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Sammanfattning  
 

Examensarbetet behandlar matteidrott, vilket är ämnesövergripande undervisning inom 
skolämnena matematik och idrott och hälsa. Där idrotten ska ses som medlet för att nå fram 
till målet som är matematiken. Det vill säga att examensarbetet handlar om laborativ 
matematik med kroppen som konkretiserande verktyg. 

 
Syftet med examensarbetet är att försöka ge ett didaktiskt bidrag genom vilket traditionell 
matematikundervisning möjligen kan utvecklas. Genom genomförandet av en fallstudie ur 
ett sociokulturellt perspektiv undersöka om elevers referensbilder i matematikområdet 
geometri kan utvidgas genom den matematik de genomför inom ämnet idrott och hälsa. 
 
Undersökningens data samlades in genom ett tillvägagångssätt som benämns som mixed 
methods i metodlitteratur, vilket bidrar till studiens två infallsvinklar. En med intervju för 
insamling av kvalitativ data och en med enkät (matematikdiagnoser) för insamling av 
kvantitativ data. Fallstudien genomfördes i en 6: e klass bestående av 24 elever där alla 
elever genomförde diagnoserna och tre av eleverna och två lärare intervjuades.  
 
Resultatet från intervjuerna både med elever och med lärare visar på uppfattningar om att 
laborativ matematik i denna form kan vara ett bra didaktiskt verktyg samtidigt som 
diagnosresultaten visar på varierad kunskapsutveckling bland eleverna. 
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Inledning 

Redan under mitt andra år på lärarutbildningen beslutade jag att jag skulle skriva ett 

examensarbete om ämnesövergripande undervisning. Detta har Linköpings universitets 

lärarutbildning stimulerat till, genom att många kurser uppmuntrat till integrering av olika 

skolämnen i undervisningen där ett varierat undervisningssätt har varit ett tydligt mål för att 

nå eleverna.  

 

Tack vare detta behandlar examensarbetet ämnesövergripande undervisning inom skolämnena 

matematik och idrott och hälsa. Där jag ser idrotten som medlet för att nå fram till 

matematiken som är målet. Det går naturligtvis att se på ovan nämnda på omvända viset, 

vilket skulle kunna vara ett tema för ytterliggare studier. Emellertid väljer jag det första sättet 

att se på ämnet för att kunna avgränsa min empiri till en för mig hanterbar studie. Samtidigt 

som jag är medveten om att en ämnesövergripande infallsvinkel är nödvändig för att studien 

skall uppnå sitt syfte. 

 

De studier som jag har läst som berör mitt valda ämne grundar sig på intervju som metod. I 

dessa arbeten grundas resultaten på föreställningar om hur antingen lärare eller elever tror att 

ämnesövergripande undervisning eller laborativ matematik fullgör sitt mål som didaktiskt 

undervisningssätt i skolan. Därför valde jag att göra denna studie som både har kvantitativ 

och kvalitativ data som bas. Målet är att undersöka om elevers referensbilder inom 

matematiken utökas genom ”matteidrott”1 och om detta bidrar till ökade matematikkunskaper 

hos eleverna. 

 

Jag har själv positiva erfarenheter av både matematik och idrott och hälsa som skolämnen. På 

så vis, att jag tyckte att bägge ämnena var roliga under min skolgång och att jag har haft nytta 

av dem både i mitt tidigare yrkesverksamma liv och i mitt största fritidsintresse, handboll. 

Detta bidrar till att jag tycker att mitt valda ämne är intressant. Samtidigt som det är ett 

ypperligt tillfälle för mig att undersöka om detta är ett arbetssätt som jag skulle kunna 

använda mig av i min blivande profession som lärare. Det kan även vara av intresse för redan 

verksamma lärare, där mitt arbete skulle kunna utvidga deras tankar kring hur undervisningen 

skulle kunna bedrivas inom dessa ämnen. 

                                                 
1 Matteidrott är ämnesövergripande undervisning inom skolämnena matematik och idrott och hälsa där 
arbetssättet är laborativ matematik med kroppen som konkretiserande verktyg. 
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Som en liten kuriosa kan även nämnas att under mitt arbete med denna fallstudie visade SVT 

ett inslag på Kulturnyheterna (2010) som behandlade dansmatte som fenomen och där 

dansmatten beskrivs som en ny skoltrend. Dansmatten framställs här som ett bra verktyg för 

att producera kunskap inom matematikstoffet, särskilt inom geometrin. I inslaget beskriver 

både pedagoger och elever vilka fördelar de ser med undervisningssättet. Eleverna upplever 

att matematiken blir roligare och pedagogerna menar att detta icke formeltunga forum ökar 

elevers kunskaper på ett mer för dem lättförståligt sätt. Detta ökar min övertygelse om att jag 

undersöker något som kan vara värt att utveckla kunskap om. 

 

Bakgrund   

Under min utbildning har jag studerat både Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2006) och olika skolämnens kursplaner vid 

flertal tillfällen, vilket har medfört många funderingar och tankar över hur undervisning kan 

bedrivas. Några tankar som har vuxit fram under utbildningens gång är att om lek, 

samarbetsövningar och ämnesövergripande undervisningsmoment fungerar som didaktisk 

metod för att öka barns kunskaper inom exempelvis skolämnet matematik.  

 

Bakgrunden till denna fallstudie finns till en del i det som Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2006) uttrycker att skolans 

uppdrag är, nämligen att underlätta lärandet för eleverna genom att inspirera till eget 

kunskapsinhämtande. Där: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen. (Skolverket, 2006, s 5) 

 

En annan del av bakgrunden går att förstå genom vad som står att läsa i Kursplan med 

kommentarer  

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

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer (Skolverket, 2009c, s 6)  

 
Det står också att ”utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och 

möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer” (Skolverket, 
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2009c, s 4). Det vill säga att betoningen här ligger på hur eleverna kommer fram till sina 

lösningar och hur de utbyter tankar med varandra kring sina strategier. Där kommunikativa 

förmågor och begreppsförståelse ses som en lika viktig förmåga som att kunna ge ett korrekt 

svar på en uppgift. Detta kan behandla hur elever uttrycker sig och diskuterar med andra 

elever och lärare inom matematikens begreppsvärld för att redogöra för abstrakta begrepp 

både i tal och i skrift. (Skolverket, 2007) 

 

Dessutom står det att läsa i Kursplan med kommentarer (Skolverket, 2009c) att: 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 

omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande  

(Skolverket, 2009c, s 6) 

 

I Kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2000) står även att lek och rörelse gagnar 

elevers rörelseförmåga samtidigt som ämnet skall stimulera eleverna till att uttrycka sin 

fantasi i gemenskap med andra. 

 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) beskrivs det hur eleverna 

i skolan idag har problem med matematiken både genom att de anser att den är svårbegriplig 

och tråkig, samtidigt som det går att läsa att många elever uttrycker att idrotten är ett roligt 

ämne i skolan. Trots dessa försämrade matematikresultat rangordnar samma elever 

matematikämnet som det tredje viktigaste när de tillfrågas om vilka ämnen som är viktiga 

skolämnen för deras framtidsmöjligheter. Bilden av att svenska skolelever presterar sämre 

resultat i matematiken bekräftas även av senare undersökningar. I Svenska elevers 

matematikkunskaper i TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) presenteras resultat från 

Timssundersökningen2 som visar på att svenska skolelever presterar sämre resultat än 

EU/OECD-genomsnittet inom matematikens ämnesstoff geometri, aritmetik och algebra. 

Detta har bidragit till en storsatsning på matematikämnet där Skolverket har fått i uppdrag av 

regeringen att dela ut pengar öronmärkta till olika matematikprojekt under åren 2009-2011. 

Under 2010 beviljade Skolverket 144 miljoner kronor till olika matematik projekt ”för att 

höja kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan. Totalt får 90 000 elever runt om i 

landet del av satsningen” (Skolverket, 2010)  

                                                 
2 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie om 
elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. 
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På grund av ovan nämnda rapporters redovisade resultat angående attityder och 

elevprestationer inom matematik och idrott och hälsa samt styrdokumentens 

rekommendationer avhandlar examensarbetet ämnesöverskridande undervisning inom 

skolämnena matematik och idrott och hälsa. Arbetet kan samtidigt förhoppningsvis ge upphov 

till tankar och funderingar om ämnesöverskridande undervisning som didaktiskt verktyg mer 

generellt inom skolväsendet. 

 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning samt litteratur som avknoppat ur 

denna angående idrott, matematik, ämnesövergripande undervisning och laborativ matematik. 

  

Matematik 

I Eva Riesbecks doktorsavhandling På tal om matematik…(2008) belyses språkets betydelse 

för matematiken. Hon beskriver språket som ett didaktiskt verktyg som skapar broar mellan 

elever och lärare inom den vardagliga och den matematiska diskursen. 

 

Syftet med studien var att se hur diskurs som teoretiskt didaktiskt begrepp kunde bidra till att 

utveckla matematikundervisningen. Detta genomfördes genom deltagande observation där 

hon med hjälp av video och audioinspelningar bland annat tittade på vad som sker i mötet 

mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp under samtal i och om matematik. 

 

Studiens resultat visar på att om språket används på rätt sätt är det ett bra verktyg för att öka 

förståelsen för ämnesstoffet inom matematiken hos eleverna. Enligt studien kan meningsfullt 

lärande inom matematikundervisningen ses som ett användande av ett metaspråk. Med 

metaspråk menar Riesbeck ett karakteristiskt språk i och om matematik, där kunskap skapas 

genom att elever får reflektera över vad de gör. Hon menar att detta sker mellan och inom två 

ytterligheter. Dessa två poler beskriver Riesbeck som: 

 
Vardaglig diskurs---------------------------------------Matematisk diskurs. (Riesbeck, 2008, s. 60)  
 

Enligt studien visar resultaten på att elever uppehåller sig på olika platser på denna diskursiva 

skala utifrån hur långt de har kommit i sin abstraktionsnivå. Där referensbilder som eleverna 
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har med sig till lärsituationen påverkar deras förståelse för matematiska begrepp och 

symboler. Riesbeck (2008) menar vidare med stöd av studiens resultat att klok undervisning 

och sinne för de olika diskurserna, från lärarens sida, bistår eleverna till att förbättra deras 

matematiska abstraktionsnivå. Hon menar även att elevernas abstraktionsnivå inte är 

beständig utan att den kan utvecklas och utökas för matematiska begrepp och symboler 

genom att elevernas referensbilder utökas genom interaktion med lärare eller andra elever. 

Riesbeck (a.a.) för diskussionen vidare med ett resonemang om hur elevernas individuella 

uppfattning kring begrepp och symboler kan vara utgångspunkten för kunskapande inom 

matematikämnet, vilket bekräftas av Madeleine Löwing i Matematikundervisningens 

dilemman (2006), som är en bearbetning, med inslag av didaktiska råd, av hennes akademiska 

avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning… (2004). Där Löwing (2006) 

framhåller att undervisningen bör ha sin utgångspunkt i, för eleverna, redan bekanta 

situationer. Samtidigt som Riesbeck är tydlig med att det inte får upphöra i och med detta. 

Hon konstaterar att lärare måste ta tillvara elevernas förkunskaper om olika referensbilder och 

utifrån dessa generera en didaktisk diskurs för matematikämnet (Riesbeck, 2008). 

 

Till detta tillför Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn, i Baskunskaper i matematik… (2002) 

en syn på att det matematiska språket inte skall kompliceras allt för mycket, ytterliggare en 

dimension. Baskunskaper i matematik… (Löwing & Kilborn, 2002) är ett didaktiskt arbete 

riktat till lärarutbildningar och yrkesverksamma lärare som bygger på författarnas mångåriga 

forsknings och utbildningsarbete om matematikdidaktik. Löwing och Kilborn (a.a.) menar att 

ett allt för komplicerat språk kan leda till inlärningsproblem för elever, vilket Löwing själv 

senare bestyrker i Matematikundervisningens dilemman (2006). Där hon beskriver att det 

matematiska språket skall följa en progression genom elevens utbildning: 

 

Visserligen … är det viktigt att använda ett korrekt och entydigt språk. Samtidigt hjälper det 

inte att läraren uttrycker sig matematiskt korrekt om det språk som används inte når fram till 

eleverna. Det är därför viktigt att lärare ser till att göra språket synligt och tolkbart för de 

elever som hon vänder sig till. Detta är en språklig process som bör utgöra en röd tråd i 

undervisningen från skolår F till 12. (Löwing, 2006, s 144) 

 

Löwing och Kilborn (2002) skriver vidare att ett bra tillvägagångssätt för att underlätta den 

matematiska språkliga förståelsen är att konkretisera undervisningen. Där de är tydliga med 

att påvisa att det material som används för att konkretisera måste uppfylla sitt mål annars 
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bidrar det inte till någon matematisk förståelse på lång sikt för eleverna. De menar att det 

konkretiserande materialet vid ett felaktigt användande bara hjälper eleverna till att 

manipulera fram ett svar som hjälper dem på kort sikt. Därför poängterar Löwing (2006) att 

det är av största vikt att lärare tänker igenom syftet med matematiska moment som de 

genomför och att momenten är noggrant förberedda. Samt att dessa introduceras för eleverna 

med en tydlig genomgång som både innehåller instruktioner om hur momenten skall 

genomföras och, det som hon menar är viktigast nämligen, hur det matematiska stoffet skall 

angripas. Men hon påvisar samtidigt att arbetsform och arbetssätt endast är ramar för 

inlärning och saknas möjligheter till reflektion för eleverna kring innehållet uteblir 

kunskapsproduktionen för dem. (Löwing, 2006) 

 

Löwing och Kilborn (2002) framhåller vidare att det inte är något nytt språk för eleverna som 

skall växa fram inom matematikundervisningen. Utan snarare att det är ett komplement till 

vardagsspråket när matematiska termer och begrepp införs inom matematiken. Eller som de 

själva uttrycker det ”det är bara ett antal språkliga element och ett antal nya spelregler som 

tillförs.” (Löwing & Kilborn, 2002, s 200) De konstaterar också att när abstrakta begrepp 

införs är det viktigt att de introduceras för eleverna på så vis att de faktiskt blir redskap som 

hjälper eleverna att förstå matematiska problem. 

 

Idrott och hälsa 

Claes Annerstedt beskriver i Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa (2007) Arnolds 

uppfattning om idrott och hälsoämnet som ett bildningsämne med tre tydliga dimensioner. 

Boken är didaktisk litteratur för lärarutbildningar och redan yrkesverksamma lärare som 

grundar sig på forskningsbaserad kunskap samt erfarenheter från författarens sida. Ovan 

nämnda dimensioner för undervisning i skolämnet idrott och hälsa är undervisning om 

rörelse, genom rörelse och i rörelse. Genom att jag i detta examensarbete inriktar mig på 

ämnets idrottsdel kommer jag att se på dessa dimensioner ur ett idrottsperspektiv. ”Om 

dimensionen” handlar exempelvis om att lära sig vad idrottsaktiviteters kärna ligger i och att 

utökad kunskap om idrotten bidrar till större uppskattning för individer beträffande 

rörelseaktiviteter. ”Genom dimensionen” handlar om hur rörelse kan användas för att nå fram 

till andra mål än explicita idrottsmål med hjälp av rörelseaktiviteter. ”I dimensionen” 

fokuserar på rörelsen i sig själv och förmågan att förbättra kinestetiska förmågor i samband 

med rörelseaktiviteter. Denna hänvisar enligt Annerstedt (2007) således ”till de kvalitéer som 



7 

kommer till uttryck i själva rörelsen, dvs kunskap som enbart kan nås genom att man deltar i 

aktiviteterna.” (Annerstedt, 2007, s 43)  

 

Ingegerd Eriksson redogör i doktorsavhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer… (2003) bland annat för hur motorikträning och fysisk aktivitet inom ramen 

för skolans tid kan påverka elevers skolprestationer inom ämnena matematik och svenska. 

Avhandlingen redogör även också för om barns koncentrationsförmåga kan förbättras samt att 

om barns grovmotorik kan förbättras genom motorikträning och fysisk aktivitet. Studien 

genomfördes med flera olika mätmetoder för insamling av kvantitativa resultat under tre år 

bland elever på lågstadiet. De olika metodernas resultat ställdes i slutändan mot varandra där 

hon analyserar kring och redogör för effekterna av ökad motorisk träning och fysisk aktivitet. 

Eriksson (a.a.) skriver att studiens resultat indikerar på att mer fysisk aktivitet påverkar 

elevernas matematikkunskaper och språkkunskaper positivt. I detta fall ser jag indikerar som 

ett ganska otydligt ordval, vilket både kan betyda peka på eller antyda. Vilket gör att jag 

ställer mig frågande till om det var positiva resultat eller inte.  

 

Till detta tillför Howard Taras artikelgranskande studie Physical Activity and Student 

Performance at School (2005) resultat på att fysisk aktivitet inte har något bestyrkt samband 

med elevers skolprestationer i matematik eller språk. Studien är en granskning av 14 peer-

reviewed publicerade vetenskapliga artiklar mellan åren 1984 och 2004 där författarna 

undersöker förhållanden mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. Något som däremot både 

Eriksson och Taras är ense om är att det krävs mera forskning kring ämnet för att kunna 

fastställa tydligare resultat.  

 

Ämnesövergripande undervisning 

När det gäller ämnesövergripande undervisning går det att tänka sig flera namn för detta 

didaktiska arbetssätt. Ämnesintegrerad undervisning och tematiskt arbete är bara två 

benämningar vilka ofta likställs med ämnesövergripande undervisning. Men Jenny Carlsson 

och Jonas Udd (2008) menar i sitt examensarbete inom utbildningsvetenskap att detta är en 

feltolkning av begreppen. De menar att ämnesövergripande är när en uppgift innefattas i fler 

skolämnen än ett och ämnesintegrering är hur elever approprierar kunskap genom att de ser 

delar och helheter i det aktuella ämnesstoffet samt förstår dess relation och kan härleda den 

till tidigare erfarenheter. Eller som Björn Andersson framlägger det i Den nationella 
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utvärderingen av grundskolan våren 1992. Naturorienterande ämnen. Om kunskapande 

genom integration ”Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om 

världen, att sammanfoga skilda delar till ett helt.” (Andersson, 1994, s 40) Samtidigt som den 

andra sidan av myntet är att individer integrerar utan någon didaktisk påverkan. 

Fortsättningsvis beskriver Andersson (1994) att vikten av att uppmana till integration är det 

samma som att uppmana elever till kreativitet och tankeutveckling. Den nationella 

utvärderingen av grundskolan våren 1992. Naturorienterande ämnen: Om kunskapande 

genom integration (Andersson, 1994) är en rapport med fördjupad analys från delprojektet 

Nationell Utvärdering Naturvetenskap som ingår i Skolverkets nationella 

utvärderingsprogram. Där Björn Andersson i del två av rapporten diskuterar frågor kring 

integration i skolutbildningsmiljöer. 

 

När det handlar om tematisk undervisning baseras undervisningen på ett område som förenar 

många skolämnen samt att temat oftast löper över en längre begränsad tidsperiod skriver 

Doverborg och Pramling i Temaarbete Lärarens metodik och barnens förståelse (1988). I 

boken ger författarna exempel på arbetsteman för förskolan och grundskolan som har sin 

utgångspunkt i skolans styrdokument.  En likartad uppfattning förs fram av Jan Nilsson, m.fl. 

i Vilja och Våga…(2008). Boken är enligt författarna didaktisk litteratur tänkt för 

lärarutbildningar och redan verksamma lärare. I boken beskrivs och diskuteras ett omfattande 

temaarbete kring miljön och kretslopp. De redogör för att tematisk undervisning handlar om 

att skapa sammanhang och helheter i undervisningen för att förebygga splittring eller 

ämnessegregering. Nilsson, m.fl. (a.a.) ser nackdelar med att inte undervisa tematiskt och 

dessa är att det bidrar till att elever ständigt måste flytta deras intellektuella fokus mellan olika 

ämnesinnehåll och aldrig får arbeta färdigt med en påbörjad uppgift om schemat följs strikt. 

 

Enligt Barbara Sicherl-Kafol och Olga Denac i deras artikel The importance of 

interdisciplinary planning of the learning process (2010) kan orsaker till att 

ämnesövergripande undervisning inte används som didaktiskt verktyg vara att lärare känner 

rädsla inför arbetssättet. På grund av att de upplever att de inte har tillräckliga kunskaper inom 

de olika skolämnena. Artikeln är resultatet av en empirisk studie i Slovenien där målet var att 

studera implementeringen av tvärvetenskap i lärares planering. Där författarna till en början 

undersökte utbredningen av tvärvetenskap med hjälp av en enkät för att i en andra fas av 

studien analysera lärares planering. Ytterliggare ett resultat som Sicherl-Kafol och Denacs 

(a.a.) studie visar på är när ämnesövergripande undervisning väl används som didaktiskt 
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verktyg, menar de att planeringen fokuserar till för stor del på innehållet istället för på 

genomförandet. 

 

Enligt Birgitta Sandström i När olikhet föder likhet… (2005), där det rapporteras resultat från 

ett forskningsprojekt finansierat av Skolverket som fokuserade på att fånga skolpersonals och 

elevers redogörelse kring hur ämnesövergripande kunskapsområden skapas och tar plats inom 

skolans praktik, finns det två tydliga läger som förespråkar antingen den äldre mer 

traditionalistiska rena ämnesundervisningen eller de som främjar ett ämnesövergripande 

arbetssätt. Hon anser att det i dag existerar två skolsystem: 

”I det ena systemet, ett slutet system, separeras skolan från samhället. Ämnen hålls isär och 

lärare arbetar en och en som ämnesexperter. Eleverna inhämtar ämneskunskaper individuellt. 

Det andra systemet är mer öppet. Skola och undervisning samverkar med det omgivande 

samhället. Skolämnen integreras med varandra och det praktiska livet. Lärare och elever 

arbetar tillsammans med laborativa problemlösningar.” (Sandström, 2005, s 53) 

 

Trots att det står att läsa i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2006) att rektor ansvarar för att ”ämnesövergripande 

kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen.” (Skolverket, 2006, s 17)  

 

Laborativ matematik 

Laborativ matematik handlar till stor del om att som Löwing och Kilborn (2002) beskriver det 

att konkretisera abstrakta begrepp och symboler inom matematiken genom laborationer för att 

öka elevers kunskaper inom matematikstoffet. 

 

James W. Heddens (1997) inleder sin artikel, som bygger på sammanställning och analys av 

internationell forskning, med att redogöra för att elevers matematiska förståelse ökar genom 

användandet av laborativ matematik som didaktiskt verktyg. Han fortsätter med att definiera 

användandet av laborativ matematik som användandet av föremål som går att vidröra och 

flytta runt. Detta bekräftas även av Gunnar Nilsson (2005) samtidigt som han påvisar att ur ett 

historiskt perspektiv har även särskilt framtaget material för laborativ matematik och lekar 

eller spel varit vanliga tillvägagångssätt att undervisa i laborativ matematik. Heddens hävdar 

likväl som Löwing och Kilborn (2002) att laborativ matematik fungerar positivt för 

inlärningen av matematik om den introduceras på ett för eleverna tydligt sätt. Introduceras 
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den felaktigt kommer eleverna att uppleva att det finns två matematiska världar, den 

symboliska och den laborativa, vilket inte är meningen med laborativ matematik (Heddens, 

1997; Uttal m.fl., 1997). Meningen är istället enligt Uttar m.fl. (1997) att laborativ matematik 

och dess material skall ses som matematiska symboler som integreras i undervisningen istället 

för substitut till den matematiska symbolvärlden. 

 

Laborativt material är konkret material som exempelvis pengar, pinnar, kottar och geobräda 

som tilltalar flera olika sinnen och som används av eleverna för att lösa matematiska problem. 

I den engelskspråkiga världen benämns konkret laborativt material som manipulative models. 

Att eleverna skall kunna relatera till det material som används och att alla elever har tillgång 

till material är några av de förutsättningar som ställs på laborativ matematik. Det räcker inte 

med att läraren visar på olika exempel, eleverna skall själva få konkretisera och reflektera 

med hjälp av materialet. (Heddens, 1997; Uttal m.fl., 1997) 

 

Heddens diskuterar vidare kring fördelarna med laborativ matematik. Han menar att några av 

fördelarna är att de hjälper elever att lära sig att lösa problem tillsammans. Parallellt med att 

eleverna får kommunicera med varandra om sitt matematiska tänkande och se att det finns 

många olika tillvägagångssätt att komma fram till matematiska lösningar och att dessa kan 

symboliseras på olika vis. Samtidigt som den laborativa matematiken inbjuder till att eleverna 

får öva sig på att presentera och redogöra för sina resultat inför en större grupp. (Heddens, 

1997)  

 

För att laborativ matematisk undervisning skall bli ett effektivt didaktiskt verktyg menar 

David Uttal m.fl. (1997) i deras artikel, som bygger på sammanställning och analys av 

internationell forskning, Manipulatives as symbols: A new perspective on the use of concrete 

objects to teach mathematics att materialet måste ses som matematiska symboler istället för 

substitut till dessa. Där eleverna kan förstå sambanden mellan det laborativa materialet och 

matematikens symbolspråk. Annars menar de att eleverna kommer att uppleva samma 

problem med den laborativa matematiken som med den ”vanliga” symboliska matematiken. 

Ytterliggare kritik som de tillför ämnet är att deras studie visar på att elever lätt upplever 

laborativt material som objekt som de får leka med istället för att de ser materialet som ett 

hjälpmedel inom matematiken. Här menar de att en betydande anledning ofta är att laborativt 

material är för attraktivt för eleverna, exempelvis genom att det har grälla färger. (Uttal m.fl., 

1997) 
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Ett exempel på att det inte är nödvändigt med attraktivt material för lyckad laborativ 

matematik visar Uttal m.fl. (1997) på med att i Japan tilldelas eleverna en vad de menar 

neutral laborativ materialuppsättning vid skolstart som används kontinuerligt genom de lägre 

åldrarna av deras skolgång. Här ses en fördel med att eleverna blir vana med att använda 

laborationer som ett naturligt verktyg för att lösa matematiska problem. Att laborativ 

matematik används kontinuerligt under en längre tid är ännu ett argument för ett lyckat 

resultat (Moyer, 2001; Uttal m.fl., 1997) Här menar Patricia Moyer (2001), med stöd av 

resultaten från hennes empiriska studie som bygger på intervjuer och observationer av tio 

mellanstadielärare under ett år, att lärarna bidrar till att eleverna ser på laborativ matematik 

som en lek snarare än som ett kunskapstillfälle. Hennes studie visar på att lärare förutsätter att 

elever skall tycka att laborationer är roliga och att de används som belöningar snarare än som 

ett didaktiskt verktyg för lyckad undervisning. 

 

Uttal m.fl. (1997) menar också att ännu en företeelse som är av största vikt är att lärare inser 

att eleverna inte alltid har lika lätt att se sambanden mellan de laborationer som genomförs 

och de matematiska problem de är tänkta att representera. Samtidigt som Rita Barger i sin 

artikel ”Begåvade elever behöver också hjälp” (2001) beskriver att det är av största vikt att 

alla elever utmanas i sitt matematiska tänkande annars kan de som är högpresterande stagnera 

i sin utveckling. Enligt Barger (a.a.) räcker det inte med att de får agera hjälplärare för att de 

skall bibehålla sitt intresse för matematiken 

 

Tidigare examensarbeten inom utbildningsvetenskap 

Under denna rubrik kommer jag kort presentera några av de studier jag benämner i mitt arbete 

som examensarbeten och som visar på föreställningar om att laborativ matematik och 

ämnesövergripande undervisning fungerar som didaktiskt verktyg.  

 

I Ämnesövergripande undervisning En studie baserad på några lärares syn på metoden 
(Runström, 2006), som bygger på kvalitativa intervjuer med lärare, presenteras att syftet med 

studien är att bland annat ”undersöka den aktiva lärarens syn på och erfarenheter av 

ämnesövergripande undervisning.” (a.a. s 7) En av frågeställningarna är: ”Anser aktiva lärare 

att ämnesövergripande undervisning kan bidra till att elevernas lärande blir mer lustfyllt och 

effektivt?” (a.a.) En del av resultatet som Frida Runström (2006) presenterar visar på att det 
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inte finns något enkelt svar på om undervisningssättet är effektivare eller om lärandet blir mer 

lustfyllt, samtidigt som två av de tre intervjuade lärarna anser att det är bra arbetssätt. 

 

Laborativ matematik i år 4-9 Intentioner, möjligheter och hinder (Carlsson, 2010) är ett 

examensarbete med syftet ”att beskriva och analysera möjligheter och hinder som lärare i år 

4-9 ser med att arbeta laborativt i matematik.” (a.a. s 4) Studien använder kvalitativ intervju 

med lärare som metod. En av frågeställningarna är: ”Vilka tankar har lärare kring vad ett 

laborativt arbetssätt/angreppssätt kan innebära för elevers lärande i år 4-9?” (a.a.) Jessica 

Carlsson sammanfattar resultatet av ovan nämnd frågeställning: 

Sammanfattningsvis visar mina resultat att lärare upplever att laborativ matematik engagerar 

och erbjuder elever ett lustfyllt lärande. Resultaten visar också att lärare upplever att laborativ 

matematik bidrar till att göra undervisningen spännande, kul och intressant för elever. 

Dessutom skapa arbetssättet nyfikenhet och ge elever kunskap som fastnar och är varaktig. 

(Carlsson, 2010, s 30) 

 

Dessa två examensarbeten är studier som har resulterat i föreställningar om att laborativ 

matematik och ämnesövergripande undervisning är ett bra didaktiskt verktyg. 

 

Ovan nämnda tidigare forskning och litteratur representerar och visar på matteidrottens 

möjliga dilemman och möjliga fördelar.  

 

Problemdiskussion 

Utifrån mina funderingar omkring hur undervisning kan bedrivas, med stöd av skolans 

styrdokument och elevers påfallande behov av positiva matematiska kunskapsproducerande 

upplevelser, ansåg jag att ett examensarbete om ämnesövergripande undervisning inom 

ämnena matematik och idrott och hälsa skulle vara intressant att genomföra. Där huvudmålet 

med undervisningen för eleverna skulle vara att generera utökade förstahandserfarenheter för 

abstrakta begrepp inom matematiken genom matteidrott som metod och därigenom öka deras 

referensbilder till skolämnet matematik och undersöka om dessa elever presterade bättre 

resultat i förhållande till andra elever inom samma ämnesstoff som i detta specifika fall är 

geometri. 

 

När jag började planera för detta examensarbete undersökte jag vad som fanns skrivet om 
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ämnet tidigare inom ramen för examensarbeten för lärarstudenter. Då fann jag att de flesta 

arbeten som var genomförda inom ramen för ämnet grundade sig på intervjuer som metod där 

resultaten kan ses som föreställningar förhållande till både ämnesövergripande undervisning 

och laborativ matematik. Därför valde jag att genomföra ett examensarbete som både grundar 

sig på kvalitativ och kvantitativ data. Resultatet blev att jag kom att genomföra en studie, som 

kan kallas ett experiment, där jag ledde alla lektioner inom det valda matematikstoffet 

geometri samt de extra lektioner som experimentgruppen genomförde i matteidrott. 

 

Att individer inhämtar och bearbetar information på varierande vis genom olika lärstilar 

bekräftas för mig av Rita Dunn m.fl. (2002). Här är makarna Dunns lärstilsteori en av de mer 

välkända modeller för hur individers kunskapsresultat är beroende av de förutsättningar som 

individen ges på grund av att människor approprierar kunskap olika. (Zhuran & Fenran, 2008) 

Lärstilarna kan delas in i tre kategorier auditiv, visuell och kinestetisk/taktil. De individer som 

är auditiva lär bäst genom att lyssna och prata, de som är visuella lär bäst med hjälp av att läsa 

och titta och de som är kinestetiska/taktila lär via hands-on aktiviteter (Vincent & Ross, 

2001). Här är det av vikt enligt Dunn m.fl. (2002) att påpeka att ingen lärstil är sämre än 

någon annan: 

No learning style is either better or worse than another. Since each style has similar 

intelligence ranges, a student cannot be labeled or stigmatized by having any type of style. 

Most children can master the same content; how they master it is determined by their 

individual styles. (Dunn m.fl., 2002, s 88) 

 

Detta förhållningssätt anser jag att jag kan se spår av när beslutsfattarna för det svenska 

skolväsendet utformat Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2006). Där det står att läsa att: 

• Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2006, s 4) 

 
• Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. (Skolverket, 2006, s 4) 

 

Ser jag till dessa argument för kunskapsproduktion kan ämnesöverskridande undervisning 

vara en av dessa vägar till att nå målen. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att ge ett didaktiskt bidrag genom vilket nuvarande undervisning 

kan utvecklas. Genom genomförandet av en fallstudie ur ett sociokulturellt perspektiv 

undersöka om elevers referensbilder i matematikområdet geometri kan utvidgas genom den 

matematik de genomför inom ämnet idrott och hälsa. Samt om detta därigenom bidrar till att 

eleverna kan omvandla dessa nya referensbilder till en matematisk kontext. Samtidigt som det 

är intressant att se om deras förståelse för ämnesstoffet inom geometriområdet därigenom 

ökar. Parallellt med det är det även intressant att se om de själva och deras lärare tror att detta 

arbetssätt är lärorikt.  

 

Frågeställningar 

För att uppnå syftet kommer jag att använda följande frågeställningar som grund för studien. 

 
• Visar de resultat som eleverna presterar inom matematikområdet geometri på att de 

har ökat sin kunskap genom ämnesövergripande undervisning i förhållande till de 

elever som inte medverkat i undervisningen? 

• På vilket sätt uppfattar elever och lärare detta som ett tillfälle för kunskapande?  

• Kan matteidrott utgöra ett lärorikt didaktiskt förhållningssätt i relation till mer 

traditionell ämnesundervisning? 

 

Teori 

Den teori som ligger till grund för detta examensarbete är ett sociokulturellt perspektiv. 

Sociokulturellt perspektiv beskrivs av Olga Dysthe (2003) som ett förhållningssätt till hur 

individer lär av och genom varandra snarare än som en psykologisk inlärningsteori som 

fokuserar på individuellt inhämtande av kunskap. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sina rötter i Lev Vygotskijs (1896-1934) 

tankar om hur individer lär i samklang med omgivningar och med eventuella resurser och 

krav som ställs på individen samt genom samspel med andra människor. Där samma objekt 

kan förstås på olika sätt av olika individer beroende på vilka erfarenheter de har med sig 

sedan tidigare. Människor delar med sig av sina förkunskaper och lär av varandra i sociala 

kulturella kontexter genom situerat lärande. Med situerat lärande menas att individers 
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kunskapande är situationsberoende, människor lär sig i och genom de sammanhang de agerar 

i. (Säljö, 2000) 

 

Lärande sker med hjälp av artefakter, verktyg som hjälpmedel för kunskapande (a.a.). 

Artefakter kan vara konkreta fysiska verktyg, exempel inom matematiken kan vara geobräda 

eller linjal. Även kroppen går att se som en artefakt när den till exempel används för att skapa 

olika geometriska former eller när den används för att genomföra rörelser som förtydligar 

abstrakta matematiska begrepp. Likaså inom sociokulturellt perspektiv är språkets 

kommunicerande egenskaper en artefakt. Språket är en förutsättning för att röra sig mellan de 

olika diskurser som finns i skolans värld. Språket hjälper individer att urskilja betydelsen av 

olika begrepps innebörd i olika diskursiva sammanhang (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 

2003). Tydliga exempel ifrån geometrins begreppsvärld är bas, linje och sträcka som alla har 

en annan betydelse i en mer vardaglig diskurs än den matematiska. Här är språkets 

kommunicerande egenskaper en förutsättning för att placera in begreppen i dess aktuella 

diskurs och för att skapa förståelse för dessa. Här kan det sociokulturella begreppet 

scaffolding beskrivas som didaktiskt verktyg för undervisning där den mer kompetente 

individen samhandlar och samtänker kring problemställningar som hjälp till den mindre 

kompetente individens kunskapsproduktion och begreppsförståelse. (a.a.) 

 

Språkets betydelse för kunskapande belyses även av Olga Dysthe (1996) genom hennes 

begrepp flerstämmighet. Där hon är tydlig med att språket är relevant för eleverna i alla 

ämnen. I ett flerstämmigt klassrum får alla komma till tals. Där Dysthe menar att kärnan i 

kunskapsprocessen ligger i att elever lär av varandra genom att lyssna till varandra eller att 

läsa vad andra elever har skrivit och på detta vis komma vidare i sin egen tankeprocess. 

 

Med ett sociokulturellt förhållningssätt menas att individer approprierar kunskap i medierande 

samspel med varandra och genom artefakter. Med medierande samspel menas att människor 

delger varandra sina tidigare erfarenheter inom ett socialt och kulturellt sammanhang. När det 

gäller att appropriera kunskap innebär det hur enskilda individer tar till sig de erfarenheter 

som andra människor tillför kontexten och hur de omvandlar dessa erfarenheter till sin egen 

kunskap. (Säljö, 2000) Det som skildras här benämns mer explicit av Säljö i Lärande i 

praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (2000) där Vygotskijs uppfattning om 

kunskapsproduktion beskrivs som hur individer utvecklas i en utvecklingszon. Vilken 

definieras som gapet mellan vad individen klarar av på egen hand, utan hjälp av andra å ena 



16 

sidan, och vad individen kan klara av med vägledning av en lärare eller i samverkan med 

mera kunniga kamrater å den andra (Säljö, 2000). 

 

Med dessa teoretiska tankar kring kunskapsproduktion som en av utgångspunkterna behandlar 

detta examensarbete hur elever kunskapar genom ämnesövergripande undervisning inom 

skolämnena matematik och idrott och hälsa samt i relation till mer traditionell 

matematikundervisning. Där jag väljer att se på matteidrotten som en del i den laborativa 

matematiken. 

 

Metod  

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för mitt upplägg för de genomförda lektionerna 

och deras mål. Jag kommer även att redogöra för mina metoder för datainsamling samt att jag 

kommer att belysa de etiska överväganden som ligger till grund för vetenskaplig forskning. 

Likaså kommer jag att redovisa för hur jag kommer att analysera den data som är insamlad 

och hur jag har valt min empiri för studien. 

 

Klassen för studien fick jag tillgång till genom att jag frågade klassläraren och elevgruppen 

om de samtyckte till att jag genomförde min experimentella fallstudie i deras klass under min 

slutpraktik på lärarutbildningen.  

 

Val av metod  

Som jag tidigare har redogjort för är de flesta arbeten som jag har studerat grundade på 

intervjuer där resultatet redovisar en föreställning om hur det skulle kunna vara. Därför har 

jag valt att använda mig av två typer av metoder för att samla in data till detta arbete. Detta 

tillvägagångssätt benämns som mixed methods av Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(2009) och beskrivs som ett givande studium för att få ”en bredare och djupare förståelse av 

det fenomen som studeras…” (Fejes & Thornberg, 2009, s 19). 

 

Samtidigt som Alan Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder (2011) motiverar valet av 

flermetodsforskning med olika argument som han kategoriserar utifrån vilken nytta detta 

metodval har för studien. Exempel på kategorier kan vara trovärdighet, triangulering, 

kompensation, bekräfta och upptäcka, skilda forskningsfrågor, förklaring m.m. Ser jag till 



17 

Brymans (a.a.) kategoriseringar motiverar jag mitt metodval till störst del med skilda 

forskningsfrågor och triangulering. Där skilda forskningsfrågor motiveras med att mina 

frågeställningar inte går att svara på med antingen det ena eller det andra metodvalet och när 

det gäller triangulering styrker jag det med att de olika metoderna får bestyrka varandras 

resultat. 

 

Fallstudien genomfördes i en årskurs 6 på en medelstor F - 6 skola i en kommun med mer än 

150 000 invånare i Sverige. Klassen består av 24 elever där 14 är pojkar och 10 är flickor. Jag 

var aktiv som lärare under hela förloppet av studien, både i den ”vanliga” undervisningen och 

i matteidrotten, vilket gör att studien kan benämnas som en kombination av ett försök och ett 

medagerande försök. Studiens grundval ligger i att tillföra skolverksamheten matteidrott som 

didaktiskt förfaringssätt och studera dess verkan. (Hartman, 2003) 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoderna för denna experimentella fallstudie är därför både insamling av 

kvalitativ data och kvantitativ data. När det gäller kvalitativ datainsamling har jag använt mig 

av semistrukturerad intervju som metod. Intervjuerna av både elever och lärare har sin 

utgångspunkt i en relevant intervjuguide för min valda empiri, (se bilaga 2). Intervjun är 

flexibel och tyngdpunkten ligger i hur de intervjuade personerna upplever skeenden och vad 

de uppfattar som viktigt i empirin (Bryman, 2002). Urvalet av elever, ur experimentgruppen, 

till intervjuerna baseras på hur de presterade på de olika diagnoserna. Tre elever intervjuas 

och dessa representerar tre olika prestationskategorier. En elev som har presterat bättre 

resultat, en där det inte skett någon förändring och en som har försämrat sitt resultat i 

jämförelse mellan de olika diagnoserna. Lärarna som intervjuas är elevernas klasslärare och 

deras idrottslärare, dessa två är de som skulle vara deltagande om ett ämnesöverskridande 

arbetssätt inom mina valda ämnen existerade på skolan. Därför anser jag att dessa är 

intressanta att intervjua. 

 

Som stöd för utformningen av intervjuguiden har jag använt mig av Elisabet Doverborg och 

Ingrid Pramlings bok Att förstå barns tankar (2000) där de beskriver hur det går att få barn att 

berätta om sina tankar. När det gäller frågeförfarandet påvisar Doverborg och Pramling (a.a.) 

att det alltid är ”lättare för barnet att reflektera utifrån en för barnet konkret händelse, 

upplevelse etc. än att reflektera över ett begrepp” (Doverborg & Pramling, 2000, s 33). Därför 
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utformade jag intervjuguiden utifrån att eleverna först fick reflektera utifrån konkreta 

händelser, lektionspassen i matteidrott, och om de inte berörde de punkter under samtalet som 

jag ville veta mera om frågade jag om dessa i slutet av intervjun. 

 

För insamling av kvantitativ data, som tillika som de kvalitativa data är grundstenarna för 

detta arbete, använde jag mig av skolverkets diagnosmaterial Diamant (Skolverket, 2009a) för 

att mäta verkliga resultat om elevernas prestation både före och efter de genomförda 

lektionspassen, vilket medverkar till studiens statistiska datainnehåll. 

 

Diagnosmaterialet som är framtaget av Madeleine Löwing och Marie Fredriksson på uppdrag 

av skolverket som hjälp till pedagoger för att värdera hur undervisningen skall bedrivas inom 

de olika ämnesstoffen i matematiken. Trots att diagnosmaterialet riktar sig till elever för 

grundskolans tidigare år har jag använt mig av detta material med stöd av Skolverkets (2009b) 

egna utsagor om att det även går att använda till äldre elever. Användningsområdet för 

materialet beskrivs av Skolverket på följande vis: 

Materialet kan användas på flera olika sätt. Läraren kan se var eleverna står inför ny 

undervisning, se var eleverna står efter genomgång av nytt avsnitt eller backa till en del som 

en elev visat sig ha problem med.(Skolverket, 2009b) 

 

Diagnoserna jag använde mig av som fördiagnos till geometriområdet är de diagnoser som är 

relevanta för områdena area, omkrets, former och skala i Diamant (Skolverket, 2009a) som 

inryms i diagnosområdet mätning. Diagnoserna jag använde mig av för att avstämma 

geometriområdet är de diagnoser som finns under diagnosområdet geometri (a.a.), även här 

använde jag mig av de diagnoser som är relevanta för ovan nämnda områden samt de 

diagnoser som berörde vinklar. Detta gjordes på grund av att ämnesstoffet på lektionerna 

också hade inkluderat vinklar. 

Resultaten från den första diagnosen från Diamant (Skolverket, 2009a) använde jag även till 

att dela in klassen i två homogena grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. För att 

kunna genomföra denna indelning skickade jag först hem en förfrågan till elevernas målsmän 

och eleverna själva om deras medgivande om att eleverna fick/ville delta i denna studie, (se 

bilaga 1). Kontrollgruppen deltog på alla ”vanliga” matematiklektioner och 

experimentgruppen fick dessutom delta på matteidrottslektioner där ämnesstoffet inom 

geometrin var ämnesövergripande i idrotten. Förutsättningen för de ”vanliga” lektionspassen 

var skolans pedagogiska planering för området geometri där det bland annat står att läsa att 
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eleverna skall lära sig grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och olika 

metoder för att jämföra, uppskatta och bestämma faktorer inom geometristoffet. 

 

Planeringen för matteidrottslektionerna utgick också från skolans pedagogiska planering samt 

utifrån de resultat som hade framkommit ifrån fördiagnosen. Det genomfördes tre 

matteidrottslektioner inom tidsramen för studien. 

Den första lektionen behandlade orientering och skala som ämnesstoff samtidigt som 

elevernas rumsuppfattning tränades. Tre grupper inledde lektionen med ett 

kartteckenmemory, som övar eleverna i kartteckenkunskap vilket är en grundförutsättning för 

att kunna utöva orientering, för att sedan gå ut och skulptera en skalenlig kartbild i sandlådan. 

Lektionen avslutades med att alla elevgrupperna diskuterade utfallet av skulpteringen. 

Den andra lektionen var en danslektion där eleverna fick gestalta geometriska begrepp 

tillsammans i två grupper. När grupperna var färdiga med sitt program presenterade de sina 

program inför varandra med ingående diskussion. 

Den sista lektionen var ett rörelsepass där huvudmålet var gestaltning av geometriska former 

och olika vinklar. Lektionen innehöll även ett moment med bollmotorik. Alla momenten 

genomfördes både i grupp och individuellt. Även den här lektionen avslutades med 

diskussioner kring de olika momenten och dess matematiska innehåll.  

 

Analysmetod 

Tillvägagångssättet för att analysera resultaten i studien är att de kvantitativa data som 

uppkommit i diagnoserna först analyseras mot varandra och sedan mot de kvalitativa data 

som uppkommit i intervjuerna. Detta genomförs på grund av att intervjusvaren ska ses som ett 

stöd till diagnossvaren i frågan om förhållandena mellan de olika variationerna som finns i 

diagnoserna. I analysen tolkas sedan resultaten mot teori och tidigare forskning. Detta ger fler 

infallsvinklar till analysen om vad som bidragit till resultatet för studien (Bryman, 2002). Jag 

kommer samtidigt att sträva efter att inta en saklig och opartisk så väl som reflexiv position 

vid min analys i förhållande till de svar och resultat som datainsamlingen givit. Jag är 

medveten om att detta är något som är svårt för en forskare, vilket exemplifieras för mig i 

Handbok i kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2009) där forskarrollen beskrivs som att 

forskaren skall inta ett reflexivt förhållningssätt gentemot bland annat ”sin förförståelse och 

sina värderingar samt över hur han eller hon influerar och influeras av de aktörer som ingår i 

studien.” (s 221) Detta medför att det blir ännu svårare för mig på grund av att jag även varit 
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elevernas lärare under studien och kollega till de lärarna som medverkar i den samma. Om jag 

skall inta ett kritiskt förhållningssätt till mina dubbla roller i studien går det att påstå att jag 

utvärderar mig själv i denna studie genom att jag ser på vad eleverna presterat efter lektioner 

som jag har undervisat på. Detta kan även eleverna ha upplevt och därigenom responderat 

utifrån vilken relation de upplevt att de haft till mig. Men för att studien skall uppfattas som 

allvarligt menad är det villkorslöst en förutsättning att jag strävar efter att vara både saklig 

och opartisk i min forskarroll i förhållande till studiens syfte. 

  

Etiska förhållningssätt vid forskning 

Bryman (2002) tar upp de etiska förhållningssätt som bör råda vid forskning. De finns även 

dokumenterade i Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning som komponenter i individskyddskravet. (Vetenskapsrådet, 2002) Dessa krav ligger 

till grund för hur individer skall bemötas under forskning och hur data skall behandlas. Jag 

har under detta examensarbete följt mig av dessa fyra forskningsetiska principer. 

 

Dessa krav är informationskravet , här har jag informerat berörda lärare, skolledning, 

målsmän och elever om syftet med de metoder och mål som ligger till grund för min studie 

(Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002) . 

Samtyckeskravet, elevernas målsmän och eleverna själva har skriftligen givit mig tillstånd 

att nyttja erhållet material till mitt examensarbete samt att eleverna som deltagit även har 

informerats om att de har rätt att avbryta sitt deltagande både under matteidrotten och 

intervjuerna (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet , de delaktiga individerna i studien har informerats om anonymitet. 

Därför finns det inget samband som går att spåra tillbaka till utgångskällan varken när det 

gäller individer eller platser samt att när mitt arbete är godkänt kommer all data att förvaras så 

att det är oåtkomligt för obehöriga (Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002) 

Nyttjandekravet , allt mitt insamlade material hanteras enbart för att bearbetas och användas i 

forskningssyftet. Jag kommer inte att föra vidare någon information som har framkommit i 

min studie, varken för kommersiellt bruk eller för andra icke vetenskapliga syften  

(Bryman, 2002; Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Jag anser att kraven är viktiga för att min studie skall upplevas som trovärdig forskning både i 

mina informanters och i mina läsares ögon. Dessutom tror jag att informanternas svar blir mer 
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ärliga om de är medvetna om att svaren inte kan kopplas samman med dem som individer. Ett 

problem som skulle kunna uppstått hade varit om deltagarna nyttjat samtyckeskravet och inte 

deltagit i de moment som ingick i studien, vilket eventuellt hade gett studien ett annat resultat. 

 

Resultatredovisning och analys av resultat 

I resultatredovisningen kommer jag att redovisa utfallet från min studie och analysera detta 

för att se om de resultat som eleverna har presterat skiljer sig åt mellan min experimentgrupp 

och min kontrollgrupp. Jag kommer att redovisa och diskutera förhållanden mellan mina 

resultat och hur dessa förhåller sig emot tidigare forskning och teori. 

 

Analys av diagnosresultat 

I denna del av analysen kommer tonvikten att ligga på diagnosresultaten med vissa inslag från 

intervjusvaren. 

 

För att kunna analysera resultaten från diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2009a) och 

presentera dem på ett förståeligt vis är jag tvungen att räkna om elevernas resultatprestationer 

från diagnoserna till procentuella enheter istället för antal rätt. När jag räknar om resultaten 

från diagnoserna motsvarar ett poäng på fördiagnosen 7,6 % och ett poäng på efterdiagnosen 

2,3 %, vilket innebär att exempelvis två fel på fördiagnosen, som innebär 11 korrekta svar av 

13 möjliga, motsvarar en prestation på 85 % rätt. För att nå samma resultat på efterdiagnosen 

behöver eleverna nå upp till 36,5 poäng av 43 möjliga3.  

Jag kommer att presentera två olika tänkbara tolkningsmöjligheter. I den ena presentationen 

kommer jag att se på förändringar i elevernas prestationer mellan diagnoserna med en tolerans 

på ± 10 % antal rätt och i den andra kommer jag tolerera ± 20 % antal rätt. Det vill säga om en 

elev ligger inom spannet för den angivna procentuella variationen mellan de olika 

diagnoserna har dess resultat inte förändrats, men om den ligger under den procentuella 

variationen har dess resultat försämrats och vice versa om den ligger över den angivna 

                                                 
3 Det går dock inte att få halvpoäng på diagnoserna, halvpoängen är bara resultatet av en uträkning som visar på 
hur många rätt eleverna måste erhålla på efterdiagnosen för att motsvara 11 rätt på fördiagnosen. 
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variationen. Trots att elevernas kön redovisas i tabellerna kommer jag inte att använda detta 

för tolkning i min analys av data4. 

 

I tabell 1 presenteras de bägge gruppernas genomsnittligga resultat från de bägge diagnoserna. 

Detta gör jag för att skapa en helhetsbild av de kvantitativa resultaten innan jag bryter ner 

analysen till individnivå. 

 

 Medel-  

resul. 

fördiag. 

Medel- 

resul. 

P fördiag. 

Medel- 

resul. 

F fördiag. 

Medel- 

resul. 

efterdiag. 

Medel- 

resul. 

P efterdiag. 

Medel- 

resul. 

F efterdiag. 

Experimentgrupp 80  82  78  75 73  76  

Kontrollgrupp  78  77  80  71 68  75  

Tabell 1: Tabell 1 visar det procentuella medelvärdet för antal rätt på diagnoserna för arbetets bägge 
grupper, samt hur fördelningen ser ut inom grupperna mellan Pojkar (P) och Flickor (F).  
 

Ser jag till resultaten som presenteras i tabell 1 går det att läsa ut att bägge grupperna har 

försämrat sitt resultat i förhållande till hur de presterade på fördiagnosen i jämförelse med 

efterdiagnosen. Detta skulle kunna förklaras med att i intervjuerna menade både elever och 

klassläraren att de upplevde efterdiagnosen som svårare. Ett exempel på detta är eleven P B:s 

reaktion när han får se sitt resultat från diagnoserna, där han uttrycker ”jag är nöjd därför att 

jag tyckte att den andra var mycket svårare”. Trots detta har experimentgruppen försämrat sig 

minst, de har försämrat sitt resultat med fem procent där kontrollgruppens försämring 

motsvarar sju procent. Ser jag till arbetets första frågeställning är då svaret både att eleverna 

inte har ökat sin kunskap inom geometristoffet samtidigt som de fortfarande trots allt presterar 

bättre resultat än kontrollgruppen. 

 

En anledning till detta kan vara att matteidrottslektionerna endast genomfördes under tre 

tillfällen och saknade den kontinuitet som efterlyses för ett positivt resultat enligt Uttal m.fl. 

(1997) och Moyer (2001). Ytterliggare en orsak kan vara avsaknad från elevernas sida till den 

symboliska relationen till matematiken i de matteidrottsmoment som genomfördes. Där jag 

som lärare hade sett tydliga samband som jag också trodde att eleverna skulle se. Denna 

komplikation angående laborationer är enligt Uttal m.fl. (1997) inte alls ovanlig. Här ser jag 

därför att min roll som lärare, precis som Moyer (2001) beskriver, kan ha bidragit till att 

                                                 
4 Elevernas kön redovisas endast på grund av att det skall synas att kontrollgruppen och experimentgruppen har 
varit likvärdiga. 
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eleverna upplevde momenten i högre grad som lek än som kunskapstillfälle, genom att jag 

förutsatte att de deltagande eleverna skulle tycka att det var roligt att agera i sammanhanget 

samtidigt som de skulle producera matematikkunskap. Dessutom skulle det kunna vara så 

som det beskrivs i Matematik, En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning 

(Skolverket, 2007) att eleverna inte gavs tillräckligt med tid för att diskutera alla deltagares 

tankar och strategier kring de moment som genomfördes och de resultat de kom fram till. 

Löwing (2006) menar också att det inte spelar någon roll för elevernas kunskapsproduktion 

hur välplanerad en lektion än är om de inte ges möjligheter till reflektion kring det 

matematiska innehållet. Om eleverna getts mer tid att reflektera över sina erfarenheter kring 

momenten skulle enskilda elever kunnat göra andras elevers erfarenheter till sina och därmed 

öka sin kunskap i ämnet. Med hänsyn till arbetets sociokulturella teori går det därför att säga 

att eleverna inte gavs optimala möjligheter till att appropriera kunskap från varandra. 

 

Ser jag till, trots det ovan nämnda, att utfallet från diagnoserna visar att experimentgruppen 

som helhet har utökat det redan från början lilla befintliga kunskapsglappet till 

kontrollgruppen genom matteidrott. Detta skulle kunna bero på att eleverna i 

experimentgruppen har utökat sin abstraktionsnivå genom att matteidrotten har gett dem flera 

nya referensbilder. Dessa tankar styrks med Riesbecks (2008) forskning, om att elevers 

abstraktionsnivå inte är beständig utan att den kan förbättras genom interaktion med andra, 

vilket också arbetets teori stödjer. Där Säljö (2000) beskriver situerat lärande som att elever 

lär i de miljöer och situationer de är verksamma i, som även stöds av Heddens (1997) åsikt 

om fördelarna med laborativ matematik, närmare bestämt när elever får arbeta tillsammans 

med problemlösning skapas kunskap. Tanken kring att elevernas referensbilder om det 

matematiska stoffet har utökats bekräftas även av eleverna i intervjuerna. 

 

I tabell 2, sidan 24, presenteras elevernas resultat individuellt där det går att utläsa hur de 

presterat i förhållande till varandra på individnivå både för fördiagnosen och för 

efterdiagnosen. Där går det även att utläsa hur de olika grupperna presterade på de olika 

delmomenten i efterdiagnosen.  
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Kontrollgrupp  Efterdiagnos     

 

Totalt 

Fördiagnos  Symmetri Former Skala Vinklar  Totalt 

         

F 69  77 45 60 71  65 

P 38  69 36 60 43  51 

F 77  92 64 60 93  81 

F 62  77 64 20 50  58 

P 62  62 45 60 43  51 

P 54  46 36 40 79  53 

F 100  85 64 100 100  86 

F 92  92 55 100 93  84 

P 92  92 55 100 93  84 

P 100  100 45 80 79  77 

P 100  100 64 100 86  86 

P 92  92 36 80 93  77 

Gruppgenomsnitt  82 51 72 77   

diagnosdelar        

         

Experimentgrupp  Efterdiagnos     

 

Totalt 

Fördiagnos  Symmetri Former Skala Vinklar  Totalt 

         

P 46  62 45 60 64  58 

F 62  85 64 100 57  72 

F 100  85 55 60 93  77 

F 69  77 36 60 79  65 

F 92  100 55 100 71  79 

F A 69  100 55 100 100  88 

P 62  62 55 100 71  67 

P 77  62 64 20 79  63 

P  100  85 45 100 93  79 

P A 92  92 64 100 93  86 

P B 100  92 64 20 86  74 

P 92  92 55 100 100  86 

Gruppgenomsnitt  83 55 77 82   

diagnosdelar        

Tabell 2: Tabell 2 visar elevernas individuella resultat på efterdiagnosen. Där de olika momenten går att läsa ut 
för sig själv samt att den visar deras slutresultat både från för och efterdiagnosen. Precis som i tabell 1 
redovisas resultaten i procentantal rätt i förhållande till maximalt resultat för diagnoserna. De elever som har 
en versal efter könsbeteckningen är de elever som har intervjuats.5 

                                                 
5 De procentuella framräknade värdena är uträknade och avrundade gentemot elevernas faktiska resultat, vilket 
gör att en jämförelse på ett genomsnittsvärde för hela gruppen mellan de procentuella värden som redovisas här 
skulle skilja sig åt.  
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Om jag här till en början ser på resultaten med en tolerans på ± 10 % som underlag för 

förändring är det första jag noterar att de elever som har förbättrat sig, presterade alla under 

respektive grupps medelvärde på fördiagnosen och att dessa är tre elever i experimentgruppen 

och en elev i kontrollgruppen. Dessutom är det tydligt att de elever som har försämrat sitt 

resultat alla är elever som presterade toppresultat på fördiagnosen med ett undantag i varje 

grupp.I relation till arbetets teori och tidigare forskning skulle orsaker till detta kunna vara att 

eleverna har befunnit sig på olika abstraktionsnivå, det vill säga att eleverna haft olika 

referensbilder och förkunskaper i deras utvecklingszon (Riesbeck, 2008; Säljö, 2000). Där de 

bättre presterande eleverna på fördiagnosen kan ha bidragit till att de sämre presterande 

eleverna utökat sina kunskaper inom ämnesstoffet. Genom att de har samhandlat och 

samtänkt kring problemställningar, vilket kan ha hjälp de sämre presterande eleverna i deras 

kunskapsproduktion (Säljö, 2000). 

 

Att elever har presterat sämre resultat efter matteidrotten skulle även kunna bero på att de har 

uppfattat momenten olika och på grund av detta, precis som Uttal m.fl. (1997) menar, inte har 

upplevt den symboliska relationen till matematiken som tydlig. Ytterliggare en förklaring 

skulle kunna ligga i att de sämre presterande elevernas inte tilltalades av denna typ av 

undervisning där deras lärstilar inte integrerade med undervisningssättet. Precis som Zhuran 

och Fenran (2008) beskriver det, kan det vara så att dessa elever inte givits rätt förutsättningar 

för att lyckas. 

 

Om jag fortsätter med att se på resultaten med en tolerans på ± 20 % som underlag för 

förändring blir bilden ännu tydligare av att det är de toppresterande eleverna från 

fördiagnosen som har försämrat sitt resultat på efterdiagnosen. Där tre elever i 

experimentgruppen och två elever i kontrollgruppen har försämrat sitt resultat. Detta tyder i 

allt större utsträckning på att orsakerna kan vara att eleverna har befunnit sig på olika 

abstraktionsnivå i deras utvecklingszon. Där de eleverna med bättre resultat och fler 

referensbilder har bistått de sämre eleverna i deras kunskapsprocess genom att de har 

samhandlat och samtänkt kring det laborativa matematikstoffet. Detta har bidragit till att de 

sämre eleverna har kunnat bibehålla en oförändrad nivå med hänsyn till att efterdiagnosen 

upplevdes som svårare rent kunskapsmässigt än fördiagnosen. 

 

Vidare avser jag att se på elevgruppernas prestationer i förhållandena mellan efterdiagnosens 

delmoment. När det gäller tolkningen av dessa syns det att experimentgruppen har presterat 
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bättre resultat på alla delmoment, dock är det delmomenten vinklar och skala som skiljer sig 

mest åt, fem procent skillnad på bägge delmomenten. Mot bakgrund av ovanstående går det 

att säga att dessa delmoment konkretiserade matematikbegreppen tydligast. Orsaker till detta 

skulle kunna vara det som Heddens (1997) och Löwing och Kilborn (2002) beskriver som ett 

av de viktigaste momenten med laborativ matematik, att den introduceras för eleverna på ett 

konkret vis. Där eleverna har möjlighet att relatera till materialet som används med hjälp av 

deras egna förkunskaper och referensbilder kring ämnesstoffet, vilket enligt Riesbeck (2008) 

positivt påverkar elevernas möjligheter till ökad förståelse för matematiska begrepp och 

symboler. 

 

Analys av intervjusvar 

Under denna del av analysen kommer tonvikten att ligga på intervjusvaren med vissa inslag 

från diagnosresultaten.  

 

I delmoment vinklar och skala går det även att tolka att eleverna såg ett tydligare samband 

med att de skulle lösa problemen tillsammans, vilket enligt Heddens (1997) är en av 

fördelarna med laborativ matematik, och därigenom appropriera kunskaper kring dessa 

begrepp. Denna uppfattning bekräftas av elevintervjuerna, där eleverna uppger att dessa 

moment i idrottsmatematiken var tydligast och nyttigast för deras kunskapande inom 

ämnesstoffet. Där eleven P A uttrycker detta på följande vis: 

 

– Berätta för mig vad du tyckte om rörelselektionen? 
– Den var bra, den kändes det som man lärde sig mest av 
– Matte? 
– Ja, och den var roligast 
– … 
– Om man sammanfattar lektionerna, vilken tyckte du att du lärde dig mest på? 
– Det tror jag var på sista 
– Och då var det mer specifikt? 
– Vinklar 
– … 
– Tror du att detta kan vara ett bra sätt att undervisa på? 
– Ja med vissa tror jag 
– Med vissa? 
– Vissa elever skulle ha det lättare och vissa inte, men jag tror att många skulle ha lättare 

att lära sig 
 

Liknande åsikter angående matteidrotten är något alla de intervjuade elever uttrycker, vilket 

skulle kunna visa på att det som Heddens (1997) skriver om att elevers matematiska förståelse 
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utvecklas genom laborativ matematik stämmer. Icke desto mindre är det, som Löwing (2006) 

beskriver det, viktigt att pedagogen tänker igenom syftet med de matematiska moment som 

genomförs och att de introduceras för eleverna med en tydlig genomgång som både innehåller 

instruktioner om hur momenten skall genomföras och hur det matematiska stoffet skall 

angripas. Löwings ovan nämnda tankar kring genomgång styrks för mig av det uttalande som 

eleven F A, den elev som i studien har förbättrat sig mest, gjorde angående vad hon trodde 

som hade hjälp henne mest. Där säger hon, utan att tveka, att det var på genomgången av 

fördiagnosen hon lärde sig jättemycket. Sedan fortsätter hon med att beskriva hur hon 

använder dessa nya tankebanor inom geometriområdet. Även här går det alltså att se som 

Säljö (2000) beskriver det, hur den mer kompetente individens samhandlande och 

samtänkande kan bidra till den mindre kompetente individens kunskapsproduktion. 

 

Lärarens reaktion över ovan nämnda elevs resultat är positivt samtidigt som läraren säger att 

det inte är förvånade att det är just den eleven som har presterat bäst. Detta motiverar läraren 

med att eleven behöver lite tid till att få saker och ting att landa. Sedan fortsätter läraren med 

att beskriva hur elevens matematikprestationer varierar mellan allt ifrån toppresultat till djupa 

svackor där denne beskriver att eleven har dålig självkänsla inom matematiken. Här går det att 

se ett samband mellan elevens prestation och matematikens Kursplan med kommentarer 

(Skolverket, 2009c) som beskriver att matematikundervisningen skall innehålla både kreativa 

och problemlösande moment som syftar till att utveckla elevers lust till att lära matematik. 

Eleven F A bekräftar i intervjun att matteidrott skulle kunna vara ett sätt för denne att 

utveckla lust till att lära matematik. Samtidigt påpekar denne också tydligt att samhandlandet 

och samtänkandet kring matematikstoffet var till största vikt för eleven, (se ovan). 

 

I intervjusvaren finns en tydlig samstämmighet om att laborativ matematik är bra som 

didaktiskt verktyg för undervisning inom matematiken. Hos lärarna går det dock att se en 

tydlig nyansskillnad. Idrottsläraren har svårare att precisera vad som är bra fast denne tycker 

att det är ett bra arbetssätt och detta gäller även ämnesövergripande undervisning i allmänhet. 

Detta får exemplifieras genom detta utdrag från intervjun av idrottsläraren:  

 

– Vilka för och nackdelar skulle du kunna se med arbetssättet? 
– Fördelar med att få med matte menar du? 
– Ämnesövergripande i allmänhet kan vi prata om. 
– Fördelar med det där, jaa det är många bitar man kan få med, tycker jag 
– Öhh, ja vad ska jag säga (20 sek, tyst) 
– Jag vet inte, ja, jag vet inte 
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Så här fortsätter det under hela intervjun, läraren uttrycker att det är ett bra arbetssätt men den 

kan inte formulera mer explicit vad som den anser är bra. En starkt betydande del i detta har 

säkert lärarens uttryckta oerfarenhet inom ämnesövergripande undervisning. Här går det att se 

samband med Sicherl-Kafol och Denacs (2010) forskning om hur lärare av rädsla inför 

arbetssättet eller egenupplevda kunskapsluckor undviker det, trots att de kan se fördelar med 

det. I detta sammanhang går det att hålla med Sandström (2005) i hennes beskrivning om att 

det existerar två skolsystem, där i detta fall idrott och hälsa skulle kunna representera den 

traditionella ämnesundervisningen som är separerad från resten av undervisningen. Detta 

skulle nedanstående utdrag ur intervjun med idrottsläraren kunna bekräfta. 

 

– Jobbar ni på detta sätt på er skola inom idrotten? 
– just inom idrotten, eaah, nej det har vi inte 
– eaah, det kommer väl tror jag, vi pratar om det 
– Men annars då, vet du om de jobbar själva på detta vi? 
– ja det gör de, det blir ju lite så pga. Att jag har ett praktiskt ämne 
– jag är inte inräknad på samma sätt som de andra ämnena  

  

 

Elevernas klasslärare är mycket tydlig med att arbetssättet är bra och denne anger tydliga 

exempel på fördelar. En orsak till detta är möjligen att denne redan arbetar 

ämnesövergripande med eleverna inom andra ämnen. Nedan följer några utdrag ur 

klasslärarens intervju som stärker detta: 

 

– Jobbar ni ämnesövergripande på skolan? 
– Hmm 
– På skolan vet jag inte, generellt, men jag gör det. För mig är det jätteviktigt att göra det. 
– Mm 
– Beroende på att jag tror att eleverna får en bättre helhet i vad vi håller på med och varför 
– Det blir mycket tydligare även för eleverna med ämnesövergripande 
– … 
– Tror du att detta arbetssätt fungerar för att nå de mål som finns i läroplanen och 

kursplanen? 
– Ja, jag är övertygad om att vi når målen bättre om vi jobbar ämnesövergripande, det är min 

fasta tro. 
– På grund av? 
– Barnen förstår bättre varför och det är mycket lättare att förklara vad man kan när man drar in 

flera ämnen. 
– Sen så vet jag att jag ibland har hållit på med experimentverksamhet, för att få in alla ämnen i 

vissa arbetsområden. Men det är ganska komplicerat. 
– … 
– Om vi tittar mer specifikt på det jag har gjort. 
– Ja, absolut 
– Därför att det är så här att matte går att integrera med väldigt många olika ämnen, matte går 

nästan att integrera med alla ämnen. 
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– Men det handlar om, tror jag, att många är väldigt styrda av läroboken fortfarande och vågar 
inte ta ut sina, sen tror jag inte att man kan göra det helt och hållet utan precis som du gör att 
man väljer ett område som passar att använda sig av, då fungerar det. 

– Och det finns många olika områden som det passar för. 
– … 
– Hur ser du på nackdelar då, du har mest svarat på fördelar. 
– Jag tycker att fördelar överväger i alla lägen, ähh, så är det så att när man jobbar tematiskt på 

det sättet jag gör krävs det kanske inte, det som krävs är en jättestor arbetsinsats innan av mig 
planeringsmässigt och att ta fram material och verkligen se till att alla elever är sysselsatta och 
att alla elever utmanas. 

– Så att det inte blir att sitta och göra onödiga uppgifter utan att hela tiden driva dem lite framåt. 
– Det är ju en jätteutmaning för mig som lärare medan arbetet pågår. 

 
Här går det att se att klassläraren har ett medvetet didaktiskt förhållningssätt till 

ämnesövergripande undervisning. Där det går att se likheter mellan dennes resonemang kring 

fördelarna med ämnesövergripande undervisning och det Andersson (1994) beskriver som ett 

uppmanande undervisningssätt som leder till kreativitet och tankeutveckling hos eleverna. 

När det gäller den laborativa matematiken går det att se hur klassläraren har samma synsätt till 

ämnet som Kursplanen med kommentarer (Skolverket, 2009c) förmedlar, där bägge ser nära 

samband med andra skolämnen och utnyttjandet av elevers tidigare erfarenheter för 

undervisningsmomenten, vilket även stämmer överens med Riesbeck (2008) och Säljös 

(2000) teorier om hur elever kunskapsprocessar.  

 

Klasslärarens resonemang visar även på att denne är medveten om vikten av att alla elever 

utmanas för att de skall komma vidare i sin kunskapsproduktion, vilket enligt Barger (2001) 

är en förutsättning för att ingen elev skall stagnera i sin utveckling. I intervjumaterialet går det 

även att tolka att klassläraren i motsats till idrottsläraren inte känner sig osäker med ett 

ämnesövergripande arbetssätt som det beskrivs av Sicherl-Kafol och Denacs (2010), (se 

ovan). Detta kan vara av stor betydelse för klasslärarens positiva inställning både till 

ämnesövergripande undervisning i allmänhet och laborativ matematik i synnerlighet.  

 

Intervjuerna avslutades med att både elever och lärare fick ta del av de kvantitativa resultaten. 

Här uppstår då ett intressant fenomen, alla intervjuade menade då att efterdiagnosen var 

mycket svårare än fördiagnosen. Detta skulle kunna vara ett sätt för eleverna att försvara sin 

prestation och för läraren att försvara sina elevers prestation. Trots att de intervjuade eleverna 

kommer från tre olika prestationskategorier är alla mer eller mindre nöjda med sitt resultat. 

Samtidigt är de också fortfarande positivt inställda till matteidrotten och laborativ matematik. 

Här kan min dubbla roll som lärare och forskare i studien ha påverkat resultaten. Både elever 

och lärare kan ha svarat positivt på grund av att de tror att det är det svar jag vill få fram med 
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frågan, därför att de kan ha upplevt mig som positivt inställd till matteidrotten och därigenom 

inte vilja kritisera något som jag tycker är bra för att inte äventyra vår relation. Det skulle 

även kunna vara resultatet av att de ställer sig positiva till mig som lärare och därigenom vill 

påvisa att min undervisning har varit givande så väl som rolig och intressant för dem. 

  

Avslutande diskussion  

I den avslutande diskussionen kommer jag att diskutera och resonera både kring metoden för 

studien samt dess resultat och även avge några förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

Metoddiskussion 

Till en början vill jag vara tydlig med att jag förhåller mig kritisk till mitt val av metod för 

insamling av kvantitativa resultat, på grund av de olika diagnosernas möjligheter till att kunna 

erhålla ett bra resultat för eleverna samt att alla inblandade upplevde fördiagnosen som 

mycket enklare än efterdiagnosen. Skall jag vara riktigt kritisk går det att ställa sig frågan om 

diagnoserna verkligen mäter det de är tänkta att mäta, på grund av den uppenbara skillnaden i 

svårighetsgrad. Jag har under mitt arbete upptäckt att det är av största vikt att dessa två olika 

kvantitativa insamlingars verktyg verkligen mäter det, det är tänkt att de skall mäta. I mitt fall 

är det nu i efterhand uppenbart för mig att den första diagnosen var för enkel i förhållande till 

den andra, vilket gör att de kvantitativa data som finns för arbetet kan upplevas mindre 

trovärdigt att göra några analyser utifrån. Samtidigt som den stora skillnaden i antal möjliga 

rätt i förhållande mellan de två diagnoserna gjorde det svårt att se tillförlitliga mönster. Detta 

gör att jag förhåller mig skeptisk till Skolverkets (2009b) utsaga om att diagnosmaterialet 

Diamant är användbart på olika vis för utvärdering och att det fungerar lika bra på både äldre 

och yngre elever. Jag tror snarare att det handlar om hur eleverna ligger till i sin kunskapsnivå 

som måste avgöra om materialet är användbart eller inte. Det går även att se liknande 

problematik beträffande insamlingen och analysen av kvalitativ data, (se analysmetod), men 

utifrån min strävan att inta en saklig och opartisk så väl som reflexiv position vid min analys 

bedömer jag att svårigheten med mina dubbla roller har problematiserats på relevanta ställen 

för studiens resultat.  

 

Metoden att samla in data genom någon typ av diagnos eller prov för att sedan styrka dessa 

med varandra är jag dock inte negativ till. Detta tillvägagångssätt tycker jag är fruktbart för en 
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studie av detta slag samtidigt som den kombineras med någon typ av kvalitativ datainsamling. 

Därför menar jag de kategoriserade motiv, som anges av Bryman (2011) som jag angett för 

arbetet har gjort det lättare att genomföra en studie av detta slag, (se metod). 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån studiens premisser går det ytterliggare en gång att anta att föreställningarna om att 

laborativ matematik fungerar som didaktiskt verktyg i skolan är rimliga. Resultaten går att 

tolka som både elever och lärare visar sig vara välvilligt inställda till laborativ matematik som 

undervisningsmetod. Dock kan inte alla precisera lika väl som elevernas klasslärare vad de 

anser vara bra med arbetssättet, bara att de tror att det är bra. 

 

Jag vill med denna studie hävda att föreställningarna stämmer till vissa delar. Men att det 

samtidigt går att se uppenbara resultat av att det finns andra delar inom matematiken som inte 

får glömmas bort av pedagoger för en lyckad kunskapsproduktion bland alla elever inom 

matematikstoffet.  

 

Något av de tydligaste, vad jag anser, som har framkommit genom denna studie är att alla 

elever måste utmanas på rätt nivå för att lyckas komma vidare och att eleverna ges tid till att 

reflektera över vad de har kommit fram till. Samt att det inte räcker som pedagog med att 

förklara vad eleverna skall göra praktisk i de olika undervisningsmomenten utan att 

utgångspunkten för undervisningen också, på ett tydligt vis för eleverna, måste ligga i hur de 

skall angripa det aktuella ämnesstoffet.  

 

Ser jag till den sociokulturella teori som ligger till grund för studien bekräftar alla resultat att 

eleverna har kunskapsproducerat. Alla har dock inte utvecklat matematiska kunskaper genom 

matteidrotten. Kunskapsproduktionen som har skett i matteidrottens sammanhang har skett 

genom att eleverna samhandlat och samtänkt om de problemlösningar som de ställts inför. 

Dock måste man som lärare vara medveten om att de elever som redan besitter kunskaper 

kring de aktuella problemen också måste utmanas så att de inte bara får agera kommunikativ 

stötta eller hjälplärare till sina klasskamrater, vilket är en förutsättning för att matteidrotten 

skall kunna bli ett effektivt didaktiskt verktyg som leder till kunskaper för alla elever. 

 

Om jag slutligen ser till det som står att läsa i skolans styrdokument (Skolverket, 2006, 2009) 
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om att elever skall erbjudas daglig fysisk aktivitet i skolan och att matematik ska ha tät 

förbindelse till andra skolämnen. Skulle matteidrott kunna vara en del av vägen till denna 

dagliga kroppsliga rörelseaktivitet, då skulle även kontinuiteten som efterfrågas av Uttal m.fl. 

(1997) för ett positivt resultat uppfyllas. Detta vill jag lyfta fram med elevintervjuerna som 

underlag för mitt påstående. Där de intervjuade eleverna i min studie bekräftar Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) beskrivning av hur elever upplever 

matematiken som svår och tråkig samtidigt som idrott och hälsa upplevs som roligt. Denna 

syn förmedlar eleverna kring skolämnena och även kring hur de upplever matematik och 

idrott generellt i samhället på sin fritid.  Utifrån detta och studiens ytterliggare resultat skulle 

det därför gå att påstå att matteidrotten är ett, ibland många, lämpligt didaktiskt verktyg för 

undervisning i matematik. Denna slutsats grundas på Riesbecks (2008) och Löwings (2006) 

tankar om hur matematikundervisningen måste han sin startpunkt i sedan tidigare kända 

situationer för eleven. Samtidigt som Heddens (1997) också beskriver att laborativt material 

måste vara konkret och eleverna måste kunna relatera till detta. I detta fall anser jag att 

människokroppen är ett tillräckligt konkret verktyg som eleverna kan relatera till.  Däremot 

behövs det tydligare mätinstrument för att säkert kunna utläsa effekterna av matteidrott som 

didaktiskt verktyg, annars finns risken att matteidrotten lätt blir ifrågasatt som detta och bara 

betraktas som lek både av lärare och av elever. 

 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara det jag skrev om i början av detta 

examensarbete. Det skulle kunna ses på motsatt vis till hur jag har sett på matteidrotten, 

nämligen hur matteidrott skulle kunna gynna elever inom idrott och hälsa istället för hur det 

kan gynna elever inom matematiken. För att återknyta till det arbete som jag har genomfört är 

mitt förslag att studien skulle kunna upprepas med en mer omfattande empiri. Som en 

longitudinell studie med flera och större kontrollgrupper samt en större experimentgrupp där 

kontrollverktygen för de kvantitativa data som framkommer skulle vara bättre kalibrerade 

utifrån dess syfte, för att få ett tillförlitligare resultat för studien. Detta skulle leda till att en 

sådan studie skulle kunna generalisera resultatet av matteidrott som didaktiskt verktyg på ett 

mera tillförlitligt vis. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Förfrågan om deltagande i studien 

Hej! 

Mitt namn är Johan Karlsson. Jag studerar till lärare på Linköpings 

universitet, jag genomför min slutpraktik i ert barns skolklass. Jag 

skall även denna termin skriva en C-uppsats, mitt examensarbete. 

Detta arbete kommer att ha sin utgångspunkt i skolämnena idrott och 

hälsa samt matematik. Där jag skall undersöka om det blir någon 

inverkan att undervisa ämnesöverskridande mellan dessa två ämnen 

för att ge barnen större kunskaper inom matematiken. 

Till min uppsats vill jag intervjua elever samt att alla elever kommer 

att få genomföra två diagnoser, en före undervisningen och en efter 

undervisningen samt att en del elever kommer att ingå i en 

experimentgrupp som praktiserar matteidrott mellan ovan nämnda 

diagnoser. 

Jag vore därför mycket tacksam om ditt barn skulle vilja/få vara med i 

min undersökning. Intervjuerna kommer att dokumenteras med 

diktafon och de insamlade uppgifterna kommer endast att användas i 

min vetenskapliga uppsats. Naturligtvis kommer ert barns namn och 

ert barns skola vara konfidentiella. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Johan Karlsson 070-XXX XX XX 

 

 



 

• Jag samtycker till att mitt barn får deltaga         

JA ____  NEJ ____ 

• Barnets namn: ________________________________ 

• Målsmans underskrift: __________________________ 



 

Bilaga 2:  Intervjuguide 

Elever. 

1. Hur ser du på Idrott? 

2. Hur ser du på att räkna? 

3. Hur ser du på skolan? 

4. Hur ser du på ämnet idrott och hälsa? 

5. Hur ser du på ämnet matematik? 

6. Berätta för mig vad du tyckte om orienteringslektionen. 

7. Berätta för mig vad du tyckte om danslektionen. 

8. Berätta för mig vad du tyckte om rörelselektionen 

9. Är det något annat du vill tillägga? 

10. Presentera diagnos! 

Stödpunkter för vad jag hoppas att få veta annars k ommer 

jag att fråga om dessa saker 

• Har lärt inom geometri 

• Har lärt inom idrott 

• Kul 

• Skämmigt 

• Skillnad mot vanligt 

• Tror du att detta kan vara ett bra sätt att undervisa på 

• Har detta hjälp dig med matten 

• Gillar idrott om man jobbar så här 

• Gilla matte om man jobbar så här 

• Upplevelse 

• Har förtydligat vissa begrepp, ökat referensbilder 

 



 

Lärare 

1. Jobbar ni ämnesövergripande på er skola? 

Hur? /Eller varför inte? 

2. Tror du att det fungerar för att uppnå de mål som finns i 

kursplaner? 

Varför? /Eller varför inte? 

3. Har du sett någon skillnad på barnen som deltagit, på vilket 

sätt? 

4. Kan du tänka dig att jobba så här, varför? 

5. Vilka För - och nackdelar kan du se med arbetssättet? 

6. Skulle detta kunna vara ett sätt för dig att öka elevernas 

referensbilder inom matematiken, varför? 

7. Är det något annat du vill tillägga? 

8. Presentera diagnos! 

 
 


