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Abstrakt 
 

Detta examensarbete är en studie av huruvida en grundläggande laborativ fysikkurs för 

gymnasieelever kan vara en bra idé för att göra matematiken mindre abstrakt och mer 

intressant. Metoden för datainsamling baserades på kvalitativa intervjuer, litteraturstudier 

samt en observation av ett laborativt moment. De som intervjuades var elever, lärare och 

en rektor från gymnasieskolan. Även elever från vuxenutbildningen intervjuades. 

Litteraturstudien behandlade tidigare och pågående forskning och de aktuella 

styrdokumenten. Resultaten från intervjuerna, observationen och litteraturstudierna 

sammanställdes och de visade på att praktiska moment kan stärka viljan att lära och 

förståelsen för teorin bakom. Eleverna som valt ett mer praktiskt lagt program talade för 

att det skulle bli intressantare om matematik kunde kopplas mer till deras inriktning. 

Elever från mer teoretiskt inriktade program talade för att de ville ha fler praktiska 

moment, men även ren arbetslivspraktik. Pedagoger och rektor ansåg att det kunde vara 

en bra idé, att det kunde lyfta elever som hade svårt att ta till sig det abstrakta i 

matematik. Alla ansåg att detta kunde fungera, förutsatt att kursen håller en lämplig nivå 

och att ämnesstoffet anpassas för olika inriktningar. 

 

Nyckelord: laborativ matematik, ämnesintegration, verklighetsanknytning, fysik, 

matematik, transfer 
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1. Syfte och frågeställning 

 

1.1 Inledning 

 

Ett stort problem inom matematikundervisningen är att visa på vikten av att studera 

matematik. Många anser att matematik är för abstrakt och att den inte har någon större 

nytta, speciellt inte om man är mer praktiskt lagd. Vi, som matematik- och fysiklärare, ser 

inte matematik som något vi arbetar med enbart i skolan och på pappret, utan vi ser det 

som ett redskap för alla möjliga sorters situationer. Fysik är för oss till stor del praktisk, 

eller tillämpad matematik, den fungerar bland annat som ett sätt att koppla samman 

matematiken med verkligheten.  

 

Det talas ofta om ämnesintegrering, att koppla samman olika ämnen med varandra för att 

visa på ett större samband samt öka förståelsen för respektive ämne. Vi ställer oss frågan 

om vi kan fånga upp fler elever genom att försöka göra matematiken mer relevant och 

lättare att koppla till verkligheten. Om en laborationsbaserad fysikkurs infördes, där 

eleverna undersöker vardagsföreteelser med matematiken som verktyg; om vi riktade in 

matematiken mot att räkna på, exempelvis, fjädring i en skoter eller hur hårt man drar fast 

en bult med ett fälgkors, skulle vi få fler elever intresserade av matematik? 

 

Finns det utrymme i kursplanen för en sådan kurs? Går den att rymma i någon av 

existerande kurser, till exempel genom att göra en större del av matematiken laborativ? 

 

Detta arbetes namn kommer från en elev som under gruppdiskussionen ansåg att vi skulle 

”kalla det matte så man förstår.” 

 

Arbetsfördelningen under detta arbetes gång har varit relativt jämn. Vi satte upp en 

preliminär innehållsförteckning och delade upp arbetet mellan oss, men vi har i stort 

arbetat lika mycket på alla stycken. Lite mer specifikt har Anders Nord ansvarat för Vad 

är matematik, Vad är fysik och Transfer. Magnus Eliasson har ansvarat för "Lust att lära" 

och motivation, Laborativ undervisning och verklighetsanknytning och hela metoddelen. 

Resterande stycken har vi utformat gemensamt. För resultatet jämförde vi våra 

transkriberingar och anteckningar. 

 

1.2 Syfte 

 

I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning på en gymnasieskola utförde vi ett 

laborativt moment tillsammans med en grupp matematikstuderande inom avsnittet 

trigonometri (se bilaga 2). Detta arbete fick oss att börja undra om inte fler laborativa 

moment i matematikundervisningen borde införas, framförallt för den allmänna 

matematikundervisning som de flesta nationella program läser. Särskilt den allmänna 

matematikundervisningen finner till stor del stöd i styrdokumenten för den allmännytta 
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den skall skänka eleven. Vi tänkte att om matematiken som gås igenom inte har någon 

praktisk tillämpning, tappar den direkt detta stöd och blir samtidigt meningslös för 

eleven; matematikutbildningen bör kunna visa på någon praktisk tillämpning för varje 

begrepp. Vi såg laborativ undervisning som en möjlighet att visa på att matematik är mer 

än bara siffror i en lärobok och därigenom förhoppningsvis göra matematiken mer 

relevant och framförallt mer intressant. 

 

Syftet med denna undersökning är därmed att studera vad lärare och elever anser om att 

verklighetsanknyta matematiken och sätta den i praktik med hjälp av en 

laborationsbaserad fysikkurs.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vad anser olika elevgrupper om matematik och fysik samt vad anser de skulle 

göra matematiken mer intressant? 

 Vad anser aktiva pedagoger inom gymnasieskolan om laborativ 

matematikundervisning? 

 På vilka sätt kan en anpassad laborativ fysikkurs som komplement till Matematik 

A och B påverka elevers intresse för den matematik som tas upp? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Det finns flera tänkbara ämnen där man kan genomföra olika laborationer vars resultat 

kräver matematiska kunskaper för att analysera, men i och med vår blivande profession 

har vi valt att enbart fokusera på fysik. Vi har även valt att enbart fokusera på gymnasiet 

och vuxenutbildningen. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Vad är matematik? 

 

I Oxford English Dictionary finner man dels en äldre definition, dels en nyare. 

Ursprungligen omfattade matematik geometri, aritmetik, och vissa vetenskaper som 

tillämpade geometriska resonemang såsom astronomi och optik. På senare tid har 

definitionen ändrats till att även omfatta rum, tal, mängd och mönster. Tillsammans med 

geometri, aritmetik och algebra ingår logiska resonemang, matematiska operationer och 

uträkningar i definitionen. 

 

Matematiken kan delas in i två huvudfält: den tillämpade matematiken som utgår från 

praktiska problem i en verklighetsanknuten kontext och den "rena" matematiken, som 

utgår från problem formulerade inom matematikens egen kontext. Den ”rena” grenen av 

matematiken har vanligtvis ingen tillämpning i åtanke, större delen av forskningen 

bedrivs enbart för ämnets utveckling (Oxford English Dictionary, 2010). 

 

På svenska wikipedia kan man läsa att matematik är "läran om abstrakta kvantiteter, 

strukturer och mönster." 

 

Det finns ingen klar konsensus om huruvida matematik är en vetenskap eller inte. På 

svenska wikipedia kan man läsa att "Matematiken är helt abstrakt och skiljer sig på så sätt 

från naturvetenskap. Den är inte empiriskt prövbar, utan bygger på axiom, och därför är 

den enligt vissa definitioner ingen vetenskap." 

 

Nationalencyklopedin beskriver matematiken som en vetenskap och motiverar detta med 

att den uppfyller höga krav på verifierbarhet. Hur generellt användbar teorin blir beror på 

hur snäva krav man ställer på den, alltså hur axiomen, de grundläggande antagandena, 

formuleras. 

 

Angående matematik som vetenskap finner vi på engelska wikipedia att ordet "science" 

ursprungligen kunde liknas med "ett kunskapsområde", och att i detta avseende är 

matematik helt klart en vetenskap. Det är först på senare år ordet "vetenskap" blivit 

synonymt med den mer specifika formuleringen "naturvetenskap". Olika matematiker 

uttrycker dock olika åsikter i frågan. Vissa anser att om man kallar matematik för 

vetenskap undervärderar man dess estetiska sida och dess historia som en konstform. Å 

andra sidan menar vissa att om man underskattar dess starka kopplingar till vetenskap, 

förnekar man det faktum att dess tillämpningar inom naturvetenskaperna ofta varit en 

stark drivande kraft i dess utveckling. Man kan i alla fall säkert säga att frågan om 

huruvida matematik är en vetenskap fortfarande är i full diskussion. Det är helt enkelt en 

fråga om perspektiv och åsikter. 
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Vad är då matematik? Var finns den? 

 

Helenius och Mouwitz (2009) problematiserar matematikens objekt ur ett historiskt och 

filosofiskt perspektiv. Uppfinner vi matematiken, eller upptäcker vi den? (Är det en konst 

eller en vetenskap?) Många matematiker vittnar om att de upplever matematisk forskning 

som en upptäcktsresa genom matematikens landskap (Helenius & Mouwitz, 2009). Vid 

en direkt konfrontation menar dock många matematiker att det är en ren 

tankekonstruktion utan någon som helst förbindelse med den verkliga världen (Helenius 

& Mouwitz, 2009, s.33).  

 

Einstein uppmärksammade frågan i boken Sidelights on Relativity: 

 
At this point an enigma presents itself which in all ages has agitated inquiring 

minds. How can it be that mathematics, being after all a product of human 

thought which is independent of experience, is so admirably appropriate to the 

objects of reality? (Einstein, 1922, s.15) 

 

Nationalencyklopedin och många andra källor hänvisar till det som länge ansetts vara en 

svår paradox: Hur kan matematiken beskriva vår verklighet så väl som den gör? Det kan 

tyckas att om man bara väljer sina axiom rätt, bygger teorin sig själv och förutsäger såväl 

resultat som egenskaper i verkligheten. Axiomen bygger dock alltid på våra egna 

intuitiva slutsatser om verkligheten, och säger därför egentligen ingenting om 

verkligheten i sig, utan bara om vår uppfattning av den. Einstein konstaterar: 

 
In my opinion the answer to this question is, briefly, this:—As far as the laws of 

mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, 

they do not refer to reality. (Einstein, 1922, s.15) 

 

Han menade helt enkelt att man inte kan sätta likhetstecken mellan matematiken och 

verkligheten. Det kommer alltid att finnas ett marginellt fel i modellen, en förenkling för 

mycket. 

 

Reuben Hersh menar att matematikens regler inte är en slump: 

 
The rules of language and of mathematics are historically determined by the 

workings of society that evolve under pressure of the inner workings and 

interactions of social groups, and the physical and biological environment of 

earth. They are also simultaneously determined by the biological properties, 

especially the nervous systems, of individual humans. Those biological properties 

and nervous systems have permitted us to evolve and survive on earth, so of 

course they reflect somehow the physical and biological properties of this planet. 

Complicated, certainly. Mysterious, no doubt. Arbitrary, no. 

(Hersh, 1997, s.8) 

 

Matematiken är alltså i någon mån inspirerad av verkligheten. Axiomen, grundstenarna 

för matematisk teori, bygger på intuitiva antaganden av varelser som utvecklats under 

miljontals år här på jorden. Kanske är det därför matematiken funnit sin plats i många av 

de stora naturvetenskaperna. De begrepp som sedan låg närmast till hands för de flesta 
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segrade genom historien och återkopplingen till verkligheten, även från den "rena" 

matematiken, blev någonstans på vägen oundviklig (Hersh, 1997). 

 
I en slags matematisk evolution är det de starkaste koncepten som överlever. Och 

det är kanske bara i efterhand som de ter sig som självklara  

(Helenius & Mouwitz, 2009, s.33) 

 

Det finns inga tvivel om att matematiken visat sig effektiv i områden som fysik, kemi och 

biologi. Somliga menar att världen i grunden är rent matematisk, att allt går att beskriva 

med en nog komplex matematisk modell. "De flesta är dock inte beredda att sträcka sig 

så långt i sin syn på universum utan uttrycker snarare en viss förundran över hur 

matematiken så bra kan beskriva många av naturens fenomen" (Helenius & Mouwitz, 

2009, s.14). 

 

2.2 Vad är fysik? 

 

Enligt Oxford English Dictionary är fysik en gren av vetenskapen som behandlar 

materian och energi, så långt de inte berörs av kemi och biologi. 

 

Enligt engelska wikipedia kan fysiken mer brett beskrivas som den allmänna analysen av 

naturen, genom vilken man försöker förstå hur världen och universum beter sig. Enligt 

Nationalencyklopedin kan man säga att "fysiken är den materiella världens 

grundvetenskap" (Nationalencyklopedin, 2010). 

 

Den stora skillnaden mellan matematik och fysik är att fysiken hela tiden måste vara 

förankrad i verkligheten. Matematiken behöver inte nödvändigtvis passa med 

verkligheten, utan nöjer sig med stöd i abstrakta mönster och satser. 

 

Fysikens täta band med matematiken är dock påtaglig. Galilei menade att naturens bok är 

skriven med matematikens språk (Helenius & Mouwitz, 2009) och frågan om 

matematikens allmängiltighet diskuteras ständigt. 

 

Fysiken är till stor del tillämpad matematik och innehåller återkommande matematisk 

modellering av naturliga företeelser. Inom vissa områden av fysiken, exempelvis 

kvantmekanik eller relativitetsteori, suddas linjen mellan matematik och verklighet nästan 

ut helt.  

 

2.3 Styrdokumenten 

 

Läser man i Lpf 94 står det att de frivilliga skolformerna ska förmedla kunskap, men även 

att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna tillägna sig och utveckla kunskaper. 

Mycket av Lpf 94 handlar om att förbereda eleverna inför framtiden och livet efter 

skolan, ge dem de redskap de kan tänkas behöva. Som det är nu, är matematik A på 

gymnasiet tänkt som en repetitionskurs av grundskolans matematik. 
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Lpo 94: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola /.../ 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och 

kan tillämpa det i vardagslivet, 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang 

inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga 

och humanistiska kunskapsområdena, 

... 

(s.10) 

 

Lpf 94: 

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller 

specialutformat program eller sådant individuellt program som är 

förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning 

inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning /.../ 

• kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse 

för yrkes- och vardagsliv, 

... 

(s.10) 

 

2.4 ”Lust att lära” och motivation 

 

Skolverket definierar lust att lära som att ”den lärande har en inre positiv drivkraft och 

känner tillit till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma 

ny kunskap.” (Skolverket, 2003, s.8). Just termen ”forma ny kunskap” blir intressant om 

vi ser till svårigheterna att, exempelvis, beskriva muntligt eller skriftligt hur man cyklar 

jämfört med att visa hur det går till i verkligheten. Många elever talar om att när de 

känner en lust att lära är det ofta inom praktiskt lagda ämnen. Matematik dras just med 

det problemet att det snabbt blir väldigt abstrakt. Mycket av dagens kurslitteratur handlar 

om färdighetsträning, vilket i och för sig är viktigt men saknar den verklighetsanknytning 

som kan krävas för att fånga upp de som har svårt att se problemet som något annat än ett 

par siffror. Ser vi till verkligheten, använder alla matematik hela tiden men långt ifrån 

alla inser detta.  

 

Det finns en klar skillnad mellan motivation och lust att lära; det ena behöver inte ge det 

andra. Är en elev motiverad att studera kan det finnas fler orsaker än lust att lära, 

exempelvis högre betyg för fortsatta studier. Lust att lära handlar mer om en personlig 

vilja att lära sig för att det är intressant, det är givande.  

 
Lusten och glädjen uppstår i känslan av att lyckas med någonting vilket i sig är 

starkt motiverande. Och omvänt, elever som möter ständiga misslyckanden i 

skolarbetet, inte minst i matematik, förlorar raskt motivation och lust att lära. 

Relationen mellan uppgifternas svårighetsgrad och elevernas motivation eller 

vilja att engagera sig finns också belagd i forskning. Uppgifter på rätt nivå som 
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utmanar elevernas förmåga optimalt främjar deras motivation och strävan efter 

att lära sig i riktning mot lärandemål. (Skolverket, 2003, s.26) 

 

Abraham Maslows behovshierarki är ett system för att beskriva behov hos människan. De 

grundläggande behoven som mat och säkerhet finns exempelvis med, men även mer 

komplexa behov som beskriver önskan att få erkännande och respekt eller behovet av 

självförverkligande. Detta kan spela en stor roll för hur motiverad en person är inför en 

viss sorts uppgift; är detta värt att göra? Vad ger det mig? Vad ska jag ha det till? Vad 

tycker andra om detta? (Imsen, 2006) 

 

Psykologisk-pedagogisk forskning har i tre olika perspektiv, det behavioristiska, det 

kognitivistiska och det socio-kulturella, betraktat hur motivation påverkas av olika 

faktorer och hur dessa har ett direkt samband med en människas vilja och möjlighet att 

lära.  

 
Man kan skilja mellan direkt och indirekt motivation. I båda fallen handlar det 

om att stimulera elevens primära och inlärda behov, men i det första fallet sker 

det direkt genom utformning av arbetsuppgifterna och i det andra indirekt genom 

utnyttjande av den sociala ramen. (Jensen, 1983, s.78) 

 

Med direkt motivation menas utomstående motivation, påverkan utifrån. Med indirekt 

motivation syftar man mer till en inre motivation, ett slags personligt intresse. 

 

2.4.1 Behavioristiskt perspektiv 

 

Behaviorismen beskriver hur rätt stimulans kan resultera i positiv respons och vice versa. 

Positiv respons kan leda till ökat intresse då personen i fråga får en positiv attityd till 

ämnet. På motsvarande sätt kan negativ respons leda till en negativ attityd vilket i sin tur 

kan göra ämnet mindre intressant.  

 

Inom behaviorismen räknas motivation till den direkta kategorin, vilket innebär att 

individens kunskap formas av utomstående påverkan. Resultaten beror på hur personen i 

fråga reagerar på stimulansen, om den anses behaglig eller obehaglig. På liknande sätt 

falnar intresset om belöningen inte motsvarar stimulansen; om en person genom en viss 

gärning riskerar åsamka sig själv obehag, undviker personen troligtvis sagd gärning. Ser 

vi till skolans värld, finns det ett otal behavioristiska inslag, exempelvis bra betyg, 

guldstjärnor, uppmuntrande kommentarer. På samma sätt som dessa kan upplevas som 

positiva, finns det motsvarande inslag som kan upplevas som negativa, så som dåliga 

betyg och nedlåtande kommentarer. "Rewards and punishments are the traditional terms 

used in this view of motivation." (Greeno, Collins & Resnick, 1996, s.25) 

 

Det behavioristiska perspektivet är otroligt effektfullt, eller som Imsen säger "Genom rätt 

påverkan och stimulering kan vem som helst i teorin lära sig vad som helst." (Imsen, 

2006, s.39). Vi bör försöka vända detta till vår fördel genom att exempelvis förstärka de 

positiva reaktioner vi får samt att vara försiktiga med de negativa. Ett exempel på 

behavioristisk pedagogik är där eleven får arbeta med uppgifter som blir gradvis svårare. 
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Detta skulle i sin tur minimera risken av misslyckande samt förstärka känslan eleven får 

när denne löser en uppgift. Risken med detta är dock att eleverna kan bli uttråkade och 

får svårt att prova nya vägar (Imsen, 2006). 

 

2.4.2 Kognitivistiskt perspektiv 

 

I ett kognitivistiskt perspektiv betraktas den indirekta kategorin av motivation. Det 

handlar om att kunskap ska skapas på grund av ett egenintresse, det vill säga kunskap 

skapas inifrån samt att motivationen ska vara av en personlig art. Tre nyckelord dyker 

ofta upp när man talar om kognition; utmaning, fantasi och nyfikenhet. Dessa tre är alla 

egenskaper som måste komma inifrån en människa för att de ska kunna verka. Detta 

synsätt är till stor del baserat på hur barn blir intresserade om de finner något de inte 

förstår eller som inte stämmer överens med deras världsbild, hur de anpassar sin 

verklighet till den rådande. Hur väl detta fungerar för äldre personer är mer komplicerat 

då intressen blir en större del av personligheten i och med att man blir mer och mer 

medveten om sig själv (Greeno, Collins & Resnick, 1996; Imsen, 2006). 

 

Greeno, Collins och Resnick säger "The cognitive emphasis is on figuring out ways to 

foster students' natural tendencies to learn and understand." (Greeno, Collins & Resnick, 

1996, s.25). Utifrån detta perspektiv bör ämnesstoffet anpassas till de individuella 

elevernas intressen för att stimulera deras fantasi, väcka deras nyfikenhet och utmana 

dem; låta dem utföra undersökande moment. 

 

2.4.3 Sociokulturellt perspektiv 

 

Människan är en social varelse. Det påståendet är en grundsten i det sociokulturella 

perspektivet som baseras på att människors lärande är situationsbundet till omgivningen, 

den materiella som den sociala. Individens personlighet formas av den yttre världens 

påverkan, så som familj och vänners beteenden och åsikter, stimulerande miljöer. Detta 

gör att människor söker sig till det som är exempelvis intressant; de söker tillhörighet i 

grupper där de tycker sig passa in och skapar sig en identitet, både hos sig själv och hos 

andra. Då alla människor är unika går det inte att hitta en mall som fungerar för alla, 

däremot kan man främja och bevara det unika i varje person genom stimulerande och 

engagerande lärandesituationer. Ser vi till hur motivation behandlas inom detta 

perspektiv, handlar det om att individen ska motiveras av det sociala samspelet med 

andra individer, grupper, miljöer, med flera. Dessa sociala områden är av olika vikt för 

individen och kan skilja sig mycket från person till person, exempelvis hur mycket 

föräldrars åsikter har betydelse jämfört med bästa vännens åsikter (Säljö, 2005). 

 

Då språket, kommunikationen, är av yttersta vikt i det sociokulturella perspektivet är 

gruppdiskussioner ett exempel på arbetssätt. Eleverna får diskutera en uppgift och 

förklara sina lösningar för varandra; skapa ett socialt samspel. 
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There have been several very successful examples of how effective group 

discussions can be as learning environments in classrooms. Classroom discourse 

can be organized so that students learn to explain their ideas and solutions to 

problems, rather than focusing entirely on whether answers are correct. 

(Greeno, Collins & Resnick, 1996, s.31) 

 

2.5 Laborativ undervisning och verklighetsanknytning 

 

2.5.1 Laborativ undervisning 

 

Enligt Skolverkets rapport (2003) är de undervisningssituationer som verkar tilltala 

väldigt många elever, de situationer som utmanar dem. Dessa situationer karakteriseras 

ofta av att de stimulerar elevens upptäckarglädje och experimentlusta på ett positivt sätt. 

Med lite fantasi och vilja kan den vanvettigaste av idéer bli fullt genomförbar när eleven 

beskriver sina egna lösningar och slutsatser. ”Läraren har också varit lyhörd för 

okonventionella elevlösningar som har varit nya också för läraren själv.” (Skolverket, 

2003, s.15). I styrdokumenten finner vi ”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lpf 94, 

s.5), detta kan ske som ett naturligt inslag i laborativ undervisning. 

 

Boalers undersökning från 1997 visade på att traditionellt undervisade elever fick en ytlig 

matematisk kunskap, dåligt självförtroende i matematik inför okända situationer samt att 

de inte såg kopplingen till verkligheten. De elever som hade fått mer laborativ 

undervisning kunde använda sina matematikkunskaper till fler problem, fann nya vägar 

till svaret, hade bättre resonemangsförmåga, visade på bättre matematiskt självförtroende 

och såg en tydligare koppling till det verkliga livet; matematiken var inte längre abstrakt 

(Boaler, 1997). 

 

Även Malmer (1990) nämner styrkor att vinna med mer utmanande, laborativa inslag. Då 

eleven inte direkt arbetar med siffror, blir förståelsen baserad på att experimentera, våga 

prova, testa nya vägar samt ett kritiskt tänkande. Däremot kan praktik utan teori bli svårt, 

eller svårare i alla fall, på samma sätt som teori utan praktik kan bli meningslöst. "Det är 

viktigt att påpeka att ingen praktik bör vara teorilös" (Malmer, 1990, s.92).  

 

Eleven bör ha tillgång till diskussionsmöjligheter via lärare eller andra elever, men 

samtidigt får inte uppgifterna bli för banala. Nivån på arbetet måste vara på en väl 

anpassad nivå för eleven för att minimera risken av att det känns meningslöst samt för att 

maximera chansen att engagera eleven på ett positivt, undersökande sätt (Rystedt & 

Trygg, 2010). 
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2.5.2 Verklighetsanknytning och ämnesintegration 

 

Skolan ska samverka utåt. 

(Arfwedson & Arfwedson, 1983, s.112) 

 

Styrdokumenten säger ”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs 

gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om 

såväl egen som andras kompetens.” (Lpf 94, s.5). Det verkliga livet efter skolan är inte så 

inrutat som skolans ämnen ofta är, det vill säga de står inte ensamma. Att integrera 

ämnen i varandra kan ge många värdefulla effekter, exempelvis förståelse för de samband 

som gäller mellan de olika ämnena, att ge en förbättrad helhetsbild eller "att göra helheter 

av delar." (Andersson, 1994, s.15). Om vi låter eleverna arbeta med projektarbeten "så 

ökar dessutom elevernas inflytande på arbetets innehåll." (Arfwedson, Lydén, Qamhawi 

& Sundström, 1989, s.29). 

 
För många elever har mycket inom matematikämnet liten eller ingen relevans. 

När innehållet inte upplevs meningsfullt och eleverna inte förstår det de arbetar 

med är det svårt att upprätthålla intresse och motivation. Och omvänt, när 

motivationen är hög är matematiken meningsfull och begriplig, vilket starkt 

främjar lusten att lära. (Skolverket, 2003, s.29) 

 

Vi tror att styrkan med traditionell undervisning är att det är enkelt och välbeprövat. 

Problemet med ämnesintegration brukar anses vara tidsfaktorn, att de tar för mycket tid 

från den vanliga undervisningen. Frågan är om det inte är värt det ändå, om vi ser till 

möjligheten att få in mer än ett ämne åt gången; en synergieffekt. 

 

2.5.3 Transfer 

 

Inom matematisk-didaktisk forskning används ofta ordet transfer i samband med 

överföring av kunskap mellan olika kontexter. Ordet kommer från engelskan och kan 

enkelt översättas som överföring. Det kan till exempel handla om att kunna överföra och 

tillämpa den matematik man lär sig i skolan i en praktisk kontext, exempelvis arbetslivet. 

Detta är ett återkommande mål i styrdokumenten (se avsnitt 2.3 - Styrdokumenten). 

 

Tine Wedege problematiserar hur skolan lyckas med denna del av sitt uppdrag. Hon 

menar att en del vuxna inte associerar skolmatematiken med den matematik de använder i 

vardagen: 

 
Some people do not recognize what they can do as mathematics unless it is in the 

form of a standard algorithm or formula. /.../ They just don't connect the every-

day activity, and their own numeracy, with the mathematics that most of them 

associate with the school subject or the discipline. (Wedege, 2002, s.71) 
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Wedege talar om ”numeracy” som en slags vardagsfärdighet i matematik som alla 

medborgare i ett modernt samhälle behöver. Paralleller dras ofta till engelskans ”literacy” 

för läskunnighet (Wedege, 2002, s.69). 

 

Många elever har alltså efter flera år i skolan ytterst begränsad behållning av sin 

matematikutbildning. Ett stort antal glömmer nästan allt utom de fyra räknesätten och 

procent, och får helt enkelt lära om sig den matematik de behöver för vardags- och 

yrkesliv inom denna nya kontext. Någon transfer har alltså inte ägt rum, utan 

skolmatematiken förblir skolmatematik och faller snabbt i glömska. 

 

Ole Björkqvist nämner ett antal olika pedagogiska perspektiv på matematisk 

problemlösning som återfinns i skolan. Han talar om ett tillämpningsperspektiv, ett 

kognitivistiskt perspektiv, ett problemlösningsperspektiv, och "Situated Cognition"-

perspektivet (Björkqvist, 2001, s.116). Samtliga perspektiv, förutom 

tillämpningsperspektivet, förutsätter i varierad utsträckning att eleven själv gör de 

kopplingar som krävs för transfer mellan olika kontexter. Wedege menar dock att denna 

process varken är enkel eller självklar, och det är uppenbart att många elever aldrig gör 

dessa kopplingar (Wedege, 2002; Wedege, 2004). 

 

Det tillämpningsperspektiv som Björkqvist talar om kan tolkas som en tät dialog mellan 

skolkontexten och "tillämpningskontexten", det vill säga arbetsplats eller vardag som 

eleven väntas verka i efter avslutad utbildning. Konkreta exempel, saker eleverna faktiskt 

behöver räkna på ur vardags- och arbetslivet, abstraheras och anpassas till skolkontexten. 

På samma sätt kan omvänt skolans abstrakta matematik tolkas för tillämpning på 

konkreta problem i tillämpningskontexten. Tack vare denna dialogrelation mellan 

kontexterna finns inget egentligt transferproblem (Björkqvist, 2001, s.116). 

 

Han går vidare med att säga att tillämpningsperspektivet ligger nära det som brukar kallas 

realistisk matematikundervisning, vars idé är att visa på växelverkan mellan verkligheten 

och matematikens abstrakta värld. Enstaka delprocesser i verkligheten kan genom 

matematisk modellering överföras till en skolmatematisk kontext: 

 
Det ligger nära till hands att se matematisk modellering som det fullständigaste 

slaget av matematisk problemlösning. Uppkomsten är förekomsten av ett äkta 

problemområde i en kontext som inte uppfattas som matematik (skolmatematik). 

Man genomgår en process med några tydliga steg som sammantagna leder till 

t.ex. ökad förståelse eller praktisk nytta inom denna kontext. 

(Björkqvist, 2001, s.119) 

 

Eleverna utvecklar på detta sätt successivt alltmer avancerade begrepp och metoder för 

att kunna modellera fler företeelser. I tillämpningsperspektivet ger det praktiska 

problemet upphov till behovet av transfer (Björkqvist, 2001). Realistisk 

matematikundervisning och matematisk modellering är därmed, enligt detta perspektiv, 

ett exempel på transfer och tillämpad matematik.  
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3. Metod 

 

3.1 Datainsamling och analys 

 

Trost menar på att om vi är intresserade av "människors sätt att resonera eller reagera" 

(Trost, 2007, s.23), är en kvalitativ studie att föredra. Vi har valt att fokusera på 

kvalitativa intervjuer som primär metod för datainsamling för att därefter söka likheter 

och skillnader med tidigare och pågående forskning. Vi fann att enkäter skulle bli ett 

mindre effektivt sätt då vårt syfte samt frågeställningar skulle göra sig bäst lämpade i en 

situation där fri diskussion skulle vara en möjlighet. Före vår undersökning hade vi även 

genomfört ett laborativt moment med en av våra intervjugrupper. Vi har valt att inkludera 

observationer gjorda under detta moment, då vi anser att en sammanfattning av dessa 

utgör en bra bakgrund för denna studie, inte minst för intervjuerna (Trost, 2005; 

Svenning, 2003). 

 

Intervjuerna var fokusintervjuer; de hade ett tema. De höll även låg grad av 

standardisering, det vill säga de intervjuade fick styra tempo och till viss del 

ordningsföljden av frågorna. Frågorna har till största del varit ostrukturerade, dock har ett 

fåtal inledande frågor haft fasta svarsalternativ men även där har möjlighet för diskussion 

funnits. "Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, 

vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut." (Trost, 2007, 

s.23). Frågorna (se bilaga 1) användes i stort sett enbart för att starta diskussionerna i 

anknytning till vårt problemområde (Trost, 2005; Svenning, 2003). 

 

Intervjun som utfördes enskilt, av och till, med rektorn var en personlig intervju 

(Svenning, 2003). Vi kontaktade rektorn i förväg via telefon och kom överens om en tid 

att träffas. Vi informerade även kort om vårt syfte med intervjun. Vi intervjuade rektorn 

på dennes arbetsplats, i ett av personalrummen, på rektorns initiativ. Intervjun var av 

kvalitativ art, då vi var intresserade av hur rektorn tänkte och resonerade (Trost, 2005; 

Svenning, 2003). 

 

De intervjuer som utfördes med mer än en deltagare benämns som fokusgruppsintervjuer 

(Trost, 2005). Enligt Trost (2005) karaktäriseras dessa intervjuer av att deltagarna själva 

ska föra en diskussion, medan intervjuaren håller en något passiv roll. Då vårt syfte med 

intervjuerna var att föra en diskussion kring våra frågeställningar och få en slags 

koncensusuppfattning var gruppintervjuer alldeles utmärkta för denna studie (Svenning, 

2003). Det finns ett par problem med gruppintervjuer, bland annat om frågorna är av en 

känsligare natur eller huruvida mer dominanta deltagare tar över hela diskussionen  

(Trost, 2005; Svenning, 2003).  
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Observationen var ostrukturerad och genomfördes till största del under lektions- samt 

laborationstillfällen i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning. Istället för att 

använda oss av observationsprotokoll, hade vi kontinuerliga diskussioner med eleverna.  

För att minimera risken av att störa eleverna, valde vi att låta dem arbeta så självständigt 

som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Tanken var även att eleverna skulle försöka klara 

av uppgiften med så lite hjälp som möjligt av oss. Vid denna tid observerade vi enbart för 

vår egen skull, då vi än ej hade denna studie i åtanke. Den observationen vi utförde låg 

till grund för bedömning av elevernas insats samt hur väl de förstått laborationsuppgiften. 

Detta laborativa moment samt arbetet med eleverna är två stora faktorer till varför vi valt 

att fördjupa oss inom detta område. Det vill säga, den observationen vi talar om har legat 

som grund för detta arbete samt för intervjuerna (Trost, 2005; Svenning, 2003). 

 

Enligt Trost (2005) finns det tre steg i arbetet med data: 

 

 Datainsamling – Vi intervjuade lärare, elever och en rektor. Dessa intervjuer 

spelades in med ljud endast, på två olika enheter för att öka chansen för bra 

ljudupptagning. Vi tog även del av en hel del litteratur, tidigare som pågående 

forskning. 

 Analys – Vi transkriberade det inspelade materialet var för sig. Vi antecknade, var 

för sig, utsagor som vi fann vara relevanta för vår studie. Dessa utsagor jämfördes 

och sorterades sedan efter sammanhang. Vi diskuterade tillsammans 

intervjusituationen vid de olika utsagorna, exempelvis om deltagarna verkade vara 

nervösa. Var för sig tog vi ut information ur den litteratur vi valt att studera, 

jämförde och diskuterade vad som var relevant för vår studie. Materialet 

sorterades även här efter sammanhang. 

 Tolkning – Vi läste igenom vårt insamlade material och diskuterade vad som var 

relevant för vår studie. Utifrån våra frågeställningar jämförde vi vad litteraturen 

samt intervjuerna sade.  

 

Trost (2005) påpekar också att dessa tre steg inte ska ses som separata, utan de överlappar 

varandra. Speciellt tolkning och analys blir i denna studie nästan samma sak.  

3.2 Urval 

 

Vi valde att intervjua fyra stycken separata elevgrupper om 2-5 stycken per grupp. Vi 

kontaktade ansvarig rektor samt lärare för att få hjälp med att hitta frivilliga deltagare. 

Den första elevgruppen bestod av tredjeårselever ur ett praktiskt inriktat 

gymnasieprogram, medan den andra gruppen bestod av tredjeårselever ur ett mer 

teoretiskt inriktat program. Detta skulle bli vad Svenning (2003) kategoriserar som ett 

motpolsurval för att visa på likheter samt skillnader. Vi intervjuade även en grupp 

andraårselever vi genomfört ett laborativt moment i matematik med; vad de tyckte om 

laborationen men även om vårt syfte. Även elever ur vuxenutbildningen intervjuades. 

 

Förutom elever har vi även intervjuat aktiva pedagoger inom gymnasieskolan. Dessa har 

vi valt ut beroende på vilka ämnesområden de undervisar inom. På samma sätt som ovan, 

får vi ett motpolsurval, då vi valde pedagoger med matematik/fysikbakgrund samt 
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pedagoger som undervisar i icke naturorienterade ämnen. Vi har även intervjuat en rektor 

som ansvarar för både de mer teoretiska programmen samt de mer praktiska. 

 

3.3 Bortfall 

 

Vi har inget bortfall då allt deltagande varit frivilligt samt alla intervjuer varit 

diskussionsbaserade, det vill säga mycket låg grad av struktur och standardisering. 

 

3.4 Genomförande 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning planerade och genomförde vi ett laborativt 

moment inom matematik (se bilaga 2). Vi ville visa på en praktisk användning av 

matematik inom området trigonometri. Detta moment utfördes tillsammans med en grupp 

andraårselever på gymnasiet vid ett mer teoretiskt inriktat program. Uppgiften eleverna 

fick gick ut på att bestämma avståndet till och höjden av en radiomast med hjälp av 

triangulering. Under hela processen från mätning till inlämning av laborationsrapport 

observerade vi eleverna, följde deras diskussioner och hjälpte till om det behövdes.  De 

observationer vi gjorde är till viss del en orsak till varför vi valde att fördjupa oss inom 

området laborativ matematik. Observationen blev därmed en grund för denna studie samt 

för intervjuerna. Den elevgrupp vi utförde det laborativa momentet med valde vi senare 

att följa upp som en del av den här studien i en av våra intervjuer (se avsnitt 4.3). 

 

Först kontaktade vi rektor för skolan vi tänkte utföra intervjuerna på, för att få dennes 

godkännande. Samtidigt passade vi på att komma överens om en kort intervju med 

rektorn i fråga. Med hjälp av diverse lärare på de olika program vi intresserat oss för, fick 

vi möjlighet att träffa ett par elever för gruppintervju. Vi bestämde oss för att grupper om 

2-5 elever, skulle bli en lagom stor grupp. Intervjun med rektorn utfördes i 

personalrummet och skedde till en början med enbart rektorn som deltagare, men allt 

eftersom kom och gick lärare som deltog olika mycket i diskussionen. Vi intervjuade 

totalt sett tre lärare. Vi valde att båda närvara vid intervjuerna samt att spela in dessa för 

senare transkribering. Vi bjöd även på fika för att lätta upp stämningen lite medan vi 

diskuterade våra frågeställningar. Se bilaga 1 för de intervjufrågor vi utgick från samt 

bilaga 3 för de lektionsexempel vi presenterade vid de olika intervjutillfällena. Vi 

använde intervjufrågorna för att starta upp en diskussion med deltagarna för att därefter 

låta dem diskutera fritt så mycket som möjligt. Vid behov styrde vi tillbaka deltagarna 

mot vårt problemområde med hjälp av följdfrågor. Då intervjuerna ofta blev långa (30-90 

minuter) hade en fullständig transkribering varit väldigt omständig. Vi valde därför att 

oberoende av varandra lyssna igenom intervjuerna och endast transkribera det som 

berörde våra frågeställningar. Därefter jämförde vi våra anteckningar, diskuterade våra 

resultat samt grupperade dem efter sammanhang. 

 

Alla deltagare meddelades om de etiska förhållningsregler som gäller.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om hur väl en undersökning mäter det som ska 

mätas. Då vi fokuserat på kvalitativa gruppintervjuer av diskussionsform blir det svårt att 

tala om reliabilitet, särskilt då kvantitet är en viktig del i hela reliabilitetsbegreppet 

(Trost, 2007). På samma sätt ser vi svårigheter när det gäller validiteten och det blir ett 

par frågor vi bör ställa oss:  

 

 Kom alla deltagare till tals? 

 Kunde allt sägas eller ansåg deltagarna att de ville berätta något som var för 

känsligt för andra att veta?  

 Påverkades deltagarnas svar av grupptryck? 

 Fick vi svar på det vi frågade eller sade deltagarna vad de trodde vi ville höra? 

(Trost, 2005; Svenning, 2003) 

 

Mycket handlar om tolkning då det är en kvalitativ gruppintervju med låg standardisering 

samt relativt ostrukturerade frågor. Trots detta vill vi ändå hävda att reliabiliteten och 

validiteten kan anses vara hög för denna studie då vi fått så pass likartade svar från nära 

på alla deltagare. Vår undersökning kan dock inte sägas vara representativ då vårt urval 

är relativt begränsat. 

 

3.6 Etiska överväganden 

 

Då vi valt att intervjua samt observera elever och pedagoger måste vi ta ståndpunkt till ett 

par etiska frågeställningar. För att göra detta har vi använt oss av Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning samt via samtal med vår 

handledare. Vetenskapsrådet talar om fyra stycken huvudkrav som måste uppfyllas för att 

garantera personerna i undersökningen individskydd. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet uppfylldes genom att vi informerade deltagarna både muntligt och 

skriftligt om syftet med undersökningen. Vi beskrev examensarbetet samt hur vi tänkte 

lägga upp vår undersökning, rent generellt samt på en mer konkret nivå som beskrev 

själva intervjuprocessen. Vi var tydliga med att påpeka att vi sökte frivilliga deltagare, 

speciellt bland de elever vi fick intervjua. 

 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att vi varit tydliga med att påpeka att allt 

deltagande är frivilligt samt att det är helt ok att stå över en fråga om de ej vill svara på 

den. Detta var extra viktigt att tydliggöra då vi utförde våra gruppintervjuer. Vi ställde en 

fråga till ett par klasser, om det fanns de som ville bli intervjuade vilket förtydligade att 

det ej fanns något krav på att delta.  

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi tydliggjorde för deltagarna att allt 

deltagande skulle vara anonymt och endast vi skulle veta namnen på de som deltagit i 
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undersökningen. Vi spelade in alla intervjuer men påpekade att efter transkribering skulle 

alla intervjuer raderas. Förkortningar användes istället för deltagarnas riktiga namn och 

program, skolor och kommuner nämns ej. 

 

Nyttjandekravet säger att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. 

Detta klargjorde vi genom att berätta om processen efter intervjun. Efter transkribering 

skulle alla intervjuer raderas samt att det endast skulle användas till detta projekt. 
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4. Resultat 

 

4.1 Vad tycker elevgrupperna? 

 

Nedan följer en sammanfattning av de olika intervjuerna samt utdrag ur diskussionerna. 

Vi har valt att presentera de utsagor vi bedömde som de mest relevanta för vårt syfte och 

för våra frågeställningar. Utsagorna är grupperade efter sammanhang. 

4.1.1 Andraårsteoretikerna 

 

E (1-5) – Elev, I - intervjuare 

 

Denna elevgrupp ansåg i mångt och mycket att matematik var skoj, men det hade mycket 

att göra med läraren. Det måste vara en lärare som är bra på att förklara, på flera olika sätt 

och det måste vara en lärare som kan sin sak. Läraren måste även kunna visa på 

kopplingen mellan matematik och verkligheten. Denna grupp tyckte också att det skulle 

vara en bra idé med mer praktik, ren arbetspraktik likväl som ämnesövergripande sådan i 

form av laborativa praktiska moment. De eftersökte även tydliga mål för vad 

matematiken skulle kunna användas till, för varje delmoment, gärna så tidigt som möjligt. 

Även att man visar på all matematik så att man vet vad exempelvis matematik C, D och E 

innebär.  

 

- Vad tycker ni om matte? (I) 

- Ibland [är det skoj], när man förstår. (E4) 

- När det inte är så kryptiskt. /.../ Det var som bara, ja, så är det. (E2) 

- Det bara är så, lär er. (E4 angående bristen av verklighetsanknytning) 

 

- Har fysiken hjälpt er i matten? (I) 

- Jo, särskilt i matte C. Man gjorde ju så mycket i fysiken som hade med matte 

B att göra så man kunde koppla till matte C. (E4) 

- Jag tycker det är tvärtom, man har hjälp av matten i fysiken. (E3) 

- /…/ det är bara det att man kan räkna när man kommer till fysiken. (E2) 

 

De talade mycket om just det praktiska, hur de saknade mer skolpraktik. Vårt 

lektionsexempel med skotern fick gott gehör och de föreslog direkt en massa projekt man 

skulle kunna göra utifrån det.  

 

- Det saknar jag /…/ att vi inte har nått praktiskt. (E1) 

- Det är just praktiska kurser som ser så bra ut i arbetsgivarnas ögon. Om vi 

bara sitter framför böckerna, hur ska de veta om vi kan nånting? (E4) 

- /…/ sådana projekt är ju jättebra. (E2) 
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- Man skulle kunna ha en skoter /…/ skruva ner den och kolla hur alla delar ser 

ut och allting funkar och visa fysiken i det hela. (E4) 

- Jag tycker det skulle vara väldigt praktiskt om ni kunde göra matte, i 

praktiken, till varje elev. (E1) 

- Gärna nått praktiskt som har många moment men som blir en grej. (E2) 

- Tänk att kunna gå till en arbetsgivare och säga ”Jag har byggt ett plan!” /…/ 

Hur bra skulle inte det se ut? (E4) 

 

På frågan hur detta skulle vara möjligt att genomföra för alla elever under första året på 

gymnasiet var denna elevgrupp överens om att det var en bra idé.  

 

- Vad tror ni om denna idé för andra program? (I) 

- Jättebra, kör det till alla. (E1) 

- Alla [De flesta] läser ju matte A och B. (E4) 

- Matte är ju gjort för att använda i verkligheten, matte är inte bara för att sitta 

och stirra på ett papper och komma till slutsatser. (E1) 

- Jag vet att många tror att man läser matte på gymnasiet och sedan så behöver 

man aldrig matte mer. Men det spelar absolut ingen roll vilken linje du väljer 

eller vilket jobb du har, du kommer alltid behöva matte. (E4) 

 

- Det är för mycket i grundstadiet, eller mellanstadiet, det är för mycket 

repetition. (E5) 

- Många har jättelätt för matten och tycker den är jätterolig när man är liten, 

varför bevarar man inte den glädjen? (E4) 

 

4.1.2 Tredjeårspraktikerna 

 

E (1-2) – Elev, I - Intervjuare 

 

Denna elevgrupp tyckte det kunde vara roligt med matematik även om det kunde vara 

svårt. Förstår ibland inte men får hjälp när läraren väl kommer, vilket kunde ta ett tag då 

det var en stor klass. Eleverna tyckte det var ett viktigt ämne och de ansåg att det var bra 

att kunna, även som praktiker.  

 

- Ser ni någon användning av det utanför klassrummet? (I) 

- Ja, helt klart… (E2) 

- Man har ju överallt när man ska räkna ut, eller göra eller bygga nånting. (E1) 

- Kommer ni ha någon nytta av matten i framtiden? (I) 

- Helt klart, det tror jag. /…/ det behövs ändå, även om man är praktiker. (E1) 

 

Eleverna tyckte det var en bra idé att kombinera matematik med fysik, eller en kurs i 

laborativ matematik, men det fick inte bli för mycket eller för svårt. Högre nivå av 

matematik skulle vara tillval, men som ett komplement till matematik A och B vore det 

en bra idé, speciellt då matematik B, ansåg de.  
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- Det har varit mer intressant, mer än y, x och z. /…/ Det blir lättare att förstå 

vad man håller på att räkna på. (E1) 

- Skulle det vara en idé då? (I) 

- Ja, det skulle vara en bra idé. /…/ Det blir bra att göra det på det sättet att man 

väver in bilder och sånt och att man får pröva lite praktiken också hur det 

fungerar, då lär man sig mer säkert av det. (E1) 

 

Angående ett exempel om skoterfjädring ansåg eleverna att det skulle vara mycket 

intressantare att arbeta med samt räkna på än att bara sitta med matematikboken och 

räkna tal på tal.  

 

- Nog märker man ju själv att är det något man är intresserad av då kan man ju 

lägga ner massvis med tid och energi. (E1) 

- /…/ och så flyttar man undan allt som inte är lika intressant, man sätter bara 

tid på det man tycker är kul för tillfället. (E2) 

 

4.1.3 Tredjeårsteoretikerna 

 

E (1-2) – Elev, I – Intervjuare 

 

Dessa elever ansåg att matematik var skoj ibland samt att det var viktigt då det förklarar 

mycket och är viktigt för högre utbildning. De tyckte också att en kurs i laborativ 

matematik lät som en bra idé då det skulle förklara mycket av matematiken, göra den mer 

vardaglig och framförallt mer intressant. Det berodde dock på vad man utbildade sig till, 

hur relevant det skulle bli, men de trodde inte det skulle skada. 

 

- Ganska bra, man skulle kunna komplettera matten med mer praktik. (E2) 

- Det är lite jobbigt när man sitter och räknar så vet man inte vad man ska 

använde det till, roligt att få veta vad det går att använda till. (E1) 

- Har fysiken hjälpt er i matten? (I) 

- Ja. /.../ Så man först går igenom typ något i matten, sedan nästa fysiklektion 

ser man om man kan använda det i praktiken. Kanske svårt, men skulle vara 

bra. (E1) 

- Ja, exempelvis sinussatsen i matte. Visste inte vad man skulle använda det till, 

användes sedan i fysiken. (E2) 

 

- /…/ ekvationer är som grekiska för dom, dom vet inte vad det kan användas 

till. När man sedan förklarar på ett enklare sätt blir det som ”kickar” för dom, 

när dom får veta vad dom kan använda det till, blir det lättare att tänka i dom 

banorna. /.../ istället för att räkna på nånting som man inte förstår, blir inte så 

roligt heller. (E1 angående att hjälpa sina vänner) 

 

Eleverna tyckte också att det borde finnas mer praktiska moment, speciellt kom det fram 

när vi diskuterade lektionsexemplet med skotern. Men de poängterade att det berodde 
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också på vad man utbildade sig till. Längre lektionspass där större projekt skulle kunna 

utföras eftersöktes likaså. ”Jag vet att jag skulle uppskatta det.” ansåg E1.  

 

- Har ni haft nytta av era fysikstudier i vardagen? (I) 

- Nytta vet jag inte, men mer förståelse… (E1) 

 

4.1.4 Vuxenutbildningen 

 

E (1-3) – Elev, I – Intervjuare 

 

Dessa elever studerar på vuxenutbildningen och alla hade planer på att utbilda sig vidare 

på universitetsnivå. Ingen av dem hade läst fysik tidigare och alla tre tyckte fysik var 

intressant. Den stora skillnaden mellan deras tidigare studier och de pågående, var att de 

nu var motiverade på ett annat sätt i och med att de alla hade planer på att studera vidare. 

Men de poängterade också att de hade lättare för att prioritera de olika delmomenten i 

kursen beroende på vad som var relevant för de kommande proven. 

 

- Man är ju betydligt mer motiverad nu och sedan känner jag ju att det här med 

åldern, man lär sig tänka vad som är logiskt. /…/ det är lättare att avgöra vad 

som känns rätt. /…/ nu är man ju motiverad och det ser man ju, man får bättre 

resultat på det man gör. Och sedan i och med att det går bättre, blir det 

roligare också, tycker jag. (E1) 

- Jag tycker det är lättare att se vad som verkar viktigt att kunna, lättare att sålla 

ut. (E3)  

 

Denna grupp hade delade åsikter om huruvida de var mer medvetna om matematiken och 

fysiken i vardagslivet, nu när de hade läst fysik. Däremot var de överens om att fysik var 

intressant samt att laborationer hjälpte till med förståelsen. De ansåg även att laborativa 

inslag kunde ha en positiv effekt på bevarande av kunskap; vad kommer man ihåg efter 

provet? 

 

- Har ni läst fysik tidigare?(I) 

- Nej. (E2) 

- Inte jag. (E3) 

- Hur känner ni nu då? (I) 

- Jag känner, det är jättekul för jag älskar matte och fysik men jag läste bara 

matte B i gymnasiet så jag tycker det är skitkul att läsa det nu. (E2) 

- Jag känner att det är skitkul, men jag har ständig huvudvärk när jag kommer 

hem. (E3) 

- Men jag tror det ger betydligt mer förståelse. (E1 angående matematik i 

kombination med fysikstudier)  

- Ser ni mer matematik och fysik i vardagslivet nu? (I)  

- /…/ Det är kul, då känner man ”Jag kan det där, kul.” (E2)  

- Kan inte påstå att det händer så ofta. (E3) 

- Jag tror det är viktigt /…/ att det är kopplat till vardagen, då kommer man få 
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in mer mattetänk i vardagen /…/ annars kommer man glömma bort /…/Det 

säger ju alla som läst också, de tappar mycket. (E1) 

- Det ser jag redan nu om jag sitter och läser, jag har problem med vissa saker, 

får svårt att lära mig för jag förstår inte vad jag ska ha det till. /…/ Det gäller 

att man ska kunna det sen också, inte bara under tentan. (E3) 

 

Denna grupp tyckte en laborativ kurs i matematik kunde vara en bra idé, så länge 

innehållet riktades mot individens intressen och behov. De poängterade att det inte får bli 

för låg nivå på kursen. Det måste finnas en utmaning, annars är risken att det blir 

bagatelliserat och därigenom tråkigt och meningslöst.  

 

- Hade detta varit något för er, när ni läste förut? (I) 

- Absolut, jag tror det skulle bli mer spännande, jag tror det faktiskt. /…/ det 

kan vara ett grymt bra komplement det här, det tror jag det är. (E1) 

- Jag tycker samtidigt jag skulle inte vilja slösa för mycket tid på sådana här 

lekar, onödiga grejer. /…/ Kan bli lite svårt, jag gick i en ganska stökig klass, 

ibland nästan omöjligt att hålla dom i schack. (E2) 

- /…/ det skulle vara kul att få testa. Vi ser ju hur mycket labbarna gör, man får 

ju grym förståelse om man får göra labb i ett kapitel. Man fattar ju alltså 

mycket mer. (E1) 

- /…/ det är kul att veta hur saker fungerar, men bara det inte blir för simpelt så 

man sitter och labbar med saker som känns självklart, skulle inte jag tycka var 

kul i alla fall. (E2) 

 

- En del hatar ju matte och är urusla på det och då är det dåligt att slösa energi 

på att försöka lära någon som aldrig kommer fatta det. Så alla kommer inte 

lära sig matte. (E2) 

- Jag tror snarare att alla kan lära sig matte men man måste försöka lära folk på 

olika sätt. En del lär sig genom att plugga teori och andra lär sig mer genom 

att göra saker praktiskt. (E3) 

- Man kan ju inte lära sig all matte praktiskt heller, lära sig imaginära tal 

praktiskt, kan bli lite svårt. (E2) 

- Det är helt sant att du kan inte lära dig allting genom att göra laborationer på 

det, men om man har laborationer så att du lär dig, så att du blir lite slugare 

när det gäller matte så är det då sen i sin tur mycket lättare att lära sig dessa 

små delar som man måste plugga in enbart teoretiskt. /…/ Självklart, du kan 

inte göra laborationer på allting, men man kan göra det på vissa delar. (E3) 

 

4.2 Vad tycker rektor och lärare? 

 

R – Rektor, L (1-3) – Lärare, I – Intervjuare 

 

Rektorn anser att ämnesintegration är jätteviktigt för att bibehålla en kontinuitet i 

utbildningen, samt att hålla ett koncist språk genom alla kurserna. Det måste finnas en 

målbild att fokusera på, en målbild som visar på det teoretiska men även den praktiska 
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nyttan av ett ämne. Matematik blir snabbt väldigt abstrakt om man bara ska räkna på 

siffror och bokstäver utan att koppla det till verkligheten. ”Det finns ingen röd tråd i det 

utan det är lösryckta moment.” (R, 2010) Ämnesöverskridande undervisning ger 

synergieffekter då man ser på kopplingen mellan olika ämnen istället för delarna stående 

var för sig.  

 

Fortsättningsvis anser rektorn att det är ett problem att en mycket stor del av 

undervisningen är läromedelsbaserad. Det är enkelt att hålla sig till det traditionella sättet 

att undervisa istället för att ta tid till att ta fram något nytt, något nytänkande. Detta gäller 

inte alla lärare, men väldigt många. Ett rent didaktiskt problem som alla lärare bör 

fundera på. Förmedlad undervisning är den sämsta formen av undervisning, laborativ 

undervisning går ifrån detta. 

 

Angående vårt förslag om en introduktionskurs i fysik, eller laborativ matematik som vi 

kommit att börja kalla det, var rektor och lärare överens om att det kunde vara en god idé, 

ej enbart med fysik, utan även i andra ämnen. Lärarna tyckte att det kan vara speciellt bra 

för de svaga eleverna som inte klarar av det abstrakta i matematiken direkt, utan tjänar på 

ett mer praktiskt tillvägagångssätt. Ett sätt där de får prova på olika saker, olika lösningar 

och se vad som händer för att sedan förhoppningsvis se kopplingen till matematiken. 

Även rektor lyfte fram vikten av att göra matematiken mindre abstrakt. Även diskussion 

om grupparbeten togs upp, där just styrkorna med att arbeta tillsammans lyftes fram. 

 

- /…/ man kanske skulle göra ett laborativt moment för varje begrepp inom          

matematiken? (I) 

- Varför inte, om du kortar vägen. /…/ För vi vet ju det, är det 50 % teori och 

50 % praktik, alltså görande, då sitter det i muskelminnet så det blir ju mycket 

bättre. (R) 

 

- Jag tror det här kan ju faktiskt vara en idé, men jag tänker ju inte bara på 

fysiken utan på teknologi och konstruktion. Det använder ju matten och för att 

det ska funka måste man ju kunna grundläggande matte. /…/ Vi har alldeles 

för lite praktiska moment, eleverna gillar att hålla på med saker och kan de 

samtidigt lära sig något… (L1) 

 

- Eleverna fick se användningsområden direkt i teknologi. (L2) 

 

 

Rektor och lärare ansåg också att det finns ett behov av att presentera i god tid vad 

matematiken ska användas till, annars blir det snabbt svårt och meningslöst. ”Jag tror 

vinsten är oerhört mycket att bara förklara, att få klart för sig att individerna begriper vad 

de ska använda det till.” (R, 2010) 

 

- /…/ fysiken finns ju här runtomkring oss. (R) 

- Vi tänker ju att fysik är praktisk matte. (I) 

- Ja, det är praktisk matte. (R) 
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- Språket i fysik är ju matematik. (L2) 

 

 

Om vi ser till möjligheterna att införa mer laborativa inslag i olika ämnen, eller tillämpa 

mer ämnesöverskridande undervisning hänger det just nu mest på lärarna ifråga. På vårt 

förslag om det vore genomförbart att utöka studierna med en kurs i laborativ matematik, 

får vi svaret av rektor och lärare att det är mycket möjligt. Dock finns det frågor om 

genomförande; var får vi tiden ifrån? 

 

- Är det genomförbart? (I) 

- Det är självklart. (R) 

 

- Jag tror ju att det skulle kunna lyfta matten men då måste du hitta de speciella 

intressanta uppgifterna. /…/ Det får inte bli för svårt, alla ska kunna göra det 

här. /…/ de ska komma fram till ett svar, annars förlorar uppgiften mening. 

(L1) 

 

- Jag håller med er, i vissa fall ska man göra det. /…/ Ofta är det tiden som är 

boven. (L3) 

 

4.3 Observation: Mätning ute på isen 

 

E (1-5) – Elev, I - intervjuare 

 

Eleverna fick gå ihop i små grupper och ge sig ut på isen för att göra en laboration i 

triangulering (se bilaga 2). Utifrån laborationshandledningen skulle de rent praktiskt 

utföra uppgiften för att därefter göra nödvändiga beräkningar och förhoppningsvis 

komma fram till en någorlunda korrekt höjd av en mast belägen på en kulle, cirka 2.5 km 

bort. Det visade sig snabbt att det fanns flertalet olika lösningar på problemet och det som 

ställde till mest med problem var inte matematiken, utan de praktiska mätningarna.  

 

Vi hade fortlöpande diskussion med eleverna, både ute på isen och i klassrummet när de 

skulle utföra sina beräkningar. Det visade sig snabbt att deras matematikkunskaper var 

mer än nog för att lösa uppgiften, men problemet blev just den praktiska delen som 

visade sig vara långt svårare att bemästra än vi först trott.  

 

Diskussion om förbättringar samt deras laborationsrapporter visade på att de hade förstått 

uppgiften och löst den. Det hade varit intressant att gå ut en gång till och göra samma 

mätningar igen, men denna gång med elevernas egna förbättringar. Under diskussionens 

gång var det en del klagan och sura miner, men under uppföljningsintervjun visade de på 

en helt annan åsikt: 

 

- Triangulering /.../ var egentligen skitbra. (E2) 
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- /.../ nu när vi räknade på masten, nu vet jag ju hur man gör det och nu minns 

jag hur man gör det för jag gjorde det praktiskt. (E1) 

 

- Om ni lärare bara skulle kunna tänka er samarbeta, för vi har så många bra 

ämnen som man skulle kunna kombinera, skulle vi kunna göra hur mycket 

grejer som helst. (E4) 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

 

Ser vi till vår frågeställning, om en kurs i laborativ matematik skulle vara en bra idé, 

håller i stort sett alla intervjuade med om det, så länge det inte blir för låg nivå eller för 

ostrukturerat. Det viktiga, vilket många nämnde redan innan vi berättat om vårt syfte, är 

att få in mer praktiska moment i matematik. Lärarna talar om ämnesöverskridande 

undervisning medan eleverna verkar vilja ha mer matematik kopplat till verkligheten via 

andra ämnen, men då helst i laborativa situationer. Alla tycker detta skulle vara möjligt 

att genomföra laborativ matematik i alla program, men man måste kanske rikta 

undervisningen mot det eleverna studerar för. 

 

Matematiken upplevs också som viktig, inte bara i skolan utan även i vardagen. Det är 

något man använder hela tiden, vare sig man vet om det eller ej. På samma sätt anser 

flertalet av de intervjuade eleverna att matematik är kul, i alla fall när man förstår, samt 

att för mycket repetition är tråkigt. Är det för svårt, för lätt eller för abstrakt, blir det lätt 

trist och meningslöst. Det är viktigt att finna en bra nivå på ämnesinnehållet. 

 

Det visade sig även att det finns en vilja för teoretikerna och praktikerna att mötas. 

Teoretikerna nära på kräver mer praktik, medan praktikerna vill ha mer men inte 

nödvändigtvis svårare matematik. 

 

Det som flera intervjuade nämnde som orsak till att studera matematik, var just 

möjligheten att studera vidare. Speciellt eleverna på vuxenutbildningen nämnde detta 

som en viktig orsak till varför de var motiverade till att studera. Visserligen tyckte de 

också att matematik och fysik är viktiga ämnen i sig, men de påpekade också att när de 

var yngre var det inte lika lätt att motivera sig att studera för att man kanske skulle 

behöva det i framtiden. Nu visste de vad de behövde matematiken till och ej enbart då för 

fortsatta studier. 
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Under själva gruppintervjuerna och nu i efterhand var det lätt att lägga märke till att vissa 

personer antog en mer dominant roll medan andra blev mer undergivna. Vi anser att 

gruppintervjuer var att föredra då det blev väldigt intressanta diskussioner av och till, 

samt att eleverna slipper känslan av att ha allt fokus på sig vid individuella intervjuer.  

Däremot finns det enligt Trost (2005) och Svenning (2003) några frågor vi måste ta 

hänsyn till: 

 

Kom alla deltagare till tals? Ja, det anser vi. Vi försökte så gott vi kunde låta ordet gå runt 

och ge alla som ville säga något en chans, även om det var uppenbart att vissa personer 

talade mer än andra. 

 

Kunde allt sägas eller ansåg deltagarna att de ville berätta något som var för känsligt för 

andra att veta? Denna fråga blir desto svårare att svara på. Vi tror att våra frågor och vårt 

syfte inte var av den känsligare naturen och vi kan inte påstå att det verkade som att 

deltagarna hade några svårigheter att tala för sin sak. Däremot kanske vi hade fått andra 

svar om vi hade gjort individuella intervjuer. Allt deltagande var dessutom frivilligt och 

deltagarna valde att ställa upp på att bli intervjuade redan innan de informerats om syftet, 

vilket vi anser stärker vår tolkning att de inte kände sig oroliga inför frågorna.  

 

Även för den enskilda intervjun som genomfördes i personalrummet med rektorn, anser 

vi att vi fick uppriktiga svar. Detta då vi uppfattade rektorn som en så pass auktoritär 

person att det inte spelade någon roll att annan personal var närvarande under vissa 

stunder. Vi tror inte i det här fallet att vi hade fått annorlunda svar om vi hade valt en mer 

ostörd miljö. 

 

Påverkades deltagarnas svar av grupptryck? Likt föregående fråga anser vi att dessa 

elever kunde tala för sin sak och vissa av svaren vi fick visar även på att de kunde 

argumentera för sin sak. Deltagarna visade även på ett avslappnat förhållningssätt, vilket 

vi tolkar som att de inte var oroliga för vilka svar de kunde tänkas behöva ge. 

 

Fick vi svar på det vi frågade eller sade deltagarna vad de trodde vi ville höra? Vi tror att 

deltagarna svarade utifrån sina egna uppfattningar utan hänsyn till vårt tycke. Ser vi till 

de diskussioner vi hade med dem visade det sig att de ofta hade väldigt bra och 

genomtänkta svar. 

 

Observationen som genomfördes ska endast ses som en inspirationskälla för detta arbete 

och intervjuerna. Fler observationer hade kanske kunnat bidra med ytterligare kunskap, 
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men utifrån valda frågeställningar och avgränsningar anser vi inte att studiens kvalitet 

påverkats negativt av hur observationen genomfördes. 

 

Vi anser att metoden för datainsamling var tillräcklig då två separata enheter för 

ljudupptagning användes. Vi använde oss av två små mp3-spelare av olika märken med 

inbyggd funktion för röstinspelning. Det var inga problem att höra vad som sades på det 

inspelade materialet. För analysen och tolkningen transkriberade vi var för sig och 

sorterade materialet efter relevans. Då vi båda i stort sett hade valt ut samma material och 

tolkat på liknande sätt, anser vi att vi fått ett säkert resultat.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Praktikerna hade läst matematik A respektive AB under första året, men båda kunde visa 

och diskutera relativt avancerade verklighetsanknutna fysikföreteelser utan problem. De 

kunde dock inte räkna på det sade de, men de visste att det gick att räkna på. Båda ansåg 

också att matten skulle delas upp över alla tre åren, istället för att fokuseras på enbart det 

första, eller i alla fall att valmöjligheten skulle finnas. Nu ansåg de att de glömde mycket 

av matematiken eftersom de nästan aldrig fick använda sig av den. De vill ha mer matte, 

inte nödvändigtvis högre nivå på matematiken men mer. Teoretikerna var överens om att 

de ville ha mer praktiska moment men även mer arbetspraktik. Båda dessa grupper ansåg 

att matematiken var viktig och flertalet tyckte matematik var skoj när det gick bra. Detta 

stämmer överens med Skolverkets rapport (2003). För stora klasser nämndes också som 

ett problem då detta innebar att eleverna fick vänta längre tid på att få hjälp. 

Elevintervjuerna var mycket intressanta då alla grupper var relativt lika om vi ser till 

svaren men framförallt att flertalet elever efterfrågade mer praktiska moment redan innan 

vi förklarat syftet med vårt examensarbete. Detta stämmer överens med vår 

litteraturstudie samt de rapporter vi läst; eleverna eftersöker en mening med matematik 

och då gärna genom praktiska moment.  

 
Matematik behöver ha någonting med livet utanför skolan att göra. Då skulle det 

definitivt vara lättare att förstå hur man kan använda den, hävdar en del elever. 

(Skolverket, 2003, s.30) 

 

Eleverna talade också om hur de hade till viss del användning av matematiken och 

fysiken i det dagliga livet. Främst gav deras studier dem en bättre förståelse för 

vardagsföreteelser. Även den litteratur vi tagit del av påpekar vikten av att 

verklighetsanknyta ämnesstoffet. Styrdokumenten säger klart och tydligt att eleven ska ha 

nytta av matematikundervisningen i vardags- och yrkesliv. Enligt Wedege (2002; 2004) 

lyckas inte skolan med detta. En del av problemet verkar ligga i den traditionella 

matematikundervisningen, att eleven sitter enskilt och jobbar med läroboken 95 % av den 

avsatta studietiden (Skolverket, 2003). Andra författare (exempelvis Arfwedson & 

Arfwedson, 1983; Boaler, 1997) anser att den här problematiken löses med fler laborativa 

inslag i matematikundervisningen. Detta uppmärksammas även i Skolverkets rapport 

(2003), en bra undervisning verkar vara en varierad undervisning.  
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Utmaning, fantasi och nyfikenhet är tre ord som ofta dyker upp i samband med kognitiva 

inslag. Boalers (1997) undersökning visade på att elever som hade fått mer laborativ 

matematikundervisning hade större experimentlusta, vågade ta risker och såg kopplingen 

till verkligheten. Eleverna hade blivit intresserade, tagit för sig på ett helt annat sätt i 

matematikundervisningen än vad de mer traditionellt undervisade eleverna gjorde. 

Utmaning, fantasi och nyfikenhet är alla tre egenskaper som måste komma inifrån en 

människa, det måste finnas ett intresse. Greeno, Collins & Resnick (1996) säger att det 

handlar om att väcka elevernas nyfikenhet för ämnet. Detta kan ske mer naturligt i 

laborativa inslag eller ämnesövergripande moment, speciellt om vi riktar ämnesstoffet 

mot elevens intressen. 

 

En lärare talade om nyskapande pedagogik, att låta teoretiker och praktiker mötas för att 

hjälpa varandra nå längre i de olika momenten. Ser vi till att teoretikerna vill ha mer 

praktik och praktikerna mer teori, kanske detta inte vore en så tokig idé, speciellt inte ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Greeno, Collins & Resnick (1996) nämner hur effektiva 

grupparbeten kan vara som en lärandeprocess. Det sociala samspelet mellan alla aktörer 

ger en helt annan helhetsbild än vad exempelvis enskilda studier kan ge. 

 

Vuxenutbildningen talade om att de nu var bättre motiverade då de hade ett mer konkret 

mål att sikta mot. Hur får vi gymnasieeleverna att bli motiverade, hur väcker vi lusten att 

lära? Nyckeln till många ligger kanske i att visa på användningsområden för att motverka 

känslan av meningslöshet. Detta kan tolkas som ett typiskt behavioristiskt inslag; om jag 

känner att jag har någon nytta av det kommer jag troligtvis finna det mer intressant. 

Rystedt & Trygg (2010) nämner vikten av att engagera och utmana eleven för att 

minimera risken av att undervisningen, eller momentet, ska kännas meningslöst.  

 

Även problematiken med prov kom upp. Lärarna och en del elever nämnde att man 

studerar endast till det aktuella provet, för att klara det och sedan gå vidare. Det här 

problemet tas även upp i Skolverkets rapport (2003). Andersson (1994) talar om att ge 

eleverna en förbättrad helhetsbild och laborativ undervisning kan ge gott om utrymme för 

det. Detta kan nämnas i kontrast till den elevgrupp vi utförde ett laborativt matematikpass 

med. Dessa elever ansåg att de nu faktiskt kan det de arbetade med och inte kommer att 

glömma det. 

 

Ser vi till de teorier som behandlar motivation (se avsnitt 2.4), finner vi en kombination 

av det behavioristiska, det kognitivistiska och det socio-kulturella perspektivet. Eleverna 

talar om hur bra det kan kännas när det går bra i matematiken, hur nyfikenheten och 

experimentlustan bör väckas och hur grupparbeten och diskussioner kan ge mer än den 

traditionella undervisningen. Detta var något som blev extra tydligt under den laboration 

vi utförde tillsammans med eleverna. Eleverna nämnde att det var intressant att få se och 

prova på hur man kan använda matematiken i verkligheten och att de nu lättare skulle 

komma ihåg det. Under själva laborationspasset var det full fart på eleverna och 

diskussionerna var många både under och efter passet. Eleverna ställde sig positiva till 

vår idé om att göra laborationen igen, men denna gång med deras egna förbättringar. 

Intressant är att mycket av det eleverna sade under gruppintervjun stämmer mycket väl 

överens med det vi läst i Skolverkets rapport (2003). Ibland var det nästan som att dessa 
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elever citerade rapporten. Även lärarna talade om detta, hur elever som inte intresseras av 

den traditionella matematiken kan fångas upp av mer laborativ matematik.  

 

Det verkar som att tidsbrist är det stora problemet, en grundläggande orsak till att så få 

arbetar ämnesöverskridande i undervisning. Det är lätt att fortsätta med traditionell 

undervisning, böckerna och metoderna finns redan där. Huruvida detta är genomförbart 

eller ej råder det ingen tvekan om, alla anser att det är fullt möjligt och att det kan vara en 

bra idé bara det inte blir för låg nivå eller för ostrukturerat.  

 

Även om vi bara skrapat på ytan, anser vi att vi fått intressanta svar på de frågeställningar 

vi utgick från.  

 

5.3 Slutord 

 

Detta har varit ett mycket intressant arbete och speciellt kontakten med eleverna har varit 

mycket givande. Som nämnts innan var en av de mer intressanta händelserna just att 

eleverna nämnde avsaknaden av praktik och praktiska moment redan innan vi presenterat 

vårt syfte. Detta gjorde mycket för att vi skulle känna att vi var något på spåren. 

 

Nu är det en skolreform på gång, frågorna är många: hur väl det kommer fungera och hur 

länge det tar innan det nya systemet får sjunka in. 

 

Det är lite oroväckande när man läser om hur pedagoger i praktiken väljer att använda 

provet som primär motivation för eleverna att läsa kursen (Skolverket, 2003). Det 

ironiska i det är att om man endast ser till provet som skall klaras av, blir ämnesstoffet 

oundvikligen detaljstyrt. Skolan strävar efter att minimera detaljstyrning, särskilt i de 

allmänna studierna, vilket vi anser framgår tydligt av styrdokumenten (Lpf 94). Många 

talar för att flytta fokus från proven, men få gör något åt det. Likaså talar många om 

ämnesintegration, men de praktiska exemplen verkar vara fåtaliga. 

 

Flertalet av de elever vi intervjuade verkade ha väl genomtänkta åsikter om sina egna 

studier. Det verkade enligt eleverna finnas en hel del utrymme för förbättringar, 

exempelvis ändringar i studieplaner. Finns det då en risk att vi inte lyssnar nog mycket på 

eleverna? 

 

En fråga vi ställt oss flera gånger under arbetets gång är hur detta skulle genomföras. Vår 

förhoppning ligger i att någon tar upp stafettpinnen och gör en större studie. 

Genomgående under vår studie har ekonomiska och tidsmässiga faktorer lyfts fram som 

ett hinder. Om vi ska ge mer utrymme åt matematikförståelsen måste vi få mer tid 

någonstans ifrån. Vi anser att vi bör tidsmässigt utöka elevernas matematikstudier; var 

denna tid kommer ifrån lämnar vi som mål för vidare forskning. 

 

Slutligen låter vi nedanstående elevcitat klart och tydligt sammanfatta vårt arbete: 

 



29 

 

Om ni lärare bara skulle kunna tänka er samarbeta, för vi har så många 

bra ämnen som man skulle kunna kombinera, skulle vi kunna göra hur 

mycket grejer som helst. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har fått göra relativt ordentliga avgränsningar för att inte drunkna helt i alla spår vi 

känt att vi ville följa upp. Vi har också varit medvetna om att detta arbete endast kommer 

att beröra ämnet ytligt. Detta öppnar dock dörrarna för fortsatt forskning inom ett flertal 

områden. Nya läroplaner är under utveckling och ska tas i bruk år 2011. En jämförelse 

mellan de gamla och de nya läroplanerna vore relevant, men då än inget är beslutat på 

den nivån, kunde vi ej ta hänsyn till dessa i skrivande stund. 

 

En sak vi konstaterade snabbt är att detta skulle ligga alldeles utmärkt till som ett syfte 

för en större avhandling där man exempelvis följer ett par klasser, eller en grupp elever, 

genom gymnasiet. De får prova på att arbeta mer med laborativ matematik för att se hur 

väl denna idé fungerar i verkligheten. Dessa elever/klasser kan följas under ett par års tid, 

låt oss säga från årskurs 9 till dess de tar sin gymnasieexamen. 

 

Något mindre projekt kan gott handla om att träffa ett större elevunderlag; intervjua fler 

elever inom de olika programmen för att se vad de anser om idén. Vad anser exempelvis 

förstaårspraktiker och hur ser jämförelsen ut mellan de eleverna och tredjeårselever inom 

samma program?  

 

Fortsatt forskning inom verklighetsbaserad matematik behövs, exempelvis genom att 

göra en studie av vad besökare vid något science centra anser. Detta då de redan arbetar 

mycket med att koppla de naturorienterade ämnena till verkligheten. Alternativt kan 

elever göras delaktiga i framtagandet av material, kanske till och med som en del av 

kursen i fråga.  

 

Hur möjligt skulle detta vara att genomföra om vi ser till tids- och den ekonomiska 

aspekten. Hur ser viljan ut bland pedagoger att arbeta på detta sätt? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

Tredjeårselever vid ett mer praktiskt program 

 

Vad tycker ni om matematik? 

 

Tycker ni matte är viktigt? 

 

Har ni några förslag på vad man kan göra för att förbättra matematiken? 

 

Vad tror ni om att försöka verklighetsanknyta matten mer? 

 

Vad tror ni om att läsa en grundläggande fysikkurs? Just för att dels få en grundläggande 

förståelse för hur saker och ting ter sig i naturen, men också för att få prova på att 

använda all den här matten ni går igenom i matte A och speciellt B? Tror ni det skulle 

göra matten intressantare/mer relevant för er? 

 

 

 

 

Tredje- samt andraårselever vid ett mer teoretiskt program 

 

Vad tycker ni om matte? 

 

Vad tycker ni om fysik? 

 

Har ni haft nytta av era fysikstudier i er vardag? 

 

Hur viktigt anser ni det är att man verklighetsanknyter matematiken? 

 

Tror ni fysiken har hjälpt er med detta? 

 

Skulle det vara en idé för fler nationella program att läsa en del fysik? 



 

 

Vuxenutbildningen 
 

Vad hade ni läst för matematik och fysik innan denna utbildning påbörjades? 

 

Upplever ni matematiken/fysiken annorlunda nu när ni läser om den? 

Om så är fallet, kan ni tänka er några orsaker till detta? 

 

Tror ni att den klara applikationen av matematiken inom fysiken gör skillnad för 

matematikstudierna?  

Om ja, på vilket sätt? 

 

Tror ni att ni hade upplevt matematiken annorlunda om ni fått se dess starka koppling till 

fysiken?  

(Exempelvis via en grundläggande fysikkurs parallellt med matematik A och B)



 

 

Pedagoger i praktiken 

 

Vad tror ni om att ha någon slags grundläggande fysikutbildning med samtliga nationella 

program, i tät anknytning till matematik A och B?  

(lektionsexempel) 

 

Är detta genomförbart? 
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Bilaga 2: Laborationshandledning 
 

Labbhandledning – Triangulering 

 

Materiel: rutat kollegieblock 

 linjal 

 blyertspenna 

 måttband 

 pinne 

 

 

Syftet med labben är att ge studenten ökad vana med grundläggande trigonometriska 

beräkningsmetoder samt ökad förståelse för radianbegreppet. 

 

Del 1. Avstånd 

 

Först och främst vill vi 

bestämma avståndet till vårt 

mål. Vi vet att: 

 

 
 

Där b är den sträcka man 

måttar ut vinkelrätt från 

utgångspunkten A. 

 

 

 

I vårt fall får vi sambanden: 

 

 och 

 

 

Förhoppningen är att de båda beräknade avstånden ska bli ungefär lika. 

 
AB= __________    v1= __________    avstånd1= __________ 

 
AC= __________    v2= __________    avstånd2= __________ 

 

Vid små vinklar (v < 0,1 rad) kan man göra approximationen att: 

 



 

 

 

 

vilket ger det förenklade sambandet  

 

där v är vinkeln i radianer. 

  

Använd detta förenklade samband för att beräkna 

 
avstånd1f= __________     avstånd2f= __________  

 

 

Del 2. Höjd 

 

Med allt vi nu känner till är det inte så långt att räkna ut höjden på vårt mål. Genomför 

lämpliga mätningar och antaganden och beräkna höjden på målet. Rita gärna figur. 

 

 

Del 3. Rapport 

 

I rapporten redogör ni kort för hur ni genomfört labben. Metoder, beräkningar och 

resultat skall givetvis finnas med. Förklara även så gott ni kan i text och bild varför 

                      kan vara en lämplig approximation i sammanhanget. 

 

Finns det andra sätt att mäta avståndet i fråga? 

 

Handledning för labbrapport kommer att ges under lektionstid fredagen den 19e mars. 

 

Labbrapport lämnas in senast tisdagen den 23e mars. Under timmen går vi igenom alla 

gruppers resultat och förhoppningsvis kommer vi kunna knyta ihop eventuella lösa trådar 

under den diskussion som följer. 

 

Lycka till! 
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Bilaga 3: Lektionsexempel 
 

Lektion – Däckbyte 

Matematik: Linjära ekvationer. 

Diskutera hävarmen och vridmoment. Friläggning, kraft- och momentbegreppen. 

Friktionskraft, visa skillnad mellan statisk och kinetisk friktionskoefficient.  

Testa dra fast en bult så hårt att man inte orkar dra lös den. 

Vad är bäst för att dra lös en bult? Lång eller kort hävarm/fälgkors. Om man ska dra fast 

en bult då? Hur lång hävarm vågar man använda? Räkna på det. 

Vektorlära (med geometri). 

 

Lektion – Fjädrar 

Linjära ekvationer, andragradsekvationer. 

Skoterfjädring, antal fjädrar, position, styvhet. 

Harmoniska svängningar, resonans, stående våg. 

 

Lektion - Energi 

Arbete och energi. Bromssträckan. Linjära ekvationer och andragradsekvationer. 

Skoter, rörelseenergi, lägesenergi, rörelsemängd. 

 

Lektion – Tryck 

Knivar och nålar, kraft med avseende på yta. Hydraulik, lufttryck. Areabegreppet, 

andragradsfunktioner, trigonometri. 

Skoter, vätsketryck, kapillärtryck.  

 

Lektion – Optik 

Förstoringsglas, speglar, kanske kikaren. Areabegreppet, intensitet, andragradsekvationer, 

trigonometri.  

 

Lektion - Trigonometri 

Geometri, trigonometri. 

Sinus, cosinus, tangens, sinussatsen, cosinussatsen. 

Triangulering 


