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Sammanfattning 
 
Som student på lärarutbildningen fick jag bland annat lära mig om olika inlärningsstilar och 
om vikten av varierade arbetsformer i undervisningen. Något förenklat menar vissa forskare 
att man kan skilja den teoretiskt lagde eleven från den mer praktiskt lagde, vilket betyder att 
en mix av teoretisk och praktisk/laborativ undervisning skapar bra förutsättningar för att så 
många som möjligt ska kunna ta del av den. Inte minst viktigt är detta i ämnet matematik och 
budskapet från Skolverket är det samma vad gäller detta ämne. 
Denna uppsats handlar om matematikundervisningen på högstadiet, det vill säga grundskolans 
senare år, åk 7-9. Den är kopplad till de faktorer som styr vårt lärande och om elevernas 
förståelse för matematik gagnas av praktiska och laborativa övningar eller inte. 
 
Då det i diskussioner om dagens matematikundervisning ofta framkommer att användandet av 
den praktiska/laborativa matematikundervisningen på högstadiet borde vara större, har jag i 
denna studie valt att undersöka om dess inverkan verkligen är så viktig som görs gällande. 
Är tron på praktisk och laborativ matematikundervisning relevant eller överdriven?  
Med hjälp av litteratur, samtal med lärare och pedagoger och en betygsjämförelse har jag 
försökt att hitta fakta som belyser den praktiska/laborativa undervisningens betydelse för 
studieresultatet i matematik. I studien har 1038 elever med betyg G i matematik deltagit och 
deras betyg i matematik, idrott och slöjd har jämförts och analyserats. 
Resultatet visar att hälften av alla dessa elever uppvisar ett bättre betyg i idrott såväl som i 
slöjd. Detta resultat kan ses som en indikation på att elever med betyg G i matematik är mer 
praktiskt lagda och främjas av en praktiskt orienterad undervisning.  

 
Abstract 
 
As a student teacher one of the things I learned was about different learning skills and the 
importance of varying the school teaching. To simplify, some researchers thinks it is possible 
to distinguish a person with great theoretical talents from one with practical talents, which 
means that a blend of theoretical and practical (hands-on) teaching creates good conditions for 
as many different types of pupils as possible. This is also very important when it comes to 
mathematics and the recommendation from The National Agency for Education (Skolverket) 
concernig this issue is the same. 
This essay is about teaching mathematics on the senior level, grade 7-9, of compulsory 
school. It is connected to the factors that rule the way we understand and learn new things. It 
is also about the mathematic teaching and a question is if practical teaching benifits the pupils 
on senior level or not. 
 
In discussions conserning mathematic teaching of today emerges, that the practical teaching 
on senior level should increase. With this as a starting point I chose to examine whether the 
practical teaching is so important as claimed or not. 
“ Is the faith in practical and laboratory teaching relevant or exaggerated?” 
By means of literature, discussions with teachers and educationalists and a comparison of 
marks I have tried to find facts which illustrate the importance of practical/laboratory teaching 
when it comes to the result in mathematics. 1038 pupils, with mark G (passed) in 
mathematics, are included in the comparison and their marks in mathematics, athletics and 
handicraft have been compared and analysed. 
The result shows that half of all the pupils have a better mark in both athletics and handicraft. 
This result could be seen as an indication that pupils like this are more practically talented and 
are promoted by practical teaching. 
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1. Inledning 
 
Under lärarutbildningen passerar mängder med frågeställningar revy genom ens huvud. Några 
får svar under utbildningens gång, andra förblir mer eller mindre obesvarade. Bland annat får 
vi höra och läsa om hur intresset för matematik minskar bland eleverna ju högre upp i 
grundskolan man kommer. Skolverket skriver i sin rapport1 Lusten att lära; 
 

att många lärare och skolledare konstaterar att så gott som alla barn i de tidigaste 
skolåren har lust att lära men att många elever förlorar den under åren i grundskolan. 

 
Teorierna kring detta och om varför det blir så är många. Flertalet författare, ofta pedagoger, 
menar att en del av lösningen på problemet är variation. Inte variation på så vis att man oftare 
ska byta från bråk till ekvationer eller från ekvationer till geometri och så vidare. Nej, det som 
menas är variation i sättet att undervisa. 
 
Detta arbete utgår från matematikundervisningen på högstadiet, det vill säga grundskolans 
senare år, åk 7-9. Det är kopplat till de faktorer som styr vårt lärande och om elevernas 
förståelse för matematik gagnas av praktiska/laborativa övningar eller inte. 
 
En del, de så kallade teoretikerna, lär sig bra genom att lyssna och läsa, men en del andra, de 
så kallade praktikerna, lär sig bäst genom att prova på och själva utföra2. För att få till stånd 
mer praktiska och laborativa moment i undervisningen har lärare på några håll inrättat en så 
kallad matematikverkstad på sin skola. Hit kan en klass eller en grupp gå för att utföra 
lämpliga övningar. Ena gången för att introducera eleverna i något nytt moment och få något 
konkret att relatera kommande övningar till. Andra gången för att experimentera och prova 
ens färdigheter på riktigt. I verkstaden ska även läraren kunna hämta material att använda i 
klassrummet om så önskas. Utformningen av verkstaden och sättet för hur den används är 
naturligtvis anpassad efter respektive skolas önskemål. 
 
På skolan där jag själv gjorde en stor del av min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
saknades en matematikverkstad. Därför tänkte jag först att jag som examensarbete skulle hitta 
studier som visar på det laborativa arbetssättets förtjänster och utifrån dessa upprätta en för 
”min” skola lämplig matematikverkstad. Detta arbete påbörjade jag med att studera relevant 
litteratur och genom att intervjua matematiklärare. Allt eftersom detta arbete fortskred växte 
bilden fram att ingen egentligen var helt säker på om ett mer varierat arbetssätt verkligen 
resulterade i bättre kunskaper i slutänden. Från några av de lärare jag talat med fick jag också 
höra att de stött på motstånd från elevhåll när de försökt införa mer praktiska inslag i 
undervisningen. Bland annat vittnade de om att de gånger som de försökt med något praktiskt 
inslag, så hade en del elever unisont suckat och bara känt det som jobbigt att ändra på det 
invanda undervisningsmönstret. 
 
Desto mer jag läste och ju fler jag talade med ju mer förstod jag hur komplex denna fråga är. 
Då jag dessutom upptäckte att NCM3 på sin hemsida redan sedan länge har upprättat förslag 
på matematikverkstäders utformning med tillhörande övningar så kändes mina 
ursprungsplaner inte lika angelägna längre. I detta läge valde jag att arbeta vidare med mina 
funderingar gällande ”teoretikern” och ”praktikern” samt undervisningsformens betydelse. 

                                                 
1  Skolverket, Lusten att lära – med fokus på matematik, (Örebro, 2003), 19 
2 Lena Boström, Från undervisning till lärande (Jönköping: Brain Books AB, 1998) 
3  Nationellt centrum för matematikutbildning. http://ncm.gu.se/ncm 
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Redan under arbetet med matematikverkstaden läste jag att författarna4, ofta lärare och 
pedagoger, själva gjort upptäckter som styrker att det finns teoretiskt såväl som praktiskt 
lagda personer eller så refereras det till någon vetenskaplig studie som på ett eller annat sätt 
visar på detta. Naturligtvis är det inte så enkelt att man som jag lite grovhugget delat upp de så 
kallade inlärningsstilarna endast i två grupper. Det man kommit fram till, och väl får tas som 
en sanning numer, är att vi alla har våra personliga inlärningsstilar. Beroende på vilka delar i 
vår hjärna som är mest aktiva då vi på bästa sätt förstår och lär oss nya saker klassas vi 
exempelvis som lingvistiska eller kinetiska. Vetenskapen har något skilda tankar angående 
detta och väljer därför att dela in och namnge de olika inlärningsstilarna på skilda sätt. Några 
av dessa har jag kortfattat beskrivit i kapitel tre. 
 
Att undervisningsformen har betydelse för hur man uppfattar ett skolämne är inget nytt eller 
konstigt. Ändå tycks frågor som rör utformningen av dagens matematikundervisning vara en 
”het potatis” och nästan dagligen kan man hitta pedagogiska artiklar om metoder som främjar 
lärande. Som påtryckningsmedel för att fler skolor/lärare ska anamma trenden saluförs dessa 
metoder med hjälp av så kallade goda exempel, skolor där en eller ett par så kallade eldsjälar 
har upprättat exempelvis en matematikverkstad. En del skolor väljer, av en eller annan orsak, 
att inte följa denna trend. Om nu budskapet är mer praktisk/laborativ undervisning är det av 
stor vikt att finna fler av varandra oberoende påtryckningsmedel för att motivera skolor/lärare 
till en förändring. Detta under förutsättning att ”budskapet” verkligen är riktigt och att det går 
att införa och upprätthålla även på skolor utan eldsjälar. Ännu ett steg för att detta budskap 
dessutom ska vinna gehör på bred front i lärarkåren, tror jag är att visa när och på vilken nivå 
som undervisningsformen spelar en betydande roll för slutresultatet. 
 
I många år har pedagoger talat sig varma för den laborativa och praktiska matematiken. Anna 
Kruse5, som var matematiklärare i början av förra seklet, skriver redan 1914 i sin bok 
”Åskådningsmatematik” att vägen till hjärnan går genom handen. Hon menar att man som 
elev ska få prova på, mäta och väga på egen hand och föreslår att varje barn måste ha tillgång 
till sitt eget konkreta material. I minst 100 år har engagerade pedagoger alltså hävdat vikten 
av praktiska moment som komplement till den traditionella så kallade katederundervisningen 
och fortfarande idag kommer påtryckningar från Skolverket och universitet. Då detta inte 
tycks leda till förändring i önskvärd omfattning, vill jag med detta arbete göra ett försök att 
antingen hitta ännu ett påtryckningsmedel (”motivationsfaktor”) för att förverkliga en mer 
konkret matematikundervisning eller att få fram resultat som kan tyda på att behovet av 
praktisk matematik kanske inte är så stort. 
 
Ett mål på vägen för att detta ska vara möjligt är att klargöra ett par praktiskt/estetiska ämnens 
karaktär med avseende på innehåll och undervisningsform kontra matematikens dito, vilket 
jag gjort under rubriken ”Bakgrund och tidigare forskning” i kapitel tre.  
 
 
 

                                                 
4 Gerd & Gerhard Arfwedson, Didaktik för lärare, (Stockholm: HLS förlag, 2002) 
5  Anna Kruse. Åskådningsmatematik 2:a uppl.(Stockholm, 1914) 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Jag vill med denna studie försöka besvara följande frågor: 
 

1. Har de elever som går ur åk nio med betyget godkänt (G) i matematik bättre 
betyg i de praktiskt/estetiska ämnena Idrott och Slöjd? 

 
2. Kan svaret på fråga 1 ge oss en fingervisning om huruvida en mer 

praktisk/laborativ matematikundervisning skulle leda till större framgång i 
matematikstudier för fler elever? 

 
 
 
 
3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
Oavsett vad man ska lära sig, i eller utanför skolans fyra väggar, gör man det bäst på sitt högst 
personliga sätt. En del läser, en del lyssnar, en är praktiker och ytterligare någon vill både läsa 
och praktisera och så vidare. Mer om dessa så kallade inlärningsstilar eller intelligenstyper 
finns beskrivna längre fram i detta kapitel. Med avseende på de olika inlärningssätt som finns 
skriver Skolverket6 att behovet av en varierad undervisning är viktig för lusten att lära. 
 
Här i kapitel tre ska jag kort beskriva de tre ämnen som ingår i studien (matematik, idrott och 
hälsa samt slöjd), och lite generella undervisningsdrag hos respektive ämne så som de 
presenteras av Skolverket7. Dessutom förklaras begrepp som förekommer i texten och en 
summering av tidigare forskning återges. För att underlätta förståelsen av min undersökning 
och mitt tillvägagångssätt har jag redan under rubriken ”Egen teori”, sist i detta kapitel, valt 
att göra några slutsatser som grundar sig på fakta som presenteras i arbetet. Där framkommer 
bland annat varför ett par praktiskt/ estetiska ämnen utgör en del av denna uppsats. 
 
 
3.1 Styrdokument och ämnen 

 
Strävan för all undervisning i Sveriges skolor är en likvärdig utbildning samt att 
undervisningen individualiseras så att alla elever kan utveckla sina kunskaper. För att 
säkerställa detta är lärarna skyldiga att följa gällande styrdokument, Lpo 948. 
 

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.9 

 
Utöver detta har varje enskilt ämne sina mål att sträva mot samt mål att uppnå som lokalt styr 
planering och undervisning.  
 
 

                                                 
6 Skolverket, Lusten att lära – med fokus på matematik, (Örebro, 2003), 30 
7 Skolverket, Grundskolan – Kursplaner och betygskriterier (Västerås: Fritzes, 2000) 
8 Lpo 94 från, http://www.skolverket.se/ 
9 Ibid., 1.4 En likvärdig utbildning 
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3.1.1 Matematik 
 
Syftet med ämnet matematik är enligt kursplanen10:  
 

…att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera 
med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven möjlighet 
att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att 
uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 
problem. 

 
 
I kursplanen, under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad, framgår också att en 
kombination av olika metoder krävs för att uppnå detta. 
 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd 
som elever i behov av särskilda utmaningar.11 

 
Detta tolkar jag som att matematikundervisningen bör vara en balans mellan praktiska/ 
laborativa övningar och teori, även om ordet kreativ nödvändigtvis inte behöver betyda att 
man ska göra något rent fysiskt. Vidare i kursplanen finns ett antal mål som eleverna skall ha 
uppnått i slutet av nionde klass, ju fler mål som respektive elev visar sig behärska ju högre 
betyg.  
 
Enligt statistiken12 klarade 93 % av alla Sveriges niondeklassare 2007 de mål som krävs för 
att få minst betyg godkänt (G) i slutbetyg. Den resterande andelen har, av en eller annan 
anledning, inte klarat dessa mål. Orsakerna till detta står inte enbart att finna i sättet att 
undervisa eller mängden praktiska/laborativa inslag, utan beror på en –rad komplexa 
fenomen-13, exempelvis gruppsammansättning, lärartäthet och social bakgrund. 
 
 
 
3.1.2 Idrott och Hälsa 
 
En del av syftet, enligt kursplanen14, med ämnet idrott och hälsa15 är: 
 

…att utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden 
fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och 
sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

 
 
Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad kan man bland annat läsa att: 

                                                 
10 Skolverket, Grundskolan – Kursplaner och betygskriterier (Västerås: Fritzes, 2000), 26. 
11 Ibid., 28. 
12 Skolverket från, http://siris.skolverket.se/ 
13 Muntligen av Bengt Johansson, Föreståndare NCM 
14 Skolverket, Grundskolan – Kursplaner och betygskriterier (Västerås: Fritzes, 2000), 22. 
15 Ämnet benämns fortsättningsvis med Idrott 
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Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett 
fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och 
erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. 
 

Sett till detta och hur idrottslektionerna generellt är upplagda förstås att idrotten verkligen är 
praktisk och konkret. Ett ämne där man hela tiden kroppsligen övar och koordinerar olika 
rörelser med varandra och där anlag och intresse avgör hur bra man lyckas. 
 
 
3.1.3 Slöjd 
 
En del av syftet, enligt kursplanen16, med ämnet slöjd är att det: 
 

…bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, 
manuella och kommunikativa förmåga. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt 
arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, 
självständighet och förmåga att lösa problem. 
 

Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad kan man bland annat läsa att: 
 

I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar och 
påverkar arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och process 
naturlig. Ämnet ger eleverna möjlighet till hög grad av självständighet och det 
ligger en naturlig progression i att experimentera, lösa problem och göra 
medvetna val. 
Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl 
slöjd som andra skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska 
tillämpningar en grund för storleksuppfattning och förståelse för geometri. 
 

I de fall som slöjdundervisningen bedrivs efter dessa kriterier kan man hitta beröringspunkter 
mellan delar av elevens arbete i slöjd med övningar som en praktisk matematikundervisning 
kan erbjuda, exempelvis geometri, måttenheter och skala. 
 
 
3.2 Historia, begrepp och teorier 

 
Den matematikundervisning som jag fick i början av 80-talet gick lite förenklat till så att vi 
räknade tal i boken och läraren gick runt i klassrummet och hjälpte till. När det var dags för 
något nytt moment hade läraren genomgång på tavlan, kanske lite diskussion, någon OH och 
sedan åter till boken. Så var det då och så är det på många skolor än i dag. Författarna Rystedt 
och Trygg bekräftar detta då de i sin bok Matematikverkstaden17 bland annat hänvisar till en 
nationell underökning, NU-03. Där framgår att: 
 

läroboken styr både innehåll och val av arbetssätt. Matematik blir synonymt med 
innehållet i läroboken. Det dominerande enskilda arbetet leder till att en alltför 
stor andel elever tappar intresset för matematik och matematikstudier.  – 
eleverna arbetar enskilt på matematiklektionerna ännu oftare nu än i början av 
90-talet. 

                                                 
16. Skolverket, Grundskolan – Kursplaner och betygskriterier (Västerås: Fritzes, 2000), 91 
17 Elisabeth Rystedt, Lena Trygg, Matematikverkstad, (Göteborg: NCM, 2005), 95 
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Budskapet från universitet18 och Skolverket19 är att man som lärare bland annat ska använda 
sig mer av laborativa aktiviteter med hjälp av materiel såsom vikter, volymmått, spel, 
cuisenairestavar, tärningar och annat för att göra matematiken mer lustfylld. Denna så kallade 
praktiska matematik har till sitt främsta syfte att underlätta förståelsen hos svaga elever samt 
ge riktigt duktiga elever rejäla utmaningar, där de laborativa aktiviteterna20 kan ses som 
länken mellan det konkreta och det abstrakta. Kan man uppnå det så känner eleven att 
han/hon klarar av någonting, vilket i sig är roligt, och därmed upplevs det man jobbar med 
mer lustfyllt. Med hjälp av en lagom mix av traditionell undervisning och praktisk matematik 
uppnår man en varierad undervisning. 
 
Med varierad undervisning ska man alltså tillgodose alla elever vad beträffar deras personliga 
inlärningsstil, det vill säga respektive elevs sätt att ta till sig och förstå ny kunskap. Tyvärr 
verkar detta endast ha slagit igenom på ett fåtal skolor i landet. Av de 21 olika skolor som jag 
varit i kontakt med avseende på undervisningsform hade endast två skolor en etablerad 
praktisk/laborativ matematikundervisning. Några lärare som jag pratat med vittnar om att 
förändringar och besparingar i skolan begränsar möjligheterna att planera in nya givande 
praktiska moment i sin undervisning. I bästa fall hinner man med att revidera sina 
lektionsplaneringar och tillhörande övningar samt ändra lite i sitt invanda arbetssätt. 
 
Huruvida lärarnas argument i detta fall är riktiga eller endast bortförklaringar har jag inget 
svar på och det spelar heller inte någon roll för resultatet av detta arbete. Värt att notera är 
dock att de21 jag diskuterat frågan med har varit positiva, i den meningen att de tror att 
praktiska inslag i matematikundervisningen är till godo för elevernas lärande. 
 
 
 
 
3.3 Anna Kruse 
 
En lärarinna som redan i början av 1900-talet insåg vikten av att man som elev får prova på 
och experimentera var Anna Kruse. Hon menade att eleverna på så vis skaffar sig erfarenhet 
och erhåller nya kunskaper, som sen går att bygga vidare på och knyta nya lärdomar till. 
 
I sin bok22 Åskådningsmatematik skriver hon bland annat, citat: 
 

”…jag skulle här vilja framställa så som min mening att eleverna vid sitt 
självständiga arbete borde mot ledning av föreliggande plan till arbetssätt få 
utarbeta sina egna förslag, göra sina egna upptäckter, bilda sina egna mönster, 
ritningar och problem m.m. Först i så fall skola de vara rustade för ett mera fritt 
och självständigt arbete i framtiden inom sin egen lilla skolvärld.” 

 

                                                 
18 Jan Ekelöf, universitetsadjunkt, Karlstads universitet 
19 Skolverket, Lusten att lära – med fokus på matematik, (Örebro, 2003) 
20 Elisabeth Rystedt, Lena Trygg, Matematikverkstad, (Göteborg: NCM, 2005), 23 
21  Matematiklärare på min VFU-skola och Lena Trygg på NCM 
22 Anna Kruse, Åskådningsmatematik, 2:a uppl. (Stockholm: Orstedt & Söner förlag, 1914) 
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Anna Kruses23 syn på matematisk kunskap understryker också hur otroligt viktigt det är att 
alla ens sinnen används vid förståelse och inlärning. Medlen till detta skriver hon är; 
 

• Uppövandet av det matematiska sinnet 
 

• Uppövandet av det logiska tänkandet 
 

• Uppövandet av den mekaniska färdigheten 
 
Vid tiden för hennes verksamhet, det vill säga tidigt 1900-tal, var den gängse synen den att 
uppövandet av färdigheten ska ske först och därefter tillämpningar och utifrån detta nås 
förstående. Anna Kruse däremot menar att det är: 
 

 förståendet som ska ge färdigheten icke färdigheten som skall ge förstående. 
 
Hon beskriver hur många lärare vid denna tid helt riktigt använder sig av fysiska hjälpmedel 
såsom kulram, talbilder, räknelådor, meterstång, litermått, vikter med mera. Tyvärr används 
dock dessa materiel alldeles för sällan och hon skriver;  
 

”på sin höjd två á tre gånger. Men allt detta är icke nog! 
-vägen till hjärnan går genom handen, och därför måste barnen för att få de 
matematiska begreppen och storheterna klara själva syssla därmed under en 
längre tid. Vart barn måste ha sitt material.” 

 
3.4 Gerd och Gerhard Arfwedson 

 
I sin bok24 Didaktik för lärare skriver Gerd och Gerhard Arfwedson mycket om det komplexa 
i att undervisa, hur många aspekter det finns att ta hänsyn till och hur synen på detta har 
utvecklats eller förändrats, under årens lopp. Bland annat understryker författarna att vi i 
princip har lämnat behaviorismen bakom oss och i stället anammat vad den kognitiva 
forskningen har kommit fram till vad beträffar lärande. Det vill säga man pratar inte längre 
om inlärning, lära in eller lära ut utan om lärande. Detta förändrade synsätt gör att vi, genom 
studier och forskning, idag vet att människor skaffar sig kunskaper på ett aktivt sätt och ord 
som lärande används alltså i stället. 
 
Allt eftersom eller tack vare att tankarna och synen på det kognitiva sättet att se på lärande har 
granskats och till viss del modifierats talar man idag om det konstruktivistiska. Detta 
modernare perspektiv att se på inlärningsprocesser har fått stor betydelse för hur man ser på 
inlärningsprocesser överlag och i synnerhet på elevers lärande i skolan. Med den så kallade 
konstruktivismen menar författarna att varje människa konstruerar sin egen kunskap utifrån 
erfarenhet, undervisning, eget tankearbete (tolkning/reflekterande av vad som sägs och görs) 
och annan övning. ”annan övning” i det här sammanhanget förmodar jag kan vara övningar av 
praktisk art, exempelvis ”bygg en friggebod i skala 1:10 med hjälp av…” 
 
Författarna grundar sina åsikter på stor egen erfarenhet inom skolans värld och mycket även 
på den kognitiva forskningens resultat beträffande det mänskliga tänkandet och komplexa 
inlärning och man betonar att lärande är en aktiv, konstruktiv och målorienterad process. 

                                                 
23 Anna Kruse, Åskådningsmatematik, 2:a uppl. (Stockholm: Orstedt & Söner förlag, 1914) 
24  Gerd & Gerhard Arfwedson, Didaktik för lärare, (Stockholm: HLS förlag, 2002) 
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3.5 Lena Boström 
 
I boken25 Från undervisning till lärande av Lena Boström (gymnasielärare) beskriver hon 
vikten av att var och en får insikt i sin personliga inlärningsstil. Lena menar att detta är 
nyckeln till att kunna navigera i kunskapssamhällets informationsflöde. Omsatt till skolans 
värld så innebär det att man bygger lärandet på kunskap om elevernas styrkor och därmed 
skapar en positiv attityd till skolan och till lärande. 
 
För att överhuvudtaget uppmärksamma och ta reda på respektive elevs optimala sätt att lära in 
och utifrån det anpassa undervisningen krävs att man själv är påläst. Det vill säga man bör i 
stora drag veta vilka stilarna är, vad varje stil innebär, vad som kännetecknar den, hur den 
yttrar sig och slutligen hur man utifrån detta planerar och utför sin undervisning. 
 
 
I mycket korta ordalag skriver Lena följande om respektive stil eller sinne; 
 
Det kinetiska sinnet: Vissa elever tänker klarare när de rör på sig. Uppgifterna blir 

roligare och minnet förbättras när de får göra något med hela 
kroppen under inlärningsmomentet. 

 
 
Det taktila sinnet: Dessa elever föredrar handgripligt, praktiskt arbete med händerna. 

De minns bättre när händerna är involverade i inlärningsprocessen. 
 
 
Det visuella sinnet: Dessa elever kommer bäst ihåg via iakttagelser. Text-visuella 

personer kommer bäst ihåg det som de har läst och antecknar ofta 
vid kommunikation med andra. 

 Bild-visuella personer föredrar bilder, diagram, filmer, kartor och 
dylikt. När de själva antecknar använder de sig gärna av 
tankekartor. 

 
 
Det auditiva sinnet: Vissa elever är goda lyssnare och föredrar muntliga instruktioner 

och njuter av föreläsningar. Dessa elever minns vad som har sagts. 
De diskuterar och samtalar gärna. 

 

                                                 
25  Lena Boström, Från undervisning till lärande (Jönköping: Brain Books AB, 1998) 
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3.6 Howard Gardner 
 
Howard Gardner är pedagog och utvecklingspsykolog och kanske mest känd för att ha 
lanserat teorin om multipel intelligens. Gardner26 ser inte intelligens som något som går att 
mäta med standardiserade tester utan beskriver intelligens som olika egenskaper och talanger, 
där arv och miljö avgör hur väl de kan utvecklas och användas. Vilka egenskaper och talanger 
som är mest framstående är personligt, men han menar att alla (flera) är beroende av varandra, 
där av multiple intelligences. 
 
Howard Gardners bok Frames of Mind - The Theory of Multiple Intelligences (De sju 
intelligenserna), har fått ett oerhört genomslag i synen på intelligens, pedagogik och 
karriärstrategi och i snart sagt all litteratur (böcker, rapporter m.m.) som jag i samband med 
detta arbete har läst refereras det till hans teori. Att på ett bra och rättvisande sätt beskriva 
hans teori inom ramen för denna uppsats låter sig inte göras, däremot fyller en 
sammanfattning av respektive intelligens en viktig funktion. Främst som ett komplement till 
Lena Boströms teorier om de olika ”sinnena”, men också för att det är intressant läsning. 
Sedan denna bok publicerades, 1983, har Gardner lagt ytterligare två intelligenser till sina 
teorier och särdragen hos de totalt nio intelligenserna beskriver Lisa Forsberg i sitt 
examensarbete27 så här: 
 
 

• Lingvistisk (språklig) intelligens: Med språklig intelligens menas förmågan att tänka 
med ord och att använda språket, antingen muntligt eller skriftligt och att uttrycka 
samt uppfatta komplexa sammanhang. Denna intelligens omfattar förmågan att 
behärska språkets struktur, språkets ljud, betydelsen av språket samt den praktiska 
användningen av språket. Den verbala/lingvistiska intelligensen visar sig särskilt i 
yrken som poet, politiker, redaktör, journalist, författare med flera. 

 
• Logiskt/matematiska intelligensen: Förmågan att använda siffror och tänka logiskt, 

med det menas bland annat att göra beräkningar, reflektera över matematiska 
påståenden och problem, uppfatta relationer, mönster och samband samt använda ett 
abstrakt symboliskt tänkande. Den logiskt/matematiska ställer många ”varför”- och 
”hur”-frågor, vill ha en anledning att göra saker, vill förutsäga och analysera 
information. Den logiska/matematiska intelligensen visar sig särskilt i yrken som 
matematiker, detektiv, dataprogrammerare, vetenskapsman med flera. 

 
 

• Visuell/Spatial intelligens: Denna intelligens anses vara förmågan att tänka i tre 
dimensioner, där viktiga delar bland annat är att ha en livlig fantasi, att tänka i bilder, 
och att vara grafiskt och konstnärligt begåvad; att ha känsla för färg, linjer, mönster 
och form och förhållandena däremellan. Denna intelligens använder vi genom att rita, 
genom att uttrycka våra tankar och känslor eller genom att inreda ett rum för att skapa 
en viss stämning Typiska yrken för den spatiala/visuella intelligensen är sjöman, pilot, 
arkitekt, skulptör, konstnär med flera. 

 

                                                 
26 Howard Gardner, De sju intelligenserna (Jönköping: Brain Books AB, 1994) 
27 Lisa Forsberg, Elevers attityder och uppfattningar kring olika arbetssätt i matematikundervisningen, 
(Linköping, 2006) 
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• Kroppslig/Kinestetisk intelligens: Förmågan att använda kroppen; att med hela 
kroppen skickligt uttrycka tankar och känslor och att skickligt använda händerna för 
att tillverka eller förändra föremål. Intelligensen innebär förmågan att använda olika 
fysiska färdigheter som bland annat koordination, fingerfärdighet, styrka, smidighet 
med mera. Yrken typiska för denna intelligens är skådespelare, idrottsutövare, 
dansare, kirurger, hantverkare med flera. 

 
• Musikalisk/Rytmisk intelligens: Denna intelligens innebär förmågan att uppfatta 

rytm, melodi, klangfärg med mera i ett musikstycke och med den känslan kunna känna 
igen, urskilja olikheter, omforma, och uttrycka olika sorters musik. Den musikaliska 
/rytmiska intelligensen visar sig särskilt i yrken som kompositör, dirigent, musiker, 
sångare med flera. 

 
• Interpersonell (social) intelligens: Med social intelligens menas förmågan att förstå 

andra människor och att effektivt kunna samspela med dem. En person med väl 
utvecklad interpersonell intelligens har förmågan att hos andra människor lägga märke 
till skillnader och förändringar i humör, avsikter, motiv och känslor. Även förmågan 
att kunna se saker från andras synvinkel och känna empati och omsorg för andra 
tillhör den interpersonella intelligensen. Yrken som är typiska för denna intelligens är 
lärare, socialarbetare, politiska ledare, rådgivare med flera. 

 
• Intrapersonell (reflekterande) intelligens: Denna intelligens innebär förmågan att 

förstå och känna sig själv och att använda den kunskapen till att planera sitt liv och att 
handla rätt i olika situationer. En person med väl utvecklad intrapersonell intelligens 
har en god självkännedom, vet om sina starka och svaga sidor och har förmågan till 
självdisciplin. Den intrapersonella intelligens visar sig särskilt i yrken som psykolog, 
psykoterapeut, filosof med flera. 

 
• Natur-intelligens: Denna intelligens innebär förmågan att observera, förstå och 

organisera mönster i naturen. En person med denna intelligens visar kunskap på att 
känna igen och klassificera växter och djur. Naturbegåvade personer har förmågan att 
se sammanhang i naturen och känner bra till flora och fauna. Naturintelligensen visar 
sig särskilt i yrken som fältbiolog, bonde, kock, läkare med flera. 

 
• Existens-intelligens: Denna intelligens innebär förmågan att tänka, gärna över de 

stora livsfrågorna och att fundera över den mänskliga tillvaron, livet och döden. En 
existentiell person diskuterar gärna religiösa och filosofiska frågor. 

 
I skolans värld är det, enligt Gardner28, viktigt att lärarna i sin undervisning är medvetna om 
att olika intelligenser kan få betydelse för vilken typ av inlärning som sker. En matematik-
lektion kan exempelvis inkludera mer än en intelligens. Innehållet är knutet till den logisk-
matematiska intelligensen, medan förmedlingen av detta innehåll oftast sker i språklig form. 
För att så eleven i sin tur ska förstå och lära sig något krävs en viss grad av samverkan mellan 
dessa intelligenser. Gardner menar också att det västerländska samhället har värderat de 
matematisk-logiska och lingvistiska (språkliga) typerna på bekostnad av de andra och 
förespråkar en undervisningsmiljö där alla typer stimuleras och integreras med varandra. 

                                                 
28 Howard Gardner, De sju intelligenserna (Jönköping: Brain Books AB, 1994) 
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3.7 Egen teori 
 
Med hänvisning till vad som redovisats så här långt kan man konstatera att många, för att inte 
säga de flesta, som arbetar med matematik och pedagogik beskriver praktisk matematik som 
något positivt. Värt att notera är att jag i litteraturen inte har hittat något som pekar på att 
praktisk/laborativ matematik i undervisningen är negativt för inlärningen. Däremot finns det i 
litteraturen29 exempel på pedagoger som menar att utnyttjandet av praktisk/laborativ 
matematik vid moment som eleverna redan behärskar hämmar deras abstrakta tänkande.  
 
Den praktiska/laborativa matematikundervisningen varierad med den traditionella 
undervisningen kommer flest ”typer” av elever till godo, det vill säga elever som är praktiskt 
(spatiala och kinetiskt) lagda såväl som teoretiskt (lingvistiska och logiskt- matematiskt) 
lagda. Märk väl att man, som Gardner30 beskriver, inte nödvändigtvis behöver vara praktiker 
för att man är en usel teoretiker eller tvärtom utan variationen är stor. 
 
Lite hårddraget framstår det som att matematikundervisningen i grundskolans senare år är allt 
för teoretisk och läroboksstyrd och på de flesta skolor kan graden av praktiska och laborativa 
inslag öka. Detta tolkar jag som att de mer teoretiskt lagda eleverna har lättare för att 
tillgodogöra sig dagens matematikundervisning och i en allt högre grad erhåller slutbetyget 
väl godkänd (VG) eller mycket väl godkänd (MVG) än de praktiskt lagda eleverna. Kvar på 
betygsskalan finns de elever som inte når målen för godkänt och de som får betyget godkänt 
(G). Elever med betyg G i matematik har bevisligen tagit del av undervisningen i så pass hög 
grad att de klarat målen för godkänt men inte mer. Mitt intresse och min undersökning är 
kopplat till denna grupp. 
 
Ett antagande jag gör i detta sammanhang är att elever med betyg G i matematik tillhör 
inlärningskategorin praktiskt (kinetiker/spatiala) lagda. Vilket betyder att de är i behov av en 
praktisk undervisning där hela kroppen är involverad. En undervisning där eleverna får känna, 
mäta, se och utföra i syfte att kunna locka fram sitt yttersta och på bästa sätt göra sig själva 
rättvisa i förhoppning om att erhålla högre betyg, VG eller MVG. Av detta resonemang följer 
att elever med betyg G i matematik, om de är hjälpta av en mer praktisk orienterad 
undervisning, bör ha ett högre betyg i ett praktiskt/estetiskt ämne. 
 
Utifrån mitt resonemang kring detta är min tanke att en betygsjämförelse, olika ämnen 
emellan, skulle påvisa om undervisningsformen, teoretisk eller praktisk, är avgörande för 
respektive elevs betyg eller inte. För att detta ska fungera måste jag jämföra ett teoretiskt 
ämne, här matematik, mot ett praktiskt/estetiskt. Bland de praktiskt estetiska ämnena har jag 
valt idrott och slöjd, därför att de i sin natur är praktiska i såväl utförande som presentation. 
Resultatet av en sådan jämförelse borde visa om det ligger något i min teori eller åtminstone 
ge en fingervisning om vikten av praktisk undervisning, det vill säga är den verkligen relevant 
eller överdriven. I betygsjämförelsen har jag jämfört 1038 elever med betyg G i matematik 
mot deras respektive idrotts- och slöjdbetyg. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Elisabeth Rystedt, Lena Trygg, Matematikverkstad, (Göteborg: NCM, 2005), 85 
30 Howard Gardner, De sju intelligenserna (Jönköping: Brain Books AB, 1994) 
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4. Metod 
 
 
4.1 Urval 
 
Valet av att göra en kvantitativ studie framför en kvalitativ beror främst på att jag önskar 
använda resultatet som ett generellt exempel på hur det står till i landet i dag. Varken lärare 
eller rektorer ska kunna skylla på än den ena än den andra faktorn till varför en skola eller en 
kommun varit framgångsrik i sin matematikundervisning. 
 
Ett önskemål jag hade inledningsvis var att hitta en eller ett par skolor som i ett antal år hade 
bedrivit en väletablerad och väl utvecklad matematikundervisning med hjälp av en 
matematikverkstad eller liknande. Detta i syfte att jämföra elevers resultat före och efter det 
att skolan satsat på den praktiskt/laborativa undervisningen. Som framkommit har jag inte 
hittat någon skola där dessa kriterier har varit uppfyllda.  
 
De i studien ingående eleverna och deras betyg har valts ut i ett tvåstegsförfarande. Första 
steget var att slumpa ut ett antal skolor i landet som fick bidra med ”sina elever”. Då jag här 
ville ha en spridning över hela landet fick ”slumpen ” en andra chans att slumpa rätt ibland. 
När skolorna väl var bestämda ringde jag upp dom och bad om att få kopior på 
betygskatalogen för skolans samtliga avgångsklasser från 2007. En till synes enkel uppgift 
men som i praktiken visade sig vara både jobbig och tidskrävande. Dels för att respektive 
skolas expedition inte alltid svarade eller så svarade ”fel” person och jag tvingades 
återkomma och dels därför att en del var skeptiska till att dela ut betygskopior. 
 
Det andra steget var att ur dessa klasser plocka själva undersökningsgruppen om minst tusen 
elever, de med betyget G i matematik. Även dessa elevers slöjd- och idrottsbetyg har noterats 
och antalet av respektive betyg summerades, varefter en tabell och ett diagram kunde 
upprättas. De elever som saknar ett eller fler av de tre i studien ingående ämnena på schemat 
är inte delaktiga i jämförelsen. Totalt deltar 1038 elever fördelade på 16 skolor från Malmö i 
söder till Boden i norr. 
 
Reliabiliteten, det vill säga mätningens styrka kontra slumpens inflytande, och 
generaliserbarhet måste diskuteras utifrån två aspekter. Den första rör betygsfördelningen och 
frågan är om den ska ses som ett resultat som endast kan användas här eller rent generellt. Då 
antalet undersökta är så stort som tusen elever borgar det för att resultatet mycket väl kan 
gälla rent generellt.  
 
Den andra aspekten är betydligt mer diffus att sia något om och rör min definition av eleven 
med betyg G i matematik som tillhörande den ”praktiskt lagda” inlärningstypen. Osäkerheten 
ligger främst i att jag inom ramen för detta arbete kanske inte lyckats finna alla de 
forskningsresultat som finns om inlärningsaspekter med den påföljd att jag kan ha missat 
viktiga fakta i mitt ”definitionsförfarande”. 
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4.2 Validitet och etik 

 
Hur bra jag har lyckats mäta det som jag önskat mäta är ju intimt förknippat med osäkerheten 
i ”definitionsförfarandet” som jag beskrivit ovan. Förhoppningsvis har jag ju lyckats bra med 
det och om så är fallet är min bedömning att validiteten är hög. 
 
Då kvaliteten eller resultatet på undersökningen inte påverkas i någon riktning av att man som 
läsare vet vilka de ingående skolorna är eller vilka de i undersökningen deltagande eleverna 
är, har jag som sig bör31 inte presenterat dessa vid namn.  
 
 

                                                 
31 Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund, Studentlitteratur, 2005) 
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5. Resultat 

 

5.1 Matematik jämfört med Idrott 

 

 
Tabell 1. Fördelning av 1038 elevers* betyg i Idrott 

*med avgångsbetyg godkänt (G) i matematik. 
 

Betyg Antal Procent 

Ej godkänt; IG 75 7,2 
Godkänt; G 445 42,9 
Väl godkänt; VG 353 34,0 
Mycket väl godkänt; MVG 165 15,9 
Summa 1038 100,0 
 

 
Av alla de data som jag samlat in till denna studie har jag i tabell 1 sammanställt siffror i 
antal såväl som i procent. Av detta framgår att hälften av alla elever med betyg G i 
matematik har bättre betyg i idrott än i matematik.  
 
 
 

Betygsfördelning Idrott  

IG

7%

G

43%
VG

34%

MVG

16%

 
 
Figur 1. . Fördelning av 1038 elevers* betyg i Idrott 

*med avgångsbetyg godkänt (G) i matematik. 
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5.2 Matematik jämfört med Slöjd 

 

 
Tabell 2. Fördelning av 1038 elevers* betyg i ämnet Slöjd 

*med avgångsbetyg godkänt (G) i matematik. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Av alla de data som jag samlat in till denna studie har jag i tabell 2 sammanställt siffror i 
antal såväl som i procent. Av detta framgår att lite knappt hälften, 47 %, av alla elever 
med betyg G i matematik, har bättre betyg i ämnet slöjd än i matematik. 

 

 

 

Betygsfördelning Slöjd
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Figur 2.  Fördelning av 1038 elevers* betyg i ämnet Slöjd 

*med avgångsbetyg godkänt (G) i matematik. 

 

 

 
 
 

Betyg Antal Procent 

Ej godkänt; IG 29 2,8 
Godkänt; G 518 49,9 
Väl godkänt; VG 409 39,4 
Mycket väl godkänt; MVG 82 7,9 
Summa 1038 100,0 
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6. Diskussion och slutsats 

 

 

6.1 Teoretikern & Praktikern 
 
Av det som framkommit i kapitel tre är min indelning av inlärningstyper, den ”teoretiskt 
lagda” och den ”praktiskt lagda” mycket riktigt grovt förenklad. I den fortsatta diskussionen 
utgår jag dock från dessa två inlärningsstilar. 
 
Lena Boström beskriver fyra olika inlärningsstilar. Där ”teoretikern” passar in under de 
egenskaper som beskrivs för såväl den visuella som den auditiva. ”Praktikern” passar däremot 
bättre in på det som beskriver det kinetiska och taktila sinnet. Hon skriver också om vikten av 
att som lärare känna av sina elevers styrkor, vilket jag tror är svårt. Det jag vill ha sagt med 
det är att det på två-tre lektioner i veckan inte är alldeles självklart att man som ämneslärare 
hinner ”känna av” eller ”ta reda på ” alla sina elevers inlärningsstilar och sen anpassa sin 
undervisning fullt ut efter vad som då framkommer.  
 
Sett till Howard Gardners synsätt blir motsvarande jämförelse tämligen snarlik. Där 
”teoretikern” främst passar in under de egenskaper som beskrivs för den lingvistiska 
(språkligt begåvade) och den logiskt/matematiskt begåvade. ”Praktikern” passar in på det som 
han beskriver som spatial (rumslig) intelligens och kroppslig/kinetisk intelligens. Viktigt att 
vara medveten om då man diskuterar olika inlärningsstilar eller intelligenser är att man i regel 
inte tillhör den ena eller den andra typen till hundra procent utan de flesta finns hos var och en 
av oss, mer eller mindre utvecklade, och att det sker en ständig samverkan 
sinnena/intelligenserna emellan, en sammanfattning som bland annat stöds av Howard 
Gardners teori32.  
 
 
6.2 Betygsjämförelse 
 
Resultatet och det som hör denna undersökning till kan diskuteras utifrån lite olika 
utgångspunkter. Vid en första blick på resultatet av betygsjämförelsen drog jag slutsatsen att 
elever som är praktiskt lagda tillgodogör sig praktisk matematikundervisning bättre än vad de 
tillgodogör sig teoretisk undervisning, men med lite eftertanke är detta i sig ingen självklarhet. 
Matematik är till sin natur ett teoretiskt ämne och även om jag personligen inte tror det så 
skulle man kunna tänka sig att den som inte är teoretiskt lagd i själva verket är i behov av mer 
teoretisk undervisning. Med utgångspunkten från att ”min teori” och alla mina antaganden är 
riktiga, tycker jag att det finns fog att säga att den praktiska/laborativa undervisningen är av 
avgörande betydelse för om den praktiskt lagda eleven ska kunna nå målen för VG eller 
MVG. En grupp av elever som jag i princip inte har nämnt överhuvudtaget är de elever som 
av en eller annan anledning inte har något betyg i matematik. En anledning kan vara kopplad 
till sättet som matematikämnet presenteras på, så även för dessa elever skulle en förändrad 
undervisningsform kunna vara ett lyft.  
 
Min ambition har givetvis varit att ta reda på så mycket som möjligt om hur vi lär oss saker 
och ting och hur väl dessa inlärningsstilar tillgodoses av skolans undervisning. De påvisade 
skillnaderna i betygsresultat mellan de tre ämnena kan dock ha fler orsaker än respektive 

                                                 
32 Howard Gardner, De sju intelligenserna (Jönköping: Brain Books AB, 1994) 
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ämnes karaktär och undervisningssätt. Att hitta fel och brister i en sådan här tämligen 
begränsad studie är enkelt, men sådana påpekanden kan också bidra till att göra det möjligt att 
gå vidare med större och bättre studier. Exempelvis har jag i min studie inte haft tillgång till 
uppgifter om hur populära de tre ämnena är jämfört med varandra. Då lusten att lära har stor 
betydelse för hur bra man lär sig kan detta vara en faktor som både förringar eller förstärker 
den här studiens resultat. Ponera att matematik generellt sett är tråkigare än idrott och slöjd, 
då kanske resultatet är naturligt bara av den orsaken. Om det däremot är så att matematik är 
det roligaste av de tre ämnena så borde själva undervisningsformen spela en betydande roll. 
 
 
6.3 Alternativa frågeställningar 
 
Under arbetets gång har jag vridit och vänt på alla möjliga frågeställningar och flertalet har 
jag tyvärr inte kunnat involvera i detta arbete. I mån av framförallt tid vore det därför väldigt 
intressant att ”bolla” en del av dessa mot varandra. 
 
En sådan fråga kan ses som en utökad undersökning av den som jag här har gjort. Tanken är 
att inkludera samtliga elevers matematikbetyg och jämföra dessa mot samtliga 
praktiskt/estetiska ämnen i syfte att se om det finns någon korrelation ämnena emellan. Detta 
kräver naturligtvis att man besitter en hel del kvalificerade kunskaper i korrelationsteori för att 
en sådan undersökning ska komma till sin rätt.  
 
En annan sak som hade varit intressant att undersöka skulle vara att vända på den 
frågeställning som jag ställt i detta arbete. Detta kunde jag ha gjort genom att jämföra 
exempelvis elever med betyg G i slöjd med deras respektive matematikbetyg i syfte att se hur 
bra dessa elever lyckas i ett teoretiskt ämne som matematik.  
 
Validiteten på dessa alternativa undersökningar liksom min egen studie bygger mina 
antaganden och på att definitionen för vad som är ett teoretiskt ämne och för vad som är ett 
praktiskt ämne görs noggrant. 
 
En alternativ undersökning, som inte alls är beroende av att man ska definiera den ena eller 
den andra inlärningstypen, är att bedriva en väldigt strikt inriktad praktisk/laborativ 
undervisning med en grupp elever och jämföra deras resultat med resultaten från en 
kontrollgrupp, det vill säga en grupp elever som får mer traditionell undervisning. Kvaliteten 
på en sådan undersökning begränsas bland annat av gruppernas storlek, tid som ”försöket” 
pågår och att respektive grupp har samma grundkunskaper när försöket börjar.  
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6.4 Statistik 

 
En reflektion som jag gjort i samband med insamlandet av en del statistiska33 uppgifter var att 
andelen elever som hade betyget VG eller MVG i matematik var cirka 40 %. Motsvarande 
siffra för idrott är 62 % och för slöjd 61 %. Osökt väckte dessa siffror tankar som skulle vara 
intressanta att söka svaret på. 
 

• Varför denna tydliga skillnad? 
 

• Är slöjd och idrottslärarna för ”givmilda” i sin bedömning, det vill säga sätts det 
genomsnittligt högre betyg i dessa ämnen än i matematik? 

 
Listan på intressanta frågor, med avseende enbart på statistik av den här typen, kan utan 
vidare göras betydligt längre. 
 
 
6.5 Slutsats 

 
Att det finns en del tänkbara felkällor i min undersökning är naturligtvis inte bra men nästan 
ofrånkomligt. Förkunskaper hos mig som student och den tid som finns till förfogande sätter 
till viss del ramarna på uppsatsens innehåll, och möjligheten att med bestämdhet hävda det 
ena eller det andra måste begränsas. 
 
Mängden litteratur, forskningsresultat och andra fakta som finns enbart om inlärningsstilar 
och undervisningsformer är nästan oändligt stor. Därför har jag från början försökt att 
balansera urvalet så att uppsatsens innehåll kopplas till de mest relevanta kunskapskällorna, 
en målsättning som rekommenderas av Staffan Stukát34. Det som undersökningen trots sina 
begränsningar har visat är att elever med betyg G i matematik väldigt ofta har bättre betyg i de 
två jämförda praktiskt/estetiska ämnena än i matematik. Detta tillsammans med gjorda 
antaganden tycker jag verkligen tyder på att dessa elever skulle lyckas bättre med 
matematiken om den vore mer praktisk och laborativ. 
 
För att verkligen ta reda på mer om mina slutsatser, krävs dock utökade studier, studier som 
jag i allra högsta grad tror är viktiga att göra. I en sådan här central fråga vad gäller 
matematikundervisningen är det definitivt inte tillfredställande med enbart subjektivt 
tyckande. Jag hoppas och tror att min begränsade studie om hur elever med betyg G i 
matematik klarar sig i ämnena idrott och slöjd då kan vara en liten byggsten att utgå ifrån. 
 
 
 
 

                                                 
33 Skolverket från, http://siris.skolverket.se/ 
34 Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund, Studentlitteratur, 2005) 



 22

 
7. Referenser 
 
 
 
Offentligt tryck 

 
Skolverkets rapport nr 221 (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. 
 
 
 
Litteratur och artiklar 

 
Arfwedson, Gerd B, Arfwedson, Gerhard (2002). Didaktik för lärare, Stockholm: HLS Förlag 
 
Boström, Lena (1998). Från undervisning till lärande, Jönköping: Brain Books AB 
 
 
Forsberg, Lisa (2006). Elevers attityder och uppfattningar kring olika arbetssätt i matematik-

undervisningen, Linköping 
 
Gardner, Howard (1983). De sju intelligenserna, andra upplagan, Jönköping: Brain Books AB 
 
Kruse, Anna  (1914). Åskådningsmatematik, andra upplagan, Stockholm: Orstedt & Söner. 
 
Rystedt, Elisabeth & Trygg, Lena (2005). Matematikverkstad, Göteborg, NCM. 
 
Stukát, Staffan  (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Lund:  
                                      Studentlitteratur. 
 
Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken, Stockholm: Prisma  
 
 
 
Internet 
 
Skolverket från, http://siris.skolverket.se/ 2008-04-07 


