoretisk matematik då eleverna endast arbetar utifrån en bok med tillhörande 

genomgångar.  

 

Ett pedagogiskt material är, enligt min mening, ett material som är till för att användas i 

undervisningen och hjälpa läraren att förmedla kunskap. Det kan både vara teoretiskt och 

praktiskt. 

  

Kunskapsbildning innebär, enligt min mening, att en människa tar till sig kunskap och därmed 

lär sig något. 

 

Med grundskolans senare år menar jag skolår 4-9.  

 

3. AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att avgränsa min studie till grundskolans senare år då jag utbildar mig mot dessa 

skolår. Vidare har jag gjort en matematisk avgränsning till att arbeta utifrån geometrins 

områden, såsom längd, area och volym. Detta då jag ser en naturlig koppling till att arbeta 

med praktisk matematik i trä- och metallslöjdsundervisningen. 
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med arbetet är att bidra till nya perspektiv på matematikundervisningen i grundskolans 

senare år. Uppgiften jag tar på mig är dels att undersöka vad lärare i matematik och trä- och 

metallslöjd har för uppfattning kring praktisk matematik samt att arbeta fram ett pedagogiskt 

material, i form av fyra slöjdföremål. Detta arbete med tillhörande slöjdföremål utför jag för 

att inspirera lärare och elever i matematik- och trä- och metallslöjdundervisningen i 

grundskolans senare år. Jag kommer även att använda mig av arbetet som blivande lärare i 

matematik och trä- och metallslöjd. 

 

Frågeställningar: 

- Vad har lärare i matematik och trä- och metallslöjd för uppfattning om elevers 

kunskapsbildning vid praktisk matematik gentemot traditionell matematikundervisning?  
 

- Vad har lärare i matematik och trä- och metallslöjd för uppfattning om att geometrins 

områden, lämpar sig för praktisk matematik, i trä- och metallslöjden? 
 

- Hur skiljer sig matematik- och trä- och metallslöjdlärares uppfattningar om elevers 

kunskapsbildning vid praktisk matematik gentemot traditionell matematikundervisning? 
 

- Hur skiljer sig matematik- och trä- och metallslöjdlärares uppfattningar om att geometrins 

områden lämpar sig för praktisk matematik i trä- och metallslöjden? 
 

- Vilka slöjdföremål är lämpliga att använda som pedagogiskt material i 

matematikundervisningen? 
 

- Vilken matematisk kunskapsbildning sker vid tillverkning av de olika föremålen? 

 
 

 

  



11 

 

5. LITTERATURGENOMGÅNG  

För att sätta mig in i ämnet och få en teoretisk bakgrund har jag sökt och bearbetat litteratur. 

För att få struktur på min bearbetning och genomgång har jag delat in litteraturen i olika 

kategorier. Inledningsvis har jag bearbetat litteratur kring praktisk kunskap. Vidare har jag 

gått in på praktisk och laborativ matematik och matematik i samverkan med slöjd. Slutligen 

har jag bearbetat kursplanen i matematik utifrån mina frågeställningar.  

 

5.1 Kunskap genom praktiskt arbete 

Filosofen Dewey, 1859 - 1952, hade en tanke om att elevers kunskapsbildning gynnas av 

praktiskt arbete. Dewey är omnämnd inom pedagogikens område och har skrivit om 

pedagogiska arbeten. Intresset för honom har ökat under senare år och hans resonemang har 

betytt mycket för skolans utveckling runt om i världen. Dewey myntade uttrycket ”learning 

by doing” och var mån om att individen utvecklades genom samspel med sin omvärld. För att 

denna tanke skulle fungera var utbildningen tvungen att ge eleverna tillfälle att aktivt 

experimentera och pröva sig fram. Dewey var inte förespråkare för en fri och kravlös 

utbildning utan istället skulle elevens intresse och aktivitet vara grunden för ett målinriktat 

lärande. Lärarna skulle aktivt stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling och hade 

därmed stora krav på sina ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper.4 

 

Kunskap som är bunden till olika situationer kallas situerad kunskap som är en översättning 

från engelskans situated cognition. Detta sätt att se på kunskap grundas i studier av hantverk. 

Lärlingar i en skräddarverkstad utför svåra matematiska beräkningar då de skär ut tygbitar. 

Dessa beräkningar är inte säkert att de hade klarat med matematikundervisningen i skolan 

men här arbetar de istället i en social verksamhet med praktiskt arbete. Flera studier visar just 

detta att kunskap och lärande sker i praktiska miljöer i vilka kunskapen används och 

praktiseras.5 

 

Skolans olika ämnen ska blanda teoretiska och praktiska kunskapsformer.6  

                                                             

4 Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter i urval av Sven Hartman, Ulf P. 

Lundgren och Ros Mari Hartman. Stockholm: Natur och kultur. 
5 Gustavsson, Bernt (2000). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 
6 SOU 1992:94. Bildning och Kunskap. Stockholm: Skolverket. 
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De teoretiska ämnena behöver praktiskt arbete och de mer praktiska ämnena behöver 

teoretiskt arbete och reflektion. Det är viktigt att undervisningen är varierad och att det finns 

kunskapsformer för alla elevers behov. De elever som lär sig lättare genom att arbeta praktiskt 

ska inte bromsas på grund av att teoretisk lärdom har högre prestige. Likadant ska en elev som 

gynnas av teoretisk lärdom inte heller bromsas men det är viktigt att båda kunskapsformerna 

får del i inlärningen.7 

 

Författaren Fejan Ljunghill varnade år 2001 i en artikel för en trist treämnesskola. Under 

1990-talet visade skolverkets undersökningar på en tydlig bild av elevernas syn på skolan. En 

tredjedel av eleverna på högstadiet och gymnasiet tyckte att skolan var tråkig och meningslös. 

Mer än hälften av eleverna ville använda sina händer mer i arbetet. En fjärdedel ansåg att 

arbetet i skolan inte ofta rörde deras vardag och att de områden de var bra på inte räknades. Så 

gott som alla elever önskade mer av de praktisk-estetiska ämnena på schemat. Elevernas egna 

aktiva skapande var en mycket viktig väg till kunskap ansåg pedagogiska filosofer som; 

Sokrates, Rosseau, Pestalozzi, Dewey, Freinet, Malaguzzi och Piaget. De teoretiska ämnena 

måste gå hand i hand med de pratisk-estetiska och komplettera varandra. För att ge de 

teoretiska kunskaperna liv är fantasin och det kreativa skapandet nödvändigt. De praktisk-

estetiska ämnenas karaktär ska finnas i all undervisning och genomsyra hela verksamheten 

och på så vis ge inspiration och mening till kunskapsbildning.8 

 

Carla Hannaford är en neurofysiolog och utbildare som förespråkar inlärning med hela 

kroppen. Inlärning, tanke, kreativitet och intelligens är förlopp som inte bara sker i hjärnan 

utan i hela kroppen. Hennes erfarenhet som utbildare, men även från sin egen uppväxt, har 

fått henne att inse att rörelse aktiverar nervsystemet i hela kroppen och gör denna till ett 

instrument för inlärning. Detta belyses även inom vetenskaplig forskning och Hannaford tror 

att vi behöver bli mer medvetna om kroppens roll i inlärningen.9  

 

5.2 Praktisk och laborativ matematik 

För att få en bakgrund till den praktiska och laborativa matematiken har jag studerat ett 

examensarbete som undersöker just detta.  

                                                             

7 SOU 1992:94. Bildning och Kunskap. Stockholm: Skolverket. 
8 Fejan Ljunghill, Lena (2001). Varning för en trist treämnesskola. Pedagogiska magasinet 3/01. s.4-5. 
9 Hannaford, Carla (1997). Lär med hela kroppen - Inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: Brain Books AB. 
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Författaren har gjort en enkätunderssökning med arton lärare, verksamma i grundskolans 

senare år i samma kommun. Så gott som alla lärare upplever det roligt, meningsfullt och 

inspirerande att undervisa i matematik. Alla lärare utom två arbetar någon gång med laborativ 

matematik. Sju av dem gör det fyra-sex gånger per termin och tre gör det varje vecka. 

Fördelarna med laborativ matematik är övervägande enligt lärarna, det ger varierad 

undervisning, ökar förståelsen och kreativiteten samt motiverar eleverna. Nackdelar eller 

hinder är att det är tidskrävande, att det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter och att det är 

svårt att använda i stora undervisningsgrupper. Då det gäller elevernas inställning till laborativ 

matematik har tretton lärare svarat att eleverna vanligtvis tycker att det är roligt. Det nämns 

även att eleverna tycker att det är ett skönt avbrott i den vanliga undervisningen men att det 

finns elever som blir stressade för att de inte hinner lösa alla uppgifter i boken. Det finns även 

lärare som uppfattar att förståelsen hos vissa av deras elever ökar vid laborativ matematik.10

  

Att arbeta praktiskt och laborativt i en matematikverkstad utvecklar elevernas nyfikenhet och 

gynnar ett lustfyllt lärande, vilket finns med i läroplanens strävansmål. Att använda en 

matematikverkstad är ett sätt att variera undervisningen och eleverna får lära med fler sinnen 

än vad som är möjligt vid enbart arbete i läroboken. En bra och utvecklad matematikverkstad 

stöder även läraren i strävan mot en varierad undervisning som i sin tur leder till ett fördjupat 

och vidgat kunnande, hos eleverna, i och om matematik.11  

 

5.3 Räkna med slöjden 

Jag har studerat boken, Räkna med slöjden och examensarbetet Räkna med slöjden. Och hur gick 

det sedan?, för att få en inblick i hur matematiken kopplas samman med slöjden och tvärtom. 

 

Elsie Blom och Elisabeth Jansson är två lärare som har arbetat i den svenska skolan i mer än 

tjugo år, en är textilslöjdlärare och en är klasslärare. Textilslöjdläraren observerade att hennes 

elever hade problem med att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och klassläraren 

hade svårt att hjälpa eleverna att sätta in de teoretiska kunskaperna i ett praktiskt 

sammanhang.12 

                                                             

10 Andersson, Gudrun (2008). Laborativ matematik – ett sätt att variera undervisningen. Växjö: Matematiska 

och systemtekniska institutionen. 
11 Rystedt, Elisabeth & Trygg, Lena (2005). Matematikverkstad. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning. 
12 Blom, Elsie & Jansson, Elisabeth (1988). Räkna med slöjden. Hallstahammar: Eget förlag. 
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Då föddes idén om att samarbeta med varandra i ett projekt som de kallade för, räkna med 

slöjden. De båda lärarna samtalade självklart löpande med varandra men det viktigaste var att 

eleverna också fick vara delaktiga. Eleverna fick själva ta ansvar för att problem som uppstod 

togs med till det andra undervisningsämnet. Om ett problem uppstod i slöjden fick eleven 

först själv försöka lösa det eller i samverkan med kamrater, därefter gick textilslöjdläraren in i 

diskussionen och slutligen tog de upp problemet på matematiklektion och då gärna med 

slöjdföremålet på plats. Likadant gjorde de när ett teoretiskt problem uppstod i matematiken 

som inte läraren kunde hantera själv. Ett exempel var bråkräkning som textilslöjdläraren fick 

ta över genom att tillverka något som hon kallade för bråkbonad. Tillsammans skapade de ett 

lapptäcke där eleverna under arbetets gång fick räkna med bråk och samtidigt få en bra 

repetition av grunderna i textilslöjd.13 Haneskog och Åkerström är två studenter som har gjort 

en uppföljning på boken Räkna med slöjden med sitt examensarbete Räkna med slöjden. Och 

hur gick det sedan? Efter hand utvecklade textilslöjdläraren detta till heldagsslöjd där eleverna 

arbetade hela dagar med slöjd parallellt med matematik, svenska och andra ämnen. Lärarnas 

och elevernas inställning till heldagsslöjden var över lag positiv och lärarna trodde att 

heldagsslöjden skulle gå att genomföra på alla skolor. Arbetssättet minskade stressen hos både 

elever och lärare och eleverna fick mer tid till reflektion, vilket gjorde att slöjdlärarna inte 

längre behövde servera eleverna fullständiga svar och lösningar på olika problem.14    

 

5.4 Styrdokument 

I grundskolans kursplan för matematik står bland annat följande citat:  
 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 

verksamhet och intuition.”15 

  
”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer.”16 

 
”Matematik har nära samband med andra skolämnen”17 

                                                             

13 Blom, Elsie & Jansson, Elisabeth (1988). Räkna med slöjden. Hallstahammar: Eget förlag. 
14 Haneskog, Lovisa & Åkerström, Anna (2008). Räkna med slöjden. Och hur gick det sedan? Linköping: 

Institutionen för kultur och kommunikation. 
15 Skolverket (2008). Grundskolan kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. s.27. 
16 Ibid. s.28. 
17 Ibid. s.28. 
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Då jag har studerat kursplanen för matematik har jag funnit dessa tre delar som styrker min 

tanke om att koppla matematiken till slöjden och arbeta med pratisk matematik. Även 

kursplanen för slöjd pekar på en koppling mellan slöjden och matematiken och då främst 

geometri. 

 

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som 

andra skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för 

storleksuppfattning och förståelse för geometri.18 

 

Med kursplanerna för matematik och slöjd i ryggen menar jag att elevernas lärande gynnas av 

en koppling mellan matematiken och slöjden. 

  

                                                             

18 Skolverket (2008). Grundskolan kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. s.94. 
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6. METOD 

I metodkapitlet redogör och motiverar jag för val av metod, urval av informanter, 

genomförande av materialinsamling, metodproblem, analys av det insamlade materialet, 

forskningsetiska principer samt litteratursökning. 

 

6.1 Val av metod  

Jag har, enligt Bryman, använt mig av en kvalitativ, semistrukturerad och standardiserad 

intervjumetod.19 Jag valde en kvalitativ metod då jag ville få fram informanternas egna 

uppfattningar om och synsätt på praktisk matematik jämfört med traditionell 

matematikundervisning samt geometri kopplat till praktisk matematik. Som hjälpmedel hade 

jag en intervjuguide (bilaga 1), en bandspelare, en penna och ett anteckningsblock. 

Intervjuguiden använde jag för att få struktur på intervjuerna, alltså en semistrukturerad metod 

där intervjuprocessen var flexibel. Den standardiserade intervjumetoden använde jag mig av 

eftersom jag ställde samma frågor till de olika informanterna. 

 

Utöver dessa intervjuer har jag träffat en lärare vid två tillfällen och genomfört mer 

djupgående och detaljerade samtal. Enligt Bryman kan denna typ av samtal kallas för 

ostrukturerad intervju.20 Samtalen har varit flexibla och varje tillfälle har haft ett tema i form 

av de olika slöjdföremålen som växt fram under arbetets gång. Som hjälpmedel hade jag en 

minneslista, en penna och ett anteckningsblock.  

 

6.2 Urval  

Jag har valt att intervjua åtta lärare, tjänstgörande i grundskolans senare år. Fyra av dem är 

lärare i matematik och de andra fyra är lärare i trä- och metallslöjd. Jag valde åtta informanter 

då det kan ge en överskådlig bild, men även med tanke på arbetets mindre omfattning.  

Anledningen till att jag valde just dessa lärare är att jag känner de flesta från min tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning. Resterande lärare fick jag tips om ifrån Matteljén, som är en 

matematikverkstad som drivs av Linköpings Kommun. Det viktigaste i mitt urval var att hitta 

lika många lärare i matematik som i trä- och metallslöjd samt att alla var tjänstgörande i 

grundskolans senare år. 

 

                                                             

19 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 
20 Ibid. 
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Vidare har jag vid två tillfällen träffat en lärare, som undervisar i både trä- och metallslöjd och 

matematik. Vi genomförde mer djupgående och detaljerade samtal kring de olika 

slöjdföremålen. Anledningen till att jag valde just denna lärare är dels att jag känner personen 

sen tidigare men framförallt för att läraren undervisar i båda ämnena och har erfarenhet av 

praktisk matematik. 

  

6.3 Genomförande  

När det första utkastet av syftet och frågeställningarna var klart började jag fundera på 

intervjufrågor och formulerade en intervjuguide som ett stöd till intervjuerna. Då mina 

intervjuer var av semi-strukturerad karaktär använde jag bara intervjuguiden som en 

minneslista. Enligt Bryman skapade jag anteckningar över inledande frågor och information 

som hjälp för att få mina informanters förtroende och för att leda in dem på ämnet.21  

 

Under planeringsarbetet inför intervjuerna tog jag kontakt med lärare som jag mött under min 

verksamhetsförlagda utbildning men även lärare som jag fick tips om från Mattéljen. Till slut 

fick jag klart med åtta lärare, fyra i matematik och fyra i trä och metallslöjd, i grundskolans 

senare år, som var villiga att delta som informanter. Jag förde epostkonversationer med de 

olika lärarna och bestämde tider och platser samt informerade dem om arbetets syfte och vad 

materialet skulle användas till. Jag kontrollerade även med alla lärare att det gick bra att jag 

spelade in intervjuerna för att underlätta min analys av det insamlade materialet. Dalen 

framhåller vikten av att spela in intervjuerna på något sätt för att verkligen få med 

informanternas egna ord.22 

 

Jag utförde de åtta intervjuerna under två veckors tid, sex av dem på respektive lärares 

arbetsplats och de andra två på ett bibliotek. Jag började varje intervju med att presentera mig, 

återigen berätta syftet med arbetet och vad materialet skulle användas till samt klargöra att 

informanten har rätt att avbryta om så önskas. Därefter hade vi ett samtal där jag ställde några 

inledande frågor. Som bakgrund till intervjufrågorna berättade jag om skolverkets rapport 

Lusten att lära 23 som tar upp traditionell undervisning i matematik. Vidare berättade jag även 

vad praktisk matematik innebär för mig. Därefter började jag spela in och genomförde 

                                                             

21 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 
22 Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
23 Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. 
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respektive intervju, som varade i genomsnitt i tio minuter. 

 

Efter att ha slutfört alla intervjuer lyssnade jag igenom allt inspelat material en gång. Därefter 

gjorde jag en selektiv transkription av varje intervju. Selektiv transkription innebär att 

intervjuerna skrivs ut men att material som inte är av vikt för undersökningen utelämnas.24 Jag 

gjorde selektiva transkriptioner eftersom intervjuerna ofta gled iväg in på något annat 

intressant inom ämnet men som inte var relevant för frågeställningarna.   

 

Efter att den första delen av arbetet var klar träffade jag ytterligare en lärare vid två tillfällen. 

Detta för att få hjälp med att arbeta fram ett pedagogiskt material i form av fyra slöjdföremål 

och för att reflektera över vilken matematisk kunskapsbildning som sker hos eleverna vid 

tillverkning av de olika föremålen. Jag kontaktade även denna lärare i god tid innan första 

träffen och bestämde tider och plats samt informerade om arbetets syfte och vad materialet 

skulle användas till.  Jag genomförde ostrukturerade intervjuer, genom att vi förde fortlöpande 

samtal kring varje föremål. Jag samlade in materialet genom att hela tiden anteckna vad som 

sades. Samtalen genomfördes i en slöjdsal och varade i cirka sextio minuter.   

 

6.4 Analys av det insamlade materialet 

Efter att alla intervjuer var transkriberade analyserades det insamlade materialet. För att sätta 

mig in i materialet ytterligare läste jag igenom alla selektiva transkriberingar en gång. 

Därefter gick jag igenom intervju för intervju och omvandlade de olika lärarnas svar till 

påståenden. När jag sedan hade två delar med påstående framför mig, dels matematiklärarnas 

och dels trä- och metallärarnas, började jag att leta samband. Jag drog streck mellan de olika 

påståendena då det fanns likheter och skillnader och gjorde på så sätt en typ av kodning, som 

enligt Dalen25 är ett viktigt led i analysprocessen. Utifrån detta material utformade jag sedan 

resultatdelen för att svara på mina frågeställningar. 

 

Materialet som jag fick in av de ostrukturerade intervjuerna med läraren i både matematik och 

trä- och metallslöjd, i form av anteckningar började jag med att renskriva. Därefter gick jag 

igenom alla anteckningar och gjorde en beskrivning för varje slöjdföremål med tillhörande 

pedagogiska tankar under respektive rubrik i resultatdelen.  

                                                             

24 Kvale, Steiner (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
25 Dalen, Monica (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
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6.5 Forskningsetiska principer 

I svensk forskning finns det några etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till när jag 

utför denna typ av studie. Dessa är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet har jag informerat 

informanterna om syftet med studien och att de deltar av fri vilja och därmed har rätt att 

avbryta om de så önskar. Enligt samtyckeskravet har jag fått informanternas samtycke kring 

deltagandet. Om informanterna hade varit minderåriga ska godkännande ges av föräldrar eller 

vårdnadshavare. Enligt konfidentialitetskravet har jag valt att inte lämna ut uppgifter om 

personer, skolor och platser som ingår i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att jag bara 

får använda det insamlade materialet till just denna undersökningen.26         

 

6.6 Litteratursökning 

För att få en teoretisk bakgrund till ämnet har jag sökt och bearbetat litteratur. Min 

litteratursökning har först och främst utgått från Linköpings universitetsbibliotek. Genom 

deras hemsida har jag sökt i bibliotekskatalogen och lånat litteratur och examensarbeten på 

humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket. Vidare har jag sökt examensarbeten via Libris 

söktjänst Uppsök och uppsatser.se. Då jag sökt olika former av artiklar har jag använt mig av 

Artikelsök och databasen ERIC (Educational Resources Information Center) via Linköpings 

universitetsbiblioteks hemsida. Slutligen har jag använt mig av NCM:s hemsida (Nationellt 

centrum för matematikutbildning) för att få tips på relevant litteratur. Sökord som jag har 

använt är: matematik, matte, slöjd, trä- och metallslöjd, praktisk matematik, laborativ 

matematik, praktiskt arbete, praktisk kunskap, räkna, sinnen, kroppen, sloyd, craft, 

mathematic, practical mathematic.   

 

                                                             

26 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
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7. RESULTAT 
Under 7.1 och 7.2 presenterar jag resultatet av de semi-strukturerade intervjuerna, fyra med 

matematiklärare och fyra med trä- och metallslöjdlärare. Jag redovisar först de olika lärarnas 

uppfattningar och sedan min egen tolkning. Därefter presenterar jag, i 7.3, fyra olika 

slöjdföremål utifrån de ostrukturerade intervjuerna och min egna slöjdprocess. 

 

7.1 Första intervjufrågan  

Vad är din uppfattning om elevers kunskapsbildning vid praktisk matematik gentemot 

traditionell matematikundervisning? 

 

7.1.1 Matematiklärares uppfattningar 

Praktisk matematik är något som alla fyra lärare ser positivt på. ”Vi har ju nu varit med i ett 

projekt och byggt upp en matteverkstad just för att vi har förhoppningar om att det ska va 

så.”27 Trots att alla fyra lärare är positiva till praktisk matematik menar de att det inte 

utesluter den teoretiska delen. Båda delarna behövs och den praktiska delen kan bli ett 

komplement till den teoretiska och tvärt om påpekar en lärare. Då det gäller människans 

behov av variation gynnar praktisk matematik alla elever uttrycker en lärare. En av lärarna 

arbetar mest med den traditionella undervisningen med räkneboken och använder den 

praktiska matematiken som komplement när läraren känner att behövs för att förtydliga något 

i boken. En annan lärare utgår från den praktiska matematiken och använder sedan 

räkneboken till färdighetsträning. Läraren påstår att eleverna befäster kunskapen bättre då de 

börjar med den praktiska delen.  

 

En av lärarna berättar att det inte varit någon resultatmässig skillnad mellan de klasser som 

arbetar mer, mindre eller inte alls med praktisk matematik men hon påpekar att läroplanen 

även framhåller lusten att lära hos eleverna. ”Tyvärr kan jag inte än så länge med de klasser 

jag haft säga att jag ser någon resultatmässig skillnad om man jobbar praktisk eller inte, 

däremot så ser jag lusten hos eleverna och det är ju värt lika mycket.”28 Ytterligare en lärare 

understryker det lustfyllda lärande hos sina elever, då de inte vill sluta att arbeta utan arbetar 

bara mer och mer.  

 

                                                             

27 Lärare 1 i matematik, verksam i grundskolans senare år. 
28 Ibid. 
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Det är inte alltid att eleverna förstår att det är matematik på schemat då de arbetar med 

praktisk matematik menar en lärare. En annan lärare betonar därför vikten av att ha ett syfte 

med det praktiska arbetet och hur viktigt det är att ta tid till att gå igenom vad det är eleverna 

gjort så att alla verkligen förstår. 

 

7.1.2 Sammanfattning och tolkning av matematiklärares uppfattningar 

Matematiklärarna är positiva till praktisk matematik men den teoretiska delen behövs också 

och de båda delarna måste komplettera varandra i undervisningen. Eleverna gör inte bättre 

resultat bara för att de arbetar med praktisk matematik men däremot syns lusten att lära menar 

lärarna. För att eleverna ska förstå att matematikundervisningen även kan vara praktisk 

påpekar lärarna betydelsen av att klargöra det praktiska arbetets syfte och ha genomgång efter 

själva arbetsprocessen. Min tolkning är att de fyra lärarna menar att elevernas 

kunskapsbildning blir bättre då de arbetar med praktisk matematik, jämfört med traditionell 

matematikundervisning därmed inte att den traditionella undervisningen får uteslutas. 

 

7.1.3 Trä- och metallslöjdlärares uppfattningar 

Alla fyra lärare tänker på sitt ämne trä- och metallslöjd när vi samtalar om praktisk matematik 

och speciellt en lärare påpekar att slöjden är en god hjälp för eleverna. Läraren menar att 

slöjden hjälper eleverna att tillämpa det de lärt sig på matematiken och att de blir tvungna att 

tänka på ett mer konkret sätt. Trots detta menar slöjdlärarna att eleverna har en del problem 

med att omsätta matematiken i praktisk handling i slöjden.”Då dom ska mäta är dom osäkra 

på var dom ska börja mäta och det är sällan dom är flexibla i sitt tankesätt, till exempel om 

dom ska mäta fyra gånger tjugo centimeter på samma bräda så börjar dom om på noll varje 

gång istället för att räkna tjugo, fyrtio, sextio och åttio.” 29 Detta menar en av lärarna beror på 

att eleverna tränar för lite på praktisk matematik medan en annan lärare tror att 

matematikundervisningen är för teoretisk. En tredje lärare anser att det enbart handlar om 

träning och att elevernas kunskapsbildning blir bättre om arbetet sker mer ämnesintegrerat 

mellan matematiken och trä- och metallslöjden. Vidare menar läraren att eleverna inte själva 

förstår kopplingen mellan de båda ämnena utan att lärarna måste hjälpa dem att se samband.  

 

Två av lärarna menar att eleverna får en aha-upplevelse när de kommer till slöjden. ”Aha är 

det det här vi kan använda matteundervisningen till. När dom väl har kommit till den här 

                                                             

29 Lärare 1 i trä- och metallslöjd, verksam i grundskolans senare år. 
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aha-upplevelse så löser dom många gånger den här uppgiften för det är ju oftast inte så svåra 

problem.”30 När eleverna får arbeta praktiskt med både huvud och händer växer de mycket 

menar en av lärarna.   

 

7.1.4 Sammanfattning och tolkning av trä- och metallslöjdlärares uppfattningar 

Trä- och metallslöjdlärarna är stolta över sitt ämne och de tror på den praktiska matematiken, 

som de medger finns i deras ämne. Inställningen hos lärarna är positiv till att eleverna får 

omsätta den teoretiska matematiken i praktiskt arbete i trä- och metallslöjden och därmed få 

en ”aha-upplevelse”, en oväntad insikt. Dock påpekar de att det behövs mer ämnesintegrering 

med matematiken för att det ska fungera fullt ut. Min tolkning är att de fyra lärarna menar att 

elevernas kunskapsbildning blir bättre då de arbetar med praktisk matematik, jämfört med 

traditionell matematikundervisning och då framförallt med slöjdföremål. 

 

7.1.5 Skillnader och likheter i matematik- och trä- och metallslöjdlärares uppfattningar 

Både matematik och trä- och metallslöjdlärarna är positiva till praktisk matematik. Till 

skillnad från trä- och metallslöjdlärarna anser matematiklärarna att även den teoretiska 

matematiken behövs. Min tolkning av detta är att det beror på ämnets karaktär, matematiken 

är traditionellt sett teoretisk och trä och metallslöjden är praktisk. 

 

7.2 Andra intervjufrågan  

Vad är din uppfattning om att geometrins områden, såsom längd, area och volym, lämpar sig 

för praktisk matematik i trä- och metallslöjden? 

 

7.2.1 Matematiklärares uppfattningar 

De fyra matematiklärarna menar att geometrin är bra att börja med då de gäller praktisk 

matematik. ”Geometrin är ju praktisk ända upp i nian så det är ju ett genialiskt område att 

börja med, det är ju nästan snudd på tjänstefel att inte använda en människa och mäta eller 

en korridor å mäta istället för att sitta å mäta en penna som är ritad i boken.”31 Två av 

lärarna känner att de får extra hjälp av den praktiska matematiken då det gäller begreppen area 

och volym. En av de här lärarna påpekar hur svårt det är att visa på volym i en platt bok och 

att det därför är bättre att använda föremål för att eleverna ska förstå bättre. Den andra läraren 

                                                             

30 Lärare 2 i trä- och metallslöjd, verksam i grundskolans senare år. 
31 Lärare 2 i matematik, verksam i grundskolans senare år. 
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känner att begreppet area är svårt att förklara men ser en utväg i slöjden där eleverna arbetar 

med föremål. De fyra lärarna ser kopplingen mellan geometrin och slöjden och skulle mer än 

gärna se ett samarbete för att gynna elevernas inlärning. ”Oftast är det ju så att man går i 

slöjden och då vet man vad en rät vinkel är för det måste man ha på skåpen och så kommer 

man in i klassrummet och då vet man inte vad en rät vinkel är. Man borde ju då ta med sig en 

rät vinkel eller en meterstock som man har tillverkat in i klassrummet och fortsätta 

samarbetet där.”32 En av lärarna påpekar att det tar mycket tid att arbeta praktiskt med 

matematiken och att det därför skulle passa extra bra med ett samarbete med slöjdläraren. 

 

7.2.2 Sammanfattning och tolkning av matematiklärares uppfattningar 

Geometri är en bra utgångspunkt för praktisk matematik enligt de fyra matematiklärarna. 

Lärarna menar att ämnesintegrering mellan matematiken och trä- och metallslöjden är utmärkt 

då det gäller geometri och praktisk matematik. Jag tolkar att de fyra matematiklärarna menar 

att geometrins områden, såsom längd, area och volym lämpar sig för praktisk matematik. Då 

lärarna är positiva till praktisk matematik i trä- och metallslöjd, är min tolkning att de även är 

positiva till att eleverna bildar kunskap i geometri, genom att tillverka slöjdföremål. 

 

7.2.3 Trä- och metallslöjdlärares uppfattningar 

Alla fyra lärare menar att geometrin lämpar sig för praktisk matematik. ”Geometrin finns 

överallt och lämpar sig alldeles utmärkt att arbeta med på slöjden.”33 En av lärarna anser att 

det finns många tillfällen till att lyfta fram matematiken och geometrin i slöjden, speciellt då 

eleverna inte riktigt kan utföra geometriska beräkningar. Alla lärarna menar att mätning är 

något som återkommer i nästan alla slöjdföremål och att de fyra räknesätten även kommer in 

då eleverna ska lägga till, dra bort, dela eller multiplicera med längder. Area och volym är inte 

lika tydligt och det blir inte att eleverna räknar spontant på det i slöjden menar lärarna. Istället 

menar en av lärarna att eleverna kan ta med sig sina föremål till matematiken och där räkna på 

area och volym.  

 

7.2.4 Sammanfattning och tolkning av trä- och metallslöjdlärares uppfattningar 

De fyra lärarna i trä- och metallslöjd menar att geometrin är den största delen av den praktiska 

matematiken som finns i trä- och metallslöjden. Längd, area och volym går att räkna på alla 

                                                             

32 Lärare 1 i matematik, verksam i grundskolans senare år. 
33 Lärare 1 i trä- och metallslöjd, verksam i grundskolans senare år. 
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slöjdföremål men det är oftast bara längden som är nödvändigt att räkna på enligt lärarna. De 

menar istället att ett samarbete med matematiken vore bra, där eleverna kan räkna på area och 

volym på sina egna slöjdföremål. Min tolkning av de fyra trä- och metallslöjdlärarnas 

uppfattningar är att de menar att geometrins områden, såsom längd, area och volym lämpar 

sig för praktisk matematik. Det finns ingen tvekan i att geometriska beräkningar är naturliga 

vid tillverkning av slöjdföremål enligt lärarna. 

 

7.2.5 Skillnader och likheter i matematik- och trä- och metallslöjdlärares uppfattningar 

Både matematik och trä- och metallslöjdlärarna menar att geometrins områden, såsom längd, 

area och volym lämpar sig för praktisk matematik, i form av att tillverka slöjdföremål. 

Lärarna i de båda ämnena menar även att geometri passar bra för ämnesintegrering mellan 

matematiken och trä- och metallslöjden. 

 

7.3 Fyra slöjdföremål med matematisk förankring   

I det inledande syftet tog jag på mig uppgiften att arbeta fram ett pedagogiskt material, i form 

av fyra slöjdföremål. Detta har jag gjort genom ostrukturerade intervjuer med en lärare som 

undervisar i både matematik och trä- och metallslöjd, men även genom min egen slöjdprocess. 

Jag har tillverkat ett geobräde, ett mäthjul, ett lottohjul och ett modellhus. (Bilaga 2-5) Dessa 

fyra slöjdföremål, anser jag, tillsammans med läraren i matematik och trä- och metallslöjd, är 

lämpliga att använda som pedagogiskt material i matematikundervisningen. Tillsammans har 

jag och läraren kommit fram till vilken matematisk kunskapsbildning, vi anser sker vid 

tillverkning av respektive föremål. Utifrån detta har jag tillverkat de fyra föremålen och 

försökt tänka mig in i en undervisningssituation. Jag redovisar en beskrivning för denna 

undervisningssituation, för respektive föremål och hur andra lärare skulle kunna få eleverna 

att bilda sig den matematiska kunskapen. Då jag gjort en avgränsning till geometri är det först 

och främst geometriska begrepp och beräkningar som ingår i de fyra slöjdföremålen. För att 

ytterligare visa på slöjdföremålens lämplighet som ett matematiskt pedagogiskt material 

redogör jag för, min och lärarens, tanke kring hur de färdiga föremålen kan användas i 

matematikundervisningen. Tanken är att föremålen inte ska bli stående efter att de tillverkats, 

utan att de ska användas i matematikundervisningen och på så sätt fylla en funktion.  

 

7.3.1 Geobräde 

Titta tillsammans med eleverna på en ritning för att se vad det ska bli och för att lättare 
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planera tillverkningen. Det första steget i tillverkningen är att rita en kvadrat på ett lämpligt 

trästycke. När kvadraten är konstruerad är det bra att samtala med eleverna om formen 

kvadrat och begreppet area och hur de kan räkna ut arean för en kvadrat. Här är det extra 

viktigt att eleverna får vara aktiva och hjälpa till att mäta och räkna ut arean för kvadraten. 

Därefter hjälper läraren till att såga ut kvadraten som då får en höjd/tjocklek och därmed 

också en volym. Samtala om begreppet volym och räkna tillsammans med eleverna ut 

volymen för kroppen. Gå sedan in på begreppet mantelarea och räkna ut vad den blir. Nästa 

steg är att sätta dit spikar med 1 centimeters mellanrum och då kan eleverna få komma med 

förslag på hur de kan lösa detta. Ett sätt är att mäta ut och rita på varje centimeter på varje sida 

och sedan dra linjer som tillsammans bildar ett rutmönster. När rutmönstret är klart går det 

återigen komma in på area och multiplikation utifrån rutorna. Därefter ska spikarna spikas i 

varje kryss som rutmönstret bildar, vilket blir en finmotorisk övning för eleverna. Slutligen 

går det att diskutera om det är lika många spikar som rutor och i så fall varför. När geobrädet 

är färdigt kan eleverna, med hjälp av ett gummiband, spänna upp olika ytor och beräkna area, 

multiplikation och kvadrattal. 

 

7.3.2 Mäthjul  

För att se vad som ska göras och för att lättare planera tillverkningen är det bra att titta på en 

ritning. Omkretsen på hjulet ska bli 1 meter. Diskutera med eleverna vad omkrets är och hur 

de ska göra för att få hjulet att bli 1 meter. Samtala om formeln för omkretsen på en cirkel 

som är: omkretsen = π x diametern. Då eleverna vet att omkretsen ska vara 1 meter och att π är 

en konstant på ungefär 3.14 kan de lösa ut diametern ur formeln. Diametern = omkretsen / π = 

100 / π = 31,83 centimeter. När cirkeln sedan ska tillverkas används lämpligast en passare och 

då behöver eleverna istället radien. Samtala om att radien är halva diametern och att då radien 

är diametern / 2 = 31,83 / 2 = 15,915 centimeter. På mäthjulet går det att ha lite gummi längst 

ut för att hjulet ska rulla mjukt och lätt. Detta måste då också tas med det i beräkningarna. 

Samtala med eleverna hur de kan lösa det. Ett sätt är att dra bort gummits tjocklek från hjulets 

radie och sedan tillverka hjulet i trä och därefter sätta på gummit. Gummit har en tjocklek på 

1 millimeter och då får hjulet en radie på 15,815 centimeter. Låt eleverna få göra denna 

beräkning och samtala om hur de tänker med tanke på positionssystemet. Använd en passare 

och mät ut radien mellan centrumspetsen och pennan. Rita sedan en cirkel och samtala med 

eleverna om cirkelns area och hur den räknas ut. Därefter sågar läraren ut cirkeln som då får 

en höjd/tjocklek och därmed en volym. Samtala då om begreppet volym och räkna 

tillsammans med eleverna ut volymen för kroppen. Samtala eventuellt om mantelarea och 
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diskutera med eleverna vilka areor som finns, två cirklar och en lång rektangel. Limma 

därefter på gummit och kontrollmät att omkretsen är 1 meter. Diskutera med eleverna hur de 

kan göra för att mäta om det är 1 meter runt hjulet. Ett sätt är att göra en markering på hjulet 

och på golvet och sedan snurra hjulet ett varv tills markeringen återigen kommer till golvet 

och därefter mäta om det är 1 meter. Tillverka handtaget genom att mäta ut på en planka och 

rita på. När handtaget är sammanfogat med hjulet är mäthjulet klart. Eventuellt kan eleverna 

göra en längdskala på hjulet. Samtala med dem om hur de kan göra det. Ett sätt är att mäta 

med snöre eller måttband och rita på. Prova att vrida handtaget runt hjulets axel och diskutera 

vilka vinklar det blir med eleverna. Det färdiga mäthjulet kan nu användas av eleverna i 

matematikundervisningen till att mäta olika sträckor, både inomhus och utomhus. 

 

7.3.3 Lottohjul 

Börja med att titta på en ritning för att se vad det ska bli och för att lättare planera hur 

lottohjulet ska byggas. Börja med hjulet och bestäm då en lämplig omkrets som är lätt att dela 

upp i mindre delar. Ett exempel är en omkrets på 50 centimeter. Då måste eleverna först räkna 

ut radien för att kunna använda en passare till att göra en cirkel. Diskutera med dem hur de 

kan gå till väga. Då de vet vad omkretsen ska vara och att π är en konstant på ungefär 3.14 kan 

de lösa ut diametern ur formeln för omkretsen på en cirkel och sen räkna ut radien. Diametern 

= omkretsen / π = 50 / π = 15,915 centimeter. Samtala om att radien är halva diametern och 

kommer fram till att radien är diametern / 2 = 15,915 / 2 = 7,96 centimeter. Använd en 

passare och mät ut radien mellan centrumspetsen och pennan. Rita sedan en cirkel och 

samtala med eleverna om cirkelns area och hur de räknar ut den. Därefter sågar läraren ut 

cirkeln som då får en höjd/tjocklek och därmed en volym. Samtala om begreppet volym och 

räkna tillsammans med eleverna ut volymen för kroppen. Samtala eventuellt om mantelarea 

och diskutera med eleverna vilka areor som finns, två cirklar och en lång rektangel. Diskutera 

med eleverna om hur de kan göra för att mäta om det är 50 centimeter runt hjulet. Ett sätt är 

att använda ett måttband som går att lägga runt hjulet och se om måttet stämmer. Nästa 

moment är att dela upp cirkeln i ett visst antal olika stora delar för att sedan kunna använda 

det som lottohjul. Ett sätt att göra det är att dela upp utifrån omkretsen och sätta markeringar i 

cirkeln ytterkant och sedan dra streck in till centrum på cirkeln. Om en del får cirkelsidan 2 

centimeter är den delen 2 av 50 som är samma sak som 1 av 25 eller 4 av 100 som är 4 

procent. Alltså är sannolikheten eller chansen att lottohjulet stannar på den delen när det 

snurras lika med 4 procent, vilka inte är så stort. För att hjulet ska stanna på de olika delarna 

får eleverna sätta ut spikar med en centimeters mellanrum. Mät tillsammans med eleverna ut 
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var spikarna ska sitta med hjälp av ett måttband eller snöre. Tänkt också på att de måste 

komma in en bit från kanten för att träbiten inte ska spricka och förborra gärna. Tillverka nu 

ett bakstycke och en bottenplatta tillsammans med eleverna i lämplig storlek. Prata med dem 

om formen på bakstycket och bottenplattan. Troligtvis blir det två rektanglar och då kan det 

vara bra att prata om längd, bredd, höjd, area, mantelarea och volym. Montera ihop alla delar 

och sätt slutligen dit ett stopp som löper längs spikarna och ser till att hjulet till slut stannar. 

Nu kan eleverna använda lottohjulet till att testa om den teoretiska sannolikheten stämmer 

med den praktiska. Testa att snurra hjulet hundra gånger och se om teorin stämmer med 

praktiken. Diskutera med eleverna om det stämmer och varför det i så fall gör det. Om det inte 

skulle stämma alls, blev det då kanske något fel i tillverkningen. 

 

7.3.4 Modellhus  

Eleverna får antingen göra en egen ritning utifrån ett verkligt hus eller så får de mäta upp ett 

hus i verklig storlek för att få så naturliga mått som möjligt. Därefter får eleverna börja tänka 

och räkna på en lämplig skala som ger en bra storlek på modellen, inte för stor och inte för 

liten. När skalan är bestämd får eleverna räkna om alla mått efter skalan och skriva på 

ritningen. Därefter är det dags att börja bygga modellhuset. För att de ska gå så smidigt som 

möjligt är det bra om läraren har förberett tunna färdighyvlade plankor. Eleverna får själva 

mäta och rita på plankorna så att måtten stämmer med ritningarna. I detta skede är det bra om 

läraren diskuterar materialåtgång med eleverna för att tänka ekonomiskt, går det att rita på 

olika sätt för att spara material. När allt är påritat och klart är det bra om läraren hjälper 

eleverna att såga ut de olika sidoblocken och taket för att spara tid och istället fokusera på 

matematiken. Däremot kan eleverna få såga ut fönster och dörrar och andra eventuella detaljer 

med kontursåg. Prata med eleverna om areorna som blir på de olika utsågade hussidorna och 

vad som händer med arean när de till exempel tar bort material för ett fönster. Montera sedan 

ihop väggarna på en bottenplatta och diskutera med eleverna kring vad som händer då. Huset 

får en bottenarea som går att räkna ut. När väggarna är på plats går det även att räkna på 

volymen innanför väggarna, det så kallade rummet. Det är också ett bra tillfälle att diskutera 

med eleverna vad som är längd, bredd och höjd på huset. Därefter får eleverna mäta och 

kontrollera att takets mått stämmer innan läraren sågar ut det. När projektet kommit så här 

långt att ytterväggarna och taket är på plats får eleverna bestämma hur de vill göra inuti huset. 

Vill de ha väggar som delar av och skapar olika rum? Som lärare är det viktigt att hela tiden 

tänka utifrån verkligheten och diskutera det med eleverna. Hur stor blir arean i de olika 

rummen? Vad kallas storleken på huset, tvåa, trea eller fyra och så vidare. Hur mycket färg 
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eller tapeter går det åt om de vill måla eller tapetsera inne i huset och vad kostar det i affären? 

Hur mycket färg går det åt till husets utsida och vad kostar den?  Detta husprojekt går att 

arbeta hur mycket som helst med. När det praktiska arbetet är klart går det till exempel att 

fortsätta räkna på uppvärmning, hyra och så vidare. Om eleverna tillåter kan det färdiga 

modellhuset sedan lånas ut eller skänkas till de lägre skolåren, som i sin tur får möjligheten att 

arbeta med geometri på ett riktigt föremål, vilket jag tror gör dem mer motiverade. 
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8. DISKUSSION 
Jag har valt att dela upp diskussionsdelen i en metoddel och en resultatdel för att få en tydlig 

struktur på diskussionen. 

 

Syftet med arbetet var att bidra till nya perspektiv på matematikundervisningen i 

grundskolans senare år. Detta har gjorts genom att jag har utfört uppgiften att arbeta fram ett 

pedagogiskt material, i form av fyra slöjdföremål, som nu skulle kunna användas i 

matematikundervisningen. Utifrån syftet har jag redovisat föremålen i resultatdelen som en 

beskrivning av min slöjdprocess, med tillhörande pedagogiska tankar som jag och en lärare 

har arbetat fram utifrån de två sista frågeställningarna. Jag har även intervjuat åtta lärare i 

matematik och trä- och metallslöjd och därefter svarat på de fyra första frågeställningarna 

kring praktisk matematik och geometri i resultatdelen. Under arbetets gång har jag funderat 

över mina frågeställningar och antalet frågor. Jag har kommit fram till att jag behöver ha sex 

stycken frågor i min frågeställning för att frågorna inte ska bli för långa och för att de ska bli 

tydliga nog. Egentligen anser jag att det är någon fråga för mycket men jag kan tyvärr inte 

komma ifrån detta då jag ska få med både min intervjustudie och min praktiska del samt vara 

tydlig. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Till mina inledande intervjuer använde jag mig av en kvalitativ, semistrukturerad och 

standardiserad intervjumetod. Så här i efterhand känns valet av metod för dessa intervjuer rätt, 

då den gav tydliga svar på mina intervjufrågor. Jag anser att intervjuguiden var ett tydligt 

hjälpmedel för att få struktur på intervjuerna då jag hade åtta informanter. Detta underlättade 

även då jag i resultatdelen skulle jämföra matematiklärarnas uppfattningar med trä- och 

metallslöjdlärarnas och då kunde följa ett tydligt mönster, eftersom alla lärare hade svarat på 

samma huvudfrågor.  

 

Ett problem som uppkom under själva intervjuerna var att vi ibland kom in på något helt 

annat, som dock handlade om praktisk matematik, men som inte berörde mina 

frågeställningar. Då jag kände att jag inte ville avbryta mina informanter i dessa intressanta 

samtal och på så vis eventuellt tappa deras förtroende lät jag samtalen flyta på för att senare 

återgå till ämnet. Detta problem löste jag senare genom att göra selektiva transkriptioner där 
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jag bara har tagit med informanternas svar på frågeställningarna. 

 

Jag valde att spela in alla dessa åtta intervjuer och det är jag glad för i efterhand. Det 

resulterade i att jag kunde fokusera fullt ut på mina informanter vilket jag tror gjorde att de 

kände ett större förtroende för mig. Hade jag istället bara valt att anteckna hade jag fått sitta 

med ögonen ner i ett block så gott som hela tiden, till skillnad mot att nu kunna ha 

ögonkontakt med mina informanter nästan hela tiden. Inspelningarna var även till stor hjälp i 

själva analysdelen, då jag kunde göra selektiva transkriptioner, som jag sedan kunde koda och 

analysera.  

 

Med facit i hand anser jag att det kanske hade räckt med sex informanter i denna inledande 

intervjustudie med tanke på att den praktiska delen av arbetet tog längre tid än vad jag hade 

räknat med. Då jag valde att göra intervjuerna först som en bakgrund till mitt praktiska arbete 

kunde jag inte veta hur lång tid det praktiska arbetet skulle ta. Hade jag däremot kunnat arbeta 

parallellt med de båda delarna hade jag kunnat styra mer och göra ytterligare avgränsningar. 

Det är något som jag kommer att tänka på vid ett framtida arbete av liknande karaktär.  

 

Som en förundersökning till arbetets praktiska del genomförde jag intervjuer med en lärare, 

som undervisar i både trä- och metallslöjd och matematik. Jag använde mig av en 

ostrukturerad intervjumetod. Även denna intervjumetod känns rätt vald för ändamålet då våra 

samtal var mer djupgående och detaljerade. Jag kände att jag inte behövde någon 

intervjuguide eftersom jag bara intervjuade en och samma lärare. Trots att intervjumetoden 

var ostrukturerad fanns det ändå en struktur då vi samtalade utifrån de olika slöjdföremålen. 

Denna intervjumetod föredrar jag framför alla andra då det resulterar i mer avslappnade 

samtal men självklart är olika metoder bra för olika ändamål.     

 

Då det gäller urvalet av mina informanter har jag klargjort att jag känner de flesta av dem från 

min tidigare verksamhetsförlagda utbildning. Eftersom arbetet har varit tidskrävande med 

både en teoretisk och en praktisk del är min personliga tanke att det var bra att jag kände 

många av informanterna sen tidigare. Detta gjorde att vi inte behövde ha något inledande 

samtal utan att jag kunde börja med intervjuerna direkt. Däremot kan vår relation ha gjort att 

dessa informanter svarade utifrån att de vet min inställning till praktisk matematik sedan 

tidigare. Detta är dock inget som jag kan urskilja ur de olika transkriptionerna.    
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Då jag har skrivit en litteraturgenomgång har jag även sökt och bearbetat litteratur. I efterhand 

har jag funderat på varför jag valde just den litteraturen som jag valde och om hur jag kan 

veta om det är bra litteratur. När jag tittar på litteratur som jag använt mig av och när jag 

tänker tillbaka på själva litteratursökningen är det speciellt två företeelser som jag minns. Det 

första är att jag ofta valde litteratur som det fanns många exemplar av och det andra är att jag 

valde litteratur som det var köbildning på. När jag nu funderar på detta är min tanke att jag 

valde just den litteraturen för jag trodde att den var bättre för att biblioteket hade flera 

exemplar av den och för att den var så populär så att det blev köbildning. Eftersom jag hade 

tid på mig att vänta in just den litteraturen så gjorde jag det istället för att ta någon annan 

litteratur som bara fanns i ett exemplar och inte hade någon köbildning. Anledningen till att 

biblioteken tar hem fler exemplar av viss litteratur tror jag är att den är bättre än annan 

litteratur inom samma område. Anledningen till att det blir köbildning på viss litteratur tror 

jag beror på att fler blir rekommenderade till att välja just den litteraturen. Detta är då motivet 

till att jag valde just den litteraturen som jag valde, trots att jag inte hade fått någon 

rekommendation. Detta gäller främst metodlitteratur där det finns mycket litteratur inom 

samma metod.   

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Första intervjufrågan 

Jag intervjuade de åtta lärarna kring deras uppfattningar om elevers kunskapsbildning vid 

praktisk matematik gentemot traditionell matematikundervisning. 

 

De båda lärargruppernas uppfattningar var relativt lika. Det finns egentligen bara en tydlig 

skillnad och det är den teoretiska delen i matematiken. Till skillnad från trä- och 

metallslöjdlärarna anser matematiklärarna att även den teoretiska matematiken behövs. 

Matematiklärarna var positiva till praktisk matematik men de menade att de båda delarna 

måste komplettera varandra i undervisningen. Jag förstår både matematiklärarna som 

undervisar i ett ämne som traditionellt sett är teoretiskt och trä och metallslöjdlärarna vars 

ämne är mer praktiskt. Men som blivande lärare i de båda ämnena är min åsikt och erfarenhet 

att både den teoretiska och den praktiska delen behövs.  
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”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer.”34  

 

Med detta citat från kursplanen för matematik i ryggen tror jag på variation i 

matematikundervisningen, för att elever ska få långsiktig motivation till att bilda sig kunskap. 

Även skolverkets utredning Bildning och kunskap35 och Rystedt och Tryggs bok 

Matematikverkstad 36 pekar på vikten av att blanda teoretiska och praktiska kunskapsformer 

för att få en varierad undervisning för alla elevers behov. 

 

Trä- och metallslöjdlärarna menade att den praktiska matematiken finns i deras ämne. De var 

positiva till att eleverna får omsätta den teoretiska matematiken i praktiskt arbete i trä- och 

metallslöjden och därmed få en ”aha-upplevelse”, en oväntad insikt. De påpekade dock att det 

behövs mer ämnesintegrering med matematiken för att den praktiska matematiken ska fungera 

fullt ut. Jag är helt med på deras tanke, då min erfarenhet av eget hantverk och 

verksamhetsförlagd utbildning i trä- och metallslöjd, har visat mig att matematiken och då 

främst geometri, finns så gott som överallt inom slöjden. Ska jag till exempel tillverka ett skåp 

bör jag utgå från en ritning och måste då räkna på olika mått och eventuellt skala. Därefter ska 

jag överföra måtten till brädor genom att mäta och rita på. Om jag sedan sågar ut de olika 

delarna och det visar sig att jag tänkt fel matematiskt kommer inte skåpet bli som jag hade 

tänkt mig. Det finns många olika exempel inom slöjden som visar på att det finns matematik 

inom ämnet och detta var bara ett. Då det gäller ”aha-upplevelsen” eller den oväntade insikten 

så har jag själv varit med om att elever till exempel har mätt på en bräda och kommit med 

kommentaren att det här har vi gått igenom i matematiken men jag förstod aldrig riktigt vad vi 

skulle använda det till. Just därför tror jag att det är viktigt att samarbeta mer inom matematik 

och slöjd och hjälpas åt att få eleverna att förstå innebörden med matematiken. Min 

grundtanke med detta arbete och min framtida lärarroll är att precis som Blom och Jansson37 

plocka ut teoretiska problem ur matematiken och ta med den till slöjden och lösa dem genom 

praktisk matematik. Jag blir mycket fascinerad över att läsa om hur de tog bråkräkningen från 

                                                             

34 Skolverket (2008). Grundskolan kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. s.27. 
35 SOU 1992:94. Bildning och Kunskap. Stockholm: Skolverket. 
36Rystedt, Elisabeth & Trygg, Lena (2005). Matematikverkstad. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning. 
37 Blom, Elsie & Jansson, Elisabeth (1988). Räkna med slöjden. Hallstahammar: Eget förlag. 
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matematiken och plockade in i slöjden och lärde eleverna att räkna med bråk genom att 

tillverka ett lapptäcke. Detta är något som jag själv skulle vilja åstadkomma med mina 

slöjdprodukter som går att koppla till många olika områden inom matematiken.       

 

Matematiklärarna menade att eleverna inte gör bättre resultat bara för att de arbetar med 

praktisk matematik men att lusten att lära däremot syns. Det ligger någonting i det lärarna 

säger och personligen tror jag inte man ska stirra sig blind på att hela tiden se resultat. Jag tror 

det är minst lika viktigt att elever känner lust och motivation till att lära. Som jag tog upp i 

bakgrunden tror jag att det är viktigt att läraren är en del i det lustfyllda lärandet genom att 

anknyta till verkligheten, engagera elever i utmanande samtal och visa hur kunskapen används 

rent praktiskt.38  

 

Vidare påpekade matematiklärarna betydelsen av att klargöra det praktiska arbetets syfte och 

att ha genomgång efter själva arbetsprocessen för att eleverna ska förstå att 

matematikundervisningen även kan vara praktisk. Detta tror jag är jätteviktigt att läraren tar 

tid till så att eleverna inte bara tror att det är ett skönt avbrott från den teoretiska 

undervisningen. Eftersom matematiken traditionellt sett är mest teoretisk tror jag inte det är 

helt lätt att ändra på detta men just därför är det mycket viktigt att lärarna står på sig och får 

eleverna att förstå att den praktiska delen också är matematik och kan finnas med på schemat.  

 

8.2.2 Andra intervjufrågan 

Jag intervjuade de åtta lärarna kring deras uppfattningar om att geometrins områden, såsom 

längd, area och volym lämpar sig för praktisk matematik i trä- och metallslöjden? 

 

De fyra matematiklärarna ansåg att geometri är en bra utgångspunkt för praktisk matematik.  

Trä- och metallslöjdlärarna menade att geometrin är den största delen av den praktiska 

matematiken som finns i trä- och metallslöjden. Jag delar de båda lärargruppernas tankar 

kring geometri. Geometri är det första området inom matematik som jag tänker på när det 

gäller praktisk matematik. Jag tror inte det är speciellt lätt att lära elever vad till exempel 

längd, meter och centimeter är om de inte själva får prova på att använda en linjal, tumstock 

eller måttband och mäta ut de olika måtten. När lärare får ett sådant tydligt område att arbeta 

                                                             

38 Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. Stockholm: Skolverket. 
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med praktiskt får de helt enkelt inte bara arbeta teoretiskt. Jag styrker min tanke med 

kursplanen i matematik som säger att:  

 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 

verksamhet och intuition.”39  

 

Som jag nämnde tidigare i diskussionen så anser jag att geometrin finns på många ställen 

inom slöjden och att det är ett mycket bra område att jobba med praktiskt. Det går även att 

vända på det hela och säga att slöjden finns på många ställen inom geometrin. Jag kopplar 

detta till Fejan Ljunghills tanke om att de praktisk-estetiska ämnenas karaktär ska finnas i all 

undervisning och genomsyra hela verksamheten och på så vis ge inspiration och mening till 

kunskapsbildning.40 

 

Enligt trä- och metallslöjdlärarna går det att räkna på längd, area och volym på alla 

slöjdföremål men det är oftast bara längden som är nödvändigt att räkna på. De menar istället 

att ett samarbete med matematiken vore bra, där eleverna kan räkna på area och volym på sina 

egna slöjdföremål. Även matematiklärarna var inne på samma spår och menade att 

ämnesintegrering mellan matematiken och trä- och metallslöjden vore bra, då det gäller 

geometri och praktisk matematik. Ämnesintegration inom skolan över lag anser jag är bra och 

det behöver inte ta så mycket mer tid, som många lärare säger, så länge man kan samarbeta. 

Kursplanen i matematik ger oss ändå ett första steg genom att påpeka att:  

 

”Matematik har nära samband med andra skolämnen”41 

 

Ett bra sätt att ämnesintegrera som inte behöver ta så lång tid är att som Blom och Jansson42 

plocka ut de teoretiska problemen ur matematiken och ta med och lösa praktisk i slöjden och 

tvärtom. 

 

 

                                                             

39 Skolverket (2008). Grundskolan kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. s.27. 
40 Fejan Ljunghill, Lena (2001). Varning för en trist treämnesskola. Pedagogiska magasinet 3/01. s.4-5. 
41 Skolverket (2008). Grundskolan kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. s.28. 
42 Blom, Elsie & Jansson, Elisabeth (1988). Räkna med slöjden. Hallstahammar: Eget förlag. 
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8.2.3 Ett pedagogiskt material i form av fyra slöjdföremål 

Jag har tillverkat ett pedagogiskt material i form av fyra slöjdföremål, ett geobräde, ett mätjul, 

ett lottohjul och ett modellhus (bilaga 2-5). Det har varit mycket spännande och motiverande 

att tillverka de fyra olika slöjdföremålen och samtidigt tänka sig in i en 

undervisningssituation. Jag är glad över att jag samtalade med läraren i matematik och trä- 

och metallslöjd om de olika föremålen och den matematiska kunskapsbildning som sker vid 

dess tillverkning innan jag började med min egen slöjdprocess. Jag tror att detta gjorde att jag 

fick lättare att tänka mig in i en undervisningssituation och förstå hur eleverna skulle ha tänkt. 

Då läraren även hade erfarenhet i från praktisk matematik och matematikverkstad tror jag inte 

att jag hade uppnått samma nivå om jag hade genomgått hela processen ensam. För att ett 

pedagogiskt material ska bli så bra som möjligt tror jag det behövs mycket erfarenhet och att 

fler än en person bollar idéer med varandra.  

 

Då jag träffade läraren första gången hade jag en lista på flera olika föremål som vi gick 

igenom. Efter en lång diskussion kom vi fram till att det var just de här fyra föremålen som 

jag skulle arbeta med då vi såg många geometriska kopplingar till slöjdmomenten men även 

en variation mellan de olika föremålen. Det ligger alltså mycket planeringsarbete bakom dessa 

föremål, dels urvalet men framförallt samtalen kring den matematiska kunskapsbildningen 

och det är där själva poängen ligger. Det är inte vilka slöjdföremål som helst utan tanken är att 

eleverna ska bilda sig matematisk kunskap och då främst inom geometri, genom att tillverka 

just de här fyra föremålen.   

 

Det första föremålet som jag tillverkade var ett geobräde. Jag valde detta föremål då jag anser 

att det är ett oerhört smart hjälpmedel vid beräkningar av areor och multiplikation. När jag 

och läraren samtalade om den matematiska kunskapsbildningen kom vi fram till att det även 

kommer in många geometriska moment vid tillverkningen. Jag anser att tillverkningen 

innehåller en bra blandning mellan matematiska moment och slöjdmoment som till exempel 

när eleverna ska spika alla spikarna. Det som gör geobrädet till ett bra föremål att använda 

som pedagogiskt material är att det är lätt att tillverka och att det går att använda till så 

mycket.      

 

Därefter tillverkade jag ett mäthjul. Idén till att tillverka ett mäthjul kom jag på när jag satt 

och tänkte på geometri och vad det egentligen innebär. Jag tänkte på längd och mått och kom 

då att tänka på mäthjulet som jag själv ofta använde när jag gick i skolan. Det färdiga 
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föremålets användningsområde anser jag är mycket bra och tydligt utifrån ett geometriskt 

perspektiv, men även själva tillverkningen där cirkelns omkrets, area och volym introduceras. 

Jag tror det är ett bra att arbeta praktiskt med cirkelns omkrets, area och volym för att 

eleverna ska få bättre förståelse för vad radie och diameter är för något. Då eleverna får börja 

med att tillverka en cirkel med hjälp av en passare och därmed ställa in radien mellan 

passarens spets och pennan tror jag de förstår bättre varför radien används i beräkningar av 

cirkelns omkrets, area och volym.     

 

Lottohjulet som jag även har tillverkat har lite samma tanke som mäthjulet med cirkelns 

omkrets, area och volym. Här kommer dock även rektangeln in och olika beräkningar av den. 

Det som även tillkommer här men som inte har med geometri att göra är bråkräkningen då 

eleverna ska mäta ut och rita på för de olika vinstområdena. Det som jag ser som ett mycket 

spännande moment är att se om eleverna lyckas att göra lottohjulet helt funktionell att det 

sedan går att jämföra den teoretiska sannolikheten med verkligheten. Jag tror att det kan bli en 

bra diskussion efteråt huruvida det går att lita på resultatet som lottohjulet avger, då det finns 

många praktiska moment som kan påverka utfallet. Lottohjulet som pedagogiskt material 

anser jag är bra och det kommer även in lite annan matematik än geometri i användningen. 

 

Det sista och mest arbetskrävande föremålet som jag har tillverkat är ett modellhus. Det har 

varit mest utmanande för mig själv och det är även det föremålet som jag tror kommer bli 

mest utmanande för eleverna att arbeta med. Jag tror att modellhuset som pedagogisk uppgift 

skulle passa mycket bra in på en grupp elever i år 9 då det kommer in mycket verklighetstänk 

kring att bygga hus. Jag minns själv när jag under min verksamhetsförlagda utbildning fick 

chansen att jobba med en grupp pojkar i år 9 och vi kom in på deras gymnasieval. Några av 

dem hade valt byggprogrammet och vi började prata om hur mycket matematik en snickare 

använder. Jag såg direkt hur deras motivation ökade och vi fortsatte att prata om Pythagoras 

sats och hur det hjälper snickarna att få ett hus att bli nittio grader i hörnen. På bara några 

minuter hade nästan alla i gruppen gått från att inte vilja lära sig matematik till att ha lärt sig 

hur de använder Pythagoras sats. Detta är något jag vill använda modellhuset till, att räkna på 

olika geometriska begrepp och hela tiden koppla till verkligenheten och diskutera med 

eleverna, för att få dem motiverade att räkna matematik och inse att det finns överallt i 

samhället. 
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Jag känner mig nöjd med de fyra slöjdföremålen och arbetsinsatsen som ligger bakom och 

hoppas nu inte att detta är slutet utan att fortsättning följer.   

 

8.3 Förslag till fortsatta studier  

I bakgrunden skrev jag att jag, likt filosofen Dewey43, har en tanke om att elevers 

kunskapsbildning gynnas av praktiskt arbete. Dewey myntade uttrycket ”learning by doing” 

och under arbetets gång har min tanke stärkts med litteratur samt lärarnas svar vid 

intervjuerna. Därför vill jag framöver, när jag är nyexaminerad lärare i matematik och trä- och 

metallslöjd ta tillfället i akt att pröva detta pedagogiska material, i form av fyra slöjdföremål 

och då först och främst i matematikundervisningen i grundskolans senare år. Om det, efter 

utvärdering, visar sig att pedagogiken fungerar bra finns tanken om att göra ett 

undervisningsmaterial. Detta ska då innefatta de fyra slöjdföremålen och en tillhörande 

lärarhandledning. Lärarhandledningen ska bestå av arbetsbeskrivningar till föremålen och tips 

på hur läraren kan föra ett matematiskt samtal med eleverna under arbetets gång, likt 

beskrivningen i resultatdelen. 

 

                                                             

43 Nationalencyklopedin (2009). John Dewey. (2009-02-08). http://www.ne.se/artikel/152907. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
Semi-strukturerade intervjuer med lärare i matematik och trä- och metallslöjd i grundskolans 

senare år kring praktisk matematik. 

Presentera dig och berätta om syftet med intervjun och vad materialet ska användas till. 

Klargör att intervjupersonen har rätt att avbryta om så önskas. 
 

Vad är din uppfattning om elevers kunskapsbildning vid praktisk matematik gentemot traditionell 

matematikundervisning? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Vad är din uppfattning om att geometrins områden, såsom längd, area och volym, lämpar sig för 

praktisk matematik i trä- och metallslöjden? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tacka för visat intresse! 
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Bilder geobräde 
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Bilder mäthjul 
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Bilder lottohjul 
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Bilder modellhus 


