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Sammanfattning 
I Lpo 94 poängteras att lusten att lära ska väckas genom lek och skapande. Det abstrakta 
ämnet matematik ska göras konkret i den undervisning som bedrivs i skolorna. Historiskt 
sett har detta varit en ståndpunkt för matematikundervisningen sedan länge. Genom att in-
tegrera matematik i praktiska ämnen sker lärandet genom tillämpning. Vi har i vår studie 
försökt att synliggöra om det kunskapande som sker i en kontext transfereras till ett annat 
sammanhang. Barn verkar göra en tydlig åtskillnad mellan lek och lärande, lek genererar 
inte till kunskap. Vi vill i vår studie försöka se barnens förmåga att återkoppla sina mate-
matiska kunskaper. Resultatet tyder på att ämnesintegrering inte kan utföras för integre-
ringens skull. Det kräver en aktiv lärare som i sin undervisning utgår från språket och 
kommunikationen med eleverna. Syftet måste vara tydligt för eleverna och alla delaktiga 
vuxna. Om ämnesintegrering som undervisningssätt ska leda till ett gynnsamt lärande bör 
den användas konstant, medvetet och inneha en röd tråd från början till slut. 
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Förord 
Vi, Alexandra Sellman och Linda Tabet, vill tacka lärare på Lärarhögskolan i Stockholm 
för enorm inspiration och kraft inför vår kommande yrkesprofession; läraryrket.  
Vi vill även tacka varandra för ett bra samarbete och det nöje det har varit att skriva detta 
examensarbete. Varje ord och varje mening är framarbetad gemensamt. 
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Inledning 
Redan under vår inriktning för drygt ett år sedan bestämde vi oss för att skriva vårt exa-
mensarbete i matematik. Ämnet som kändes aktuellt var matematikundervisningen när den 
är lustfylld, konkret och rolig för eleverna. Tanken bakom val av ämne var även att inte ha 
någon förutfattad mening och där vårt resultat kommer att bli användbart för oss som lärare 
att ha med sig. 

Bakgrund 
Skolan och undervisningen idag rättar sig efter diverse styrdokument, både lokala och de 
lagbundna, som uppmanar till ett lekande lärande och eget ansvar (Lpo 94). Eleverna ska 
aktivt söka ny kunskap och strävar mot förankrade mål som är satta både individuellt och 
allmänt för hela skolväsendet.  

 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.                     

[ …]Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 

erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Lpo 94, s 11) 

 
I lärarutbildningen och en stor del av kurslitteraturen konstateras vikten av att integrera 
olika skolämnen med varandra i undervisningen. I den nationella kursplanen i matematik 
tydliggörs att ämnet matematik har en nära anknytning med andra skolämnen (Skolverket, 
2000-07). Att ta hjälp av barnens intressen i undervisningen för att väcka deras lust att lära 
kan med ämnesintegrering, inte bara i teoretiska kärnämnen utan även i fysiska och ska-
pande ämnen, vara betydelsefullt. Gudrun Malmer (1990) ifrågasätter den ämnesuppdel-
ning, som idag påverkar stora delar av skolverksamheten. Hon menar att undervisningen 
bör integreras med andra ämnen och utgå från barnens egna erfarenheter och intressen. 
Även Bergius och Emanuelsson (2000) belyser att läraren i samspel med sina elever försö-
ker bedriva en undervisning som skapar medvetenhet om ämnet matematik. 

Vi försöker finna lämpliga aktiviteter där eleverna kan få tilltro till sitt eget lärande så att de kan inse 

att matematik handlar om idéer, om att upptäcka mönster och se samband och att lösa problem ( 

Bergius & Emanuelsson, 2000, s 151). 

 
Under Alexandras första år på Lärarhögskolan i Stockholm gjorde hon en undersökning 
inom ett grupparbete. Undersökningens syfte var att titta på elever i yngre åldrar och deras 
fritidsintressen. Mer eller mindre alla elever i hennes undersökning, undantaget 1-2 per 
klass, sysslar med någon typ av idrottsaktivitet på fritiden och tycker att idrotten är det ro-
ligaste ämnet i skolan. Utifrån den förförståelse vi har om elever i yngre åldrar har vi såle-
des valt att se på ämnesintegreringen mellan matematik och idrott. 
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Syfte och frågeställning 
I detta kapitel presenteras syftet med vårt arbete och de frågeställningar som utgör basen 
för vår studie. Vi definierar de begrepp som är centrala i syfte att tydliggöra vår problem-
formulering. 

Syfte 
Syfte med detta arbete är att få möjlighet att synliggöra om den matematik eleverna utför i 
idrotten blir till kunskap att använda i andra sammanhang såsom traditionell matematikun-
dervisning och övriga vardagsbundna aktiviteter. Syftet är även att se om det finns skillna-
der mellan elever som har fått integrerad matematikundervisning kontra de som har haft 
ämnesbunden undervisning i matematik. 

Frågeställningar 
Vårt arbete grundar sig på följande frågor: 

• På vilket sätt tar barnen med sig den matematiska kunskapen de eventuellt assimilerat 
under idrotten in i ett annat sammanhang? 

• Hur kan man synliggöra att den matematiska kunskapen aktiveras när den fyller en 
verklig funktion såväl som teoretiskt i klassrummet? 

• Hur kan man säkerställa att kunskapen inte blivit situerad i sin kontext? 

Definition av begrepp 

Här vill vi förtydliga begrepp och uttryck som är återkommande i vårt arbete. 

• Situerad i sin kontext. Uttrycket används för att beskriva att viss kunskap blir aktive-
rad i specifika situationer eller sammanhang. 

• Integration. För att klarlägga begreppet integration har vi tagit hjälp av Björn Anders-
sons definition,  

Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att sammanfoga skilda  delar 
till ett helt. (Andersson, 1994, s 3).  
Att i skolan undervisa integrerat leder till att du som individ skapar insikt i att varje en-
skilt ämne är en del av en helhet och kan komma till nytta i många olika sammanhang. 

• Konkretisering. Att synliggöra barnens egna erfarenheter och vardag i undervisningen 
för att göra det abstrakta verkligt. Att ge ämnet matematik ett syfte och innehåll som 
genererar en vardagsnära realitet för eleverna (Löwing, 2006). 

• Artefakt. I vårt arbete används detta begrepp i vissa fall i stället för ordet verktyg när 
vi påtalar språket och kommunikationens relevans för utveckling. 
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Teoretiskt perspektiv 
I kapitlet presenteras tolkningar av lärande, tidigare forskning och de styrdokument som 
har varit och är aktuella inom skolväsendet. 

Sociokulturellt perspektiv 
I Lpo 94 står det tydligt att elevernas lust och nyfikenhet ska ligga till grund för undervis-
ningen. Detta är en direkt påverkan av Piagets inlärningsteori då han återkommande menar 
att elevens intresse ska ligga till grund för undervisningen (Jerlang, 2006). Den teori han 
förespråkar är starkt influerad av pedagoger som Montessori och Freinet. 

Piaget tänker på barnen ur en synvinkel som aktiva och kreativa individer vilka på så sätt 
konstruerar sin egen kunskap. Språket menar Piaget är något som barn lär sig genom imita-
tion när det nått mogen ålder och har ingenting med utvecklingen att göra (Jerlang, 2006). 
Han tittar inte alls på hur samhället och dess förändringar påverkar den mänskliga utveck-
lingen. Den sociokulturella teorin har stärkt det konstruktivistiska tänkandet och menar att 
samspelet med omgivningen är avgörande för kunskapsutvecklingen. För att kunna förklara 
människans utveckling är det nödvändigt att titta på den existerande omgivande miljön och 
den historiska samhällsutvecklingen menar den kulturhistoriska skolan. Genom mötet med 
sin omvärld och sin sociala omgivning utvecklas människan i samspel med samhällets för-
ändringar. Du skapar samhället samtidigt som samhället formar dig. Du föds in i ett sam-
hälle som har vissa förutsättningar men du har faktiskt möjlighet att påverka dess utveck-
ling. 

Lev Vygotskij utvecklade Piagets utvecklingsteori. Han menar att människan föds in i ett 
socialt samhälle och att vi redan från början utvecklas genom vår kultur, sociala miljö och 
vårt språk. I samspelet med andra utvecklas språket och synen på omvärlden. Det är med 
språkets hjälp du utmanas att utveckla dina kunskaper (Vygotskij, 1995). Vygotskij beskri-
ver även den proximala utvecklingszonen i sin teori. Han menar att det barnet kan göra 
tillsammans med andra idag, kan det göra själv i morgon. Att våga utmana barnen i sin 
kunskapsutveckling och inte vänta på att barnen mognar och själv tar initiativ till lärande är 
kännetecknande för Vygotskij. 

Styrdokument i ett historiskt perspektiv 
Syftet med skollag, läro- och kursplan är att i en demokrati enligt lag vara säker på att varje 
enskild individ får samma möjlighet till utbildning och de grundläggande värderingar som 
är förankrade i vårt samhälle. 

Skollagen beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om utbildningen 

inom alla olika skolformer. I skollagen anges också mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer 

för hur skolans verksamhet skall vara utformad[...] Läroplanerna fastställs av regeringen och det 

finns en läroplan för varje skolform (Lpo 94, s 5). 

Dagens gällande läroplan öppnar för fri tolkning om hur skolväsendet ska nå de resultat 
och mål som förankrats i styrdokumenten. Tidigare läroplaner har varit detaljerade i sin 
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utformning om hur undervisningen ska vara utformad för att uppnå kunskapskrav och mål. 
En historisk återkoppling till tidigare läroplaner kommer att diskuteras i sista kapitlet. 

Om undervisningen 

I de läroplaner som varit gällande sedan 1962, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94, går att 
utröna många likheter kring undervisningens utformning (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 & Lpo 
94). Den ska anpassas till varje individ, skapa konkretion och verklighetsanknytning. I Lgr 
69 blir Skinners (1968) utvecklingsteknologi tydlig: 

Verksamheten kan ledas av lärare och handledare utanför skolan; sådan ledning kan också för-

medlas enbart med hjälp av väl utvecklade läromedel (Lgr 69, s 15). 

Läromedlens vikt uttrycks även i Lgr 80. Här poängteras även det viktiga samarbetet mel-
lan lärare och elev (Lgr 80). Lpo 94 är inte lika detaljerad i sin utformning och uttrycker att 
undervisningens utgångspunkt är att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt 
arbete och sin inlärning. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Lpo 94, s 

14). 

Om ämnesintegrering 

Alla läroplaner har uttryckt vikten av att i undervisning integrera ämnen med varandra. 
Syftet är att ge eleverna möjlighet att nyttja sina kunskaper i ett vidare sammanhang och 
göra innehållet i undervisningen meningsfullt (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 & Lpo 94). I Lgr 80 
står att undervisningen bör fokusera på att eleverna ska ta eget ansvar för sitt lärande i in-
tegrerande grupp- och temaarbeten. En tydlig påverkan av Piagets lärandeteori blir synlig 
(Lgr 80). Lpo 94 menar att ämnesövergripande undervisning syftar till att få överblick, 
sammanhang och ämnesfördjupning som leder till en helhet (Lpo 94). 

Om matematik 

Gemensamt för alla läroplaner är att utveckla kunskaper i matematik som är nödvändiga för 
vardagslivets alla situationer. I matematikundervisningen bör konkreta material och ett var-
dagligt språk brukas så eleverna når insikt om ämnets sammanhang, begrepp och regler 
(Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 & Lpo 94). 

Matematik har nära samband med andra skolämnen. eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden 

och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande (Skolverket, 2000-07, s 2). 

Lgr 69 och Lgr 80 uttrycker tydligt att all matematikundervisning bör bygga på tidigare 
kunskaper i ämnet (Lgr 69 & Lgr 80). I Lpo 94 poängteras vikten av att utveckla en förmå-
ga att formulera, gestalta och lösa problem (Lpo 94). 
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Tidigare forskning 
Av tidigare forskning som är presenterad i ämnet matematikdidaktik har vi fokuserat speci-
fikt på lusten att lära, språket, kunskaper i sin kontext samt lärarens roll och utbildning. 

Lusten att lära 

Skolverkets rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik (2003), uttrycker att lärare 
för elever i yngre åldrar strävar efter att undervisa på ett lustfyllt, konkret och lekande sätt. 
En stor del av dagen består av omväxlande arbete i teori och praktik. Genom lek, rörelse, 
andra estetiska ämnen och kommunikation aktiveras alla sinnen till att nå kunskap. Delta-
gande lärare i rapporten menar att praktisk handling är ett krav för att nå önskat resultat. 
Lusten att lära är starkt sammankopplat med de elever som faktiskt förstår den matematiska 
innebörden. De eleverna som förstår den matematiska innebörden behöver utmanas i sin 
kunskapsutveckling för att bibehålla den glädje de känner för ämnet. Det finns en stor risk 
för att de elever som inte förstår innebörden i matematik förlorar lusten att lära redan under 
grundskolans tidigare år. Birgitta Qvarsell (1987) har i sin undersökning samtalat med barn 
om deras syn på lek och skola. Eleverna gör en tydlig åtskillnad på lek och lärande. Barnen 
uttrycker att lärande sker i skolan, vilken anses tråkig och nyttig, samt att leken är viktig 
men genererar ej till kunskap. Har eleverna detta synsätt på lek och lärande måste lärarna 
tydliggöra syftet med den kategorin av undervisningsmetod. 

Undervisningsmetod och utformning måste anpassas efter varje enskild individ samtidigt 
som skolan strävar mot ett gemensamt mål (Lpo 94). I syfte att upprätthålla elevernas mo-
tivation för matematikämnet måste ett samspel konstrueras mellan den traditionella mate-
matiken och vardagslivets olika situationer. Matematikens användningsområden måste syn-
liggöras för eleverna (Ahlberg, 2001). Motivationen hos eleverna skapas när undervisning-
en knyter an till elevernas egna vardagserfarenheter (Wistedt, 2001).  

Intentionen att göra matematiken meningsfull i steg mot att få motiverade elever är starkt 
influerad av det sociokulturella perspektivet. Dagens skola är även påverkad av andra 
lärandeteorier. En av dessa teorier är det behavioristiska tänkandet där utgångspunkten är 
att lärande och motivation skapas i form av belöning och straff. Den andra är den kognitiva 
teorin där man menar att barn naturligt genom konflikter skapar en inre motivation i strä-
van att inhämta ny kunskap (Dysthe, 2003a).   

Kunskapande i en kontext 

Säljö (2000) och den sociokulturella teorin menar att kunskaper som införlivas i specifika 
situationer där syftet med aktiviteten är synlig sker konstant. Enligt den konstruktivistiska 
teorin sker en transferering från ett sammanhang till ett annat utan större problem. Frågan 
Säljö belyser är om kunskapen i realiteten aktiveras i andra situationer där liknande färdig-
heter är relevanta. Stoffet i skolan och undervisningen är till stor del teoretisk och abstrakt 
men har syfte att brukas i en verklighet. Transfer mellan skolan och verkligheten är inte 
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självklar. Kunskapen riskerar att bli situerad i ett sammanhang. Samtidigt går det att utröna 
i gällande läroplan, styrdokument och den kontinuerliga debatten som förs kring matema-
tikundervisningen ”att matematik bäst lärs in i tillämpning” (Wistedt m.fl., 1992, s 6).     
Wistedt, Brattström och Jacobsson (1992) riktar kritik mot de praktiska momenten efter-
som matematik inte alltid synliggörs för eleverna.   

Syftet med ämnesintegrering enligt Andersson (1994) är inte att i undervisningen integrera 
åt eleverna. Eleven måste själv integrera och skapa en helhet av stoffets olika delar. Lära-
ren ska i sin undervisning hjälpa och stimulera eleven att foga samman detaljer om vår om-
värld. Genom att skapa konflikter mellan det vardagliga och det vetenskapliga utvecklas 
elevens teoretiska kunskaper.  

Dagmar Neuman (1993) har i en intervjustudie undersökt uppfattningen hos elever i tidiga-
re år om vad man behöver matematik till. Hennes resultat visar på att barn har stora svårig-
heter med att klargöra syftet med matematik. Eleverna menar att matematik måste man lära 
sig i syfte att kunna räkna i läroböckerna och lära sig läsa. När Neuman leder frågorna mot 
vardagsanknutna exempel och barnens föräldrars räknekunskaper blir frågan obegriplig. 
Att vuxna konstant i vardagen använder matematiska färdigheter var för eleverna totalt 
främmande. Matematikundervisningen inleds i stor utsträckning utan att syfte, mål och 
användningsområde har klargjorts för eleverna. Vid de tillfällen undervisningen strävar 
efter att bli vardagsnära utgår läraren i många fall utifrån vuxnas verklighet. Det är en verk-
lighet som tenderar att bli abstrakt för barnen. 

Det primära målet med matematikundervisningen är till stor del kopplad till att nå önskvär-
da resultat på de nationella proven. Kravet att nå de nationella målen tenderar att orsaka en 
undervisning som prioriterar räknefärdigheter och aritmetik. Nationella proven ligger till 
grund för utvärdering av svenska elevers matematikkunskaper (Skolverket, 2003). Det be-
dömningsmaterial som idag ligger till grund för utvärdering av elevers kunskaper är inte 
anpassat till en ämnesintegrerad undervisning (Andersson, 1994). I Storbritannien har en 
försöksverksamhet gällande integrering mellan matematik och praktiska skolämnen gett 
positiva resultat. Eleverna lär sig lättare, stimuleras och tycker det är roligt. Det som fram-
hävs som negativt är tidsaspekter och de svårigheter som följer i bedömningen av förståelse 
och integrerad kunskap (Wistedt m.fl., 1992). 

Språket 

Det som ständigt lyfts fram i forskning om lärande är språkets och kommunikationens 
enorma betydelse. Vygotskij menar att språket är tänkandets sociala verktyg. Barn är bero-
ende av verktyg (språk) för att få möjlighet att utveckla sitt tänkande och utmanas i sitt 
lärande (Ljungblad, 2003). 

I dag sker undervisning och lärande i en institutionell miljö där stoffet inte alltid knyter an 
till elevernas verklighet. Lärandet blir dekontextualiserat, det vill säga att det äger inte rum 
i den vardag kunskapen är tänkt att brukas. Det abstrakta i vår omvärld blir verkligt med 
språket som viktigaste artefakt. Det kräver ett språk som är begripligt för eleverna. Samti-
digt måste läraren inneha en förmåga att omformulera och uttrycka sig på olika sätt i syfte 
att få varje elev att förstå (Säljö, 2000). 

Ett av de ämnen som både till innehåll och till språk är abstrakt för eleverna är matemati-
ken. Att lyckas göra matematiken och dess språk verkligt och konkret för eleverna är ett av 
skolans primära mål och dilemma idag. Enligt Ann Ahlberg (2001) kan anledningen till att 
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elever upplever svårigheter i matematik vara brister i den språkliga kommunikationen sna-
rare än avsaknad av kunskaper i matematik. Vidare poängterar hon vikten av lärarens roll 
att tala med eleverna och inte till dem. Undervisningen bygger på att ställa frågor som leder 
fram till ett begripligt svar som skapar förståelse. För en del elever kan problem uppstå i 
tolkningen av stoffets innehåll. För att förebygga detta problem är det viktigt att låta ele-
verna använda sina olika sinnen. I samspel med att höra, känna och se matematiken kon-
kretiseras det abstrakta inte bara genom språket. Språket kan begränsa barnens uttrycks-
förmåga vilket betyder att andra möjligheter att synliggöra förståelse bör nyttjas såsom att 
rita och skriva. Madeleine Löwing (2006) understryker lärarens ansvar i att använda ett 
adekvat språk. Eleverna kan själva inte ta ansvar för att nå den språkliga kompetens som 
krävs för att behärska matematikens viktiga termer och innebörd. I grundskolans tidigare år 
krävs ett samspel mellan elevernas vardagliga språkbruk och skolans vetenskapliga termer. 
I Löwings (2004) avhandling, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, uttrycks att 
inte bara lärarens språkliga kompetens avgör en givande kommunikation. Även undervis-
ningsmiljön inverkar på möjligheten till god kommunikation mellan lärare och elev.  

Matematisering förutsätter därför en medvetenhet om att betydelsen hos språkliga utsagor alltid 

måste förstås situerat och i relation till en konkret miljö. Översättningen mellan språken - det natur-

liga och det matematiska – måste ta hänsyn till de restriktioner och villkor som är giltiga i ett speci-

fikt sammanhang (Riesbeck, 2000, s 129). 

Det vardagliga språkbruket måste vara väl förankrat hos eleverna i syfte att nå förståelse 
kring kontexten i flertal matematiska problem. Att enbart ha kunskap kring matematiska 
beräkningar och begrepp leder inte till verklighetsanknytning. 

I den del där undervisningen använder sig av praktiska situationer och konkreta handlingar 
krävs att ord sätts på det man gör och varför. Eleverna måste få möjlighet till reflektion. 
Dialogen bör därmed vara integrerad i ämnesundervisningen i syfte att förstå och reflektera 
(Dysthe, 2003b). 

Lärarens yrkesprofession och undervisning 

I professionen som lärare krävs en grundinställning till hur lärande sker. Sättet att undervi-
sa bör luta sig mot en teori i processen mot en personlig lärarfilosofi. Vår gällande läroplan, 
läroböcker, undervisningsmetoder och diagnosinstrument ser kunskapande som en linjär 
process. Ny information fogas in i tidigare kunskaper och ska inom eleven konstrueras till 
ökad insikt om sin omvärld. Detta är utmärkande för Piagets syn på lärande och utveckling. 
Eleverna ska i samspel med varandra lösa problem och tillägna sig nya kunskaper. Ur en 
sociokulturell synvinkel poängteras lärarens viktiga roll i kommunikationen och samspelet 
med eleverna. Lärarens kunskap och adekvata språk bildar nya och väsentliga begrepp hos 
eleverna. Lärarens roll är att förmedla kunskap (Wistedt m.fl., 1992, Säljö m.fl., 2003). 

Löwing (2006) menar att ett stort dilemma i matematikundervisningen är att läraren lotsar 
eleven förbi de problem som uppstår fram till en lösning. Istället ska problemen lösas och 
omformuleras på ett sätt som skapar förståelse hos eleven. Problemen ska nå sin lösning i 
den konflikt som uppstår hos eleven i mötet mellan det abstrakta och det konkreta. Ett an-
nat stort problem är att läraren inte har fullständiga ämnesdidaktiska kunskaper och förlitar 
sig på läromedlets förklaring. Läraren måste vara klar över syftet med matematikundervis-
ningen. Målet och syftet måste även synliggöras för eleven och lärarens huvuduppgift är att 
kommunicera den delen av undervisningen till eleven (Wistedt m.fl., 1992). Den fria tolk-
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ning lärare idag gör av gällande läroplaner och kursplaner kräver ett mycket stort didaktiskt 
kunnande. De mål som ska nås är tydliga men hur man ska nå dit är oklart (Löwing, 
2006).  

Ett ytterligare krav för en givande undervisning är god planering. Som lärare måste du vara 
förberedd på de oplanerade problem och frågor som kan dyka upp. Målet och syftet med 
lektionen ska tydliggöras och tillvägagångssättet ska vara förståligt för eleverna. Löwing 
för fram tre punkter som läraren måste behärska. Läraren måste 

• kunna ta elevernas perspektiv. Det räcker inte med att hon själv har förstått. Hon måste alltid 

fråga sig om detta kan förstås på andra sätt, för andra syften och utgående från andra erfa-

renheter och förkunskaper. 

• behärska ett språk som fungerar inte bara för att förklara något eller för att lösa ett problem på 

ett formellt sätt. Språket måste också fungera för att konkretisera och verklighetsanpassa det 

som skall förklaras för eleverna samt knyta samman formell och informell kunskap. 

• behärska såväl ämnesinnehållet som didaktiken i det som undervisas. Detta gäller inte bara 

för den åldersgrupp hon för tillfället undervisar. För att ge eleverna kontinuitet och en god pro-

gression i sina studier måste läraren också behärska ämnesinnehåll och didaktik på andra ut-

bildningsstadier. I annat fall kommer kommunikationen på längre sikt att förlora i precision 

(Löwing, 2006, s 90).  

Har du införlivat dessa punkter har du även intagit ett lärarperspektiv som underlättar syn-
liggörandet av svårigheter som kan uppstå mellan undervisningen och elevernas lärande 
(a.a.). 

I Skolverkets rapport (2003) har eleverna entydigt uttryckt att lärarens roll är mycket bety-
delsefull för lusten att lära. Lärarens förmåga att förmedla kunskap, inspirera och motivera 
är viktiga ingredienser i kunskapandet. Att individanpassa undervisningen efter varje en-
skild elevs erfarenheter och behov kräver av läraren stor vetskap om olika metoder och 
strategier att bruka. 

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

samtal och visar hur kunskapen används (Skolverket, 2003, s 35). 

Undervisningen ska inte endast utgå från elevens erfarenheter utan även från lärarens. Lära-
rens ansvar är även att göra lärandemiljön trygg och lugn. Att få ett positivt bemötande och 
visad tilltro till sin förmåga är en förutsättning för ett lustfyllt lärande enligt eleverna (a.a.). 
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Metod 
För att förena vårt syfte med vår studie har vi valt att göra en kvalitativ analys för att nå 
förståelse om ämnet (Starrin & Svensson, 1994). Vi har valt denna metod för att få en upp-
fattning om elevernas kunskaper inom matematik i specifika situationer som har anknyt-
ning till idrotten. Det vi studerat är elevernas kunskaper om mätning och tidtagning i olika 
situationer. 

Urval 
Anthony Furness (2007) beskrivning av vad elever i skolår 2 sannolikt har för grundkun-
skaper i matematik underlättade valet av elevgrupp. Majoriteten av eleverna har införlivat 
ett abstrakt tänkande inom talområdet och dess symboler. Verksamheten kräver fortfarande 
i hög grad laborativa övningar och praktiska erfarenheter. Med hjälp av Furness beskriv-
ning väljer vi att förlägga vår studie i de skolor vi har personlig erfarenhet från. Vår vet-
skap om den undervisning som bedrivs, lärare och elever ligger till grund för vårt arbete. 

Skolpresentation 

De två skolor där studien har utförts är belägna i två skilda kommuner i Stockholms län. Ur 
både ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv är skolornas upptagningsområden likartade. 
Skolorna har fått benämningen skola A och skola B.  

Den stora skillnaden mellan skola A och skola B är att skola A arbetar aktivt med den loka-
la kursplan som upprättats i matematik och i idrott. Det finns även en strävan att undervisa 
ämnesintegrerat. Skola B arbetar endast efter de nationella styrdokumenten. Det skiljer 
även i skolornas sammansättning av klasser. Skola B består av homogena årsklasser. I sko-
la A är klasserna åldersintegrerade vilket innebär att undervisningen i matematik och idrott 
sker tillsammans med parallellklassen. 

Tillförlitlighet 
Kravet på validitet har uppnåtts då studien är relevant för vår problemställning och vårt 
syfte med examensarbetet. Kravet på reliabilitet uppnås då lärarnas undervisning i skola A 
och skola B har observerats av oss under en längre period (Hartman, 2003). Den kunskap vi 
har om elevernas tidigare erfarenheter i matematikundervisning stärker detta krav. Endast 
observation av skolorna bör ej ligga till grund för vårt studieresultat, då de undervisande 
lärarna kan ha blivit påverkade av examensarbetets syfte. Frågeformuläret besvarades un-
der ledning av oss för möjlighet till förtydliganden av frågor (Patel & Davidson, 2003).  
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Etiska synpunkter 
Examensarbetet baseras på observationer, frågeformulär och till viss del intervju. Vi har 
följt de fyra forskningsetiska principer som Humanistiska samhällsvetenskapliga rådet har 
proklamerat. 

1. Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte 

(Vetenskapsrådet, 1990 s 7). 

Vi har informerat berörda lärare och skolledning om syftet med den observation som ligger 
till grund för vår studie. 

2. Samtyckeskravet 

  Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

1990, s 9). 

De undervisande lärarna i skola A och skola B har givit sitt samtycke till vår närvaro i 
verksamheten. Elevernas målsmän har skriftligen givit oss tillstånd att närvara under id-
rottslektionen och därtill även nyttja barnens arbete i studien. Caroline Hägglöf på Gym-
nastik och Idrottshögskolan har givit oss sitt godkännande i nyttjande av bandspelare, in-
tervjumaterial och som namngiven referens. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och per-

sonuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 
1990, s 12). 

Alla medverkande i studien, undantagen Caroline Hägglöf (se ovan), har informerats om 
total anonymitet. Varken skolor, kommuner eller övriga namn har någon relevans för vår 
studie. 

4. Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 
1990, s 14). 

Allt insamlat material bearbetas och nyttjas i forskningssyfte.  

Genomförande 

Kvalitativ intervju  

En faktor som är relevant för vårt arbete är att se hur Gymnastik och Idrottshögskolan 
(GIH) lägger upp utbildningen för blivande idrottslärare. För att få en korrekt uppfattning 
om idrottslärarstudenters gällande kursplan och den undervisning som sker träffade vi Ca-
roline Hägglöf, högskoleadjunkt. Intervjun spelades in på kassett. Till stor del består den 
kvalitativa intervjun av spontana frågor och diskussioner gällande utbildningen. Vi har till-
delat intervjupersonen utrymme och möjlighet att svara och diskutera med egna ord (Patel 
& Davidson, 2003). 
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Lektionsplanering 

I skola A grundar sig studien på att elever har fått utöva matematiska moment under sin 
idrottslektion. För att säkerställa att vår studie är relevant kändes det angeläget att vara del-
aktig i lektionsplaneringen inför den observerade klassens idrottslektion. I skola A och sko-
la B var vi delaktiga i samråd med klassläraren inför en kommande matematiklektion. 

Observation 

Vi har haft möjlighet att observera verksamheten under en längre tid än vad som anger ra-
men för detta examensarbete. Främst har vi tagit del av den matematikundervisning som 
bedrivs. På detta sätt har vi skapat oss en fördjupad kunskap om elevernas förkunskaper 
inom ämnet. Idrottslektionen eleverna i skola A deltog i observerades med syfte att se hur 
de löste de matematiska moment de ställdes inför. Eleverna i skola B hade en ordinarie 
idrottslektion. Under den påföljande matematiklektionen där ett frågeformulär (bilaga 1) 
skulle besvaras krävdes ett mer aktivt deltagande än bara passiv observation. 

Frågeformulär (bilaga 1) 

För att försöka få en förståelse om eleverna i skola A för med sig den matematiska kunskap 
de eventuellt assimilerat under idrotten använde vi oss av ett frågeformulär. Skola A och 
skola B fick svara på ett identiskt frågeformulär i syfte att synliggöra möjliga skillnader 
som uppstår i förmåga att aktivera matematisk kunskap i en annan kontext. Det här mo-
mentet av vår studie är det som är grundläggande för vårt resultat. 

Materialbearbetning 
I bearbetningen av vårt insamlade material som ligger till grund för vår studie har vi gått 
till väga på följande sätt: 

• Samtal. Det inspelade material vi införskaffat från Gymnastik och Idrottshögskolan har 
transkriberats. Fokus är inriktat på att synliggöra uttalanden som är relevanta för vår 
frågeställning. 

• Observation. De anteckningar som fördes under idrottslektionen i skola A har renskri-
vits, analyserats och kommer till användning i vår resultatredovisning. Tidigare obser-
vationer har sammanställts för att visa på vår uppfattning om elevernas förkunskaper i 
de observerade momenten. 

• Frågeformulär. Granskas primärt i syfte att försöka se elevernas återkoppling till id-
rotten. I bearbetningen av formuläret belyser vi även skillnader och likheter både mel-
lan eleverna och mellan skola A och skola B. 
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Resultat  
Här presenteras resultaten från intervjun, observationerna och det frågeformulär vi nyttjat i 
studien. Resultaten kommer att analyseras utifrån våra frågeställningar och den tidigare 
forskning som är gjord inom området.   

Beskrivning av data 

Kvalitativ intervju 

Syftet med vårt besök på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) var för att få en inblick i 
blivande idrottslärares utbildning. 

Den fråga vi främst söker svar på är om blivande idrottslärare i sin utbildning får möjlighet 
att arbeta integrerat med övriga skolämnen. I följande samtal redogör Caroline Hägglöf för 
den nya kursplan som är gällande från och med höstterminen 2007. Ett av de nya krav som 
ställs på blivande idrottslärare är att läsa 7,5 högskolepoäng i fördjupad kunskap i läs och 
skrivinlärning och i grundläggande matematik. Detta är direktiv från utbildningsdeparte-
mentet och inskrivet i lärarutbildningens examensordning. Caroline Hägglöf är kursansva-
rig för den matematikundervisning studenterna obligatoriskt måste delta i under termin 
fem. Ett av momenten i matematikundervisningen är att integrera matematiken i idrotten. 
Detta innebär att de idrottslärare som idag verkar ute i skolorna har inte innefattats av den 
matematikundervisning som GIH idag kräver. Caroline menar dock att man måste ha i be-
aktande att studenterna på GIH inte aktivt valt att läsa matematik. Med hjälp av den mate-
matikundervisning studenterna får hoppas man väcka ett intresse för fortsatt samarbete med 
ämneslärare i syfte att integrera matematik i idrotten.   
En annan fråga som väcktes under samtalet var om det förekommer en rädsla för att väva in 
teoretiska ämnen i idrotten då risken finns att lusten och glädjen för ämnet minskar. Många 
skolor idag anser att idrotten endast fyller en funktion för fysiska aktiviteter och rörelse. 
Caroline menar att det samarbete som eventuellt sker mellan idrott och teori ofta kan för-
klaras med en god personlig relation mellan lärare. Det är vanligt förekommande att id-
rottslärare står utanför de ordinarie arbetslagen och inte inkluderas i planering av den teore-
tiska undervisningen. Ett annat problem som står i vägen för att möjliggöra ämnesintegre-
ring är tidspress och sociala faktorer. Caroline säger: 

Finns inte tid att få fram det där……..(GIH, Stockholm 2007-09-26). 

Det behövs nya tankestrukturer över hur undervisningen ska bedrivas. Ett öppnare klimat 
mellan lärare, arbetslag och skolledning är nödvändigt i syfte att möjliggöra ämnesintegre-
ring. 

Observation 

Studien har utförts, som tidigare sagts, i två olika skolor, skola A och skola B. Skola A 
strävar efter att arbeta ämnesintegrerat enligt lokal kursplan. En av idrottslärarna i skola A 
är behörig i ämnet matematik. Klasserna har observerats under en längre tid, 2,5 respektive 
1,5 år. Vårt tidigare deltagande i dessa klasser och deras undervisning har gett oss insikt om 
elevernas kunskaper gällande momentet mätning. Eleverna går nu i skolår två. Inför obser-
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vationen i skola A var vi delaktiga i lektionsplaneringen gällande en idrottslektion. Plane-
ringen leder till tre olika matematiska moment eleverna ska utföra. 

• Höjdhopp med hjälp av trampolin. Mät och skriv hur högt du har hoppat. 

• Längdhopp med hjälp av satsbräda. Mät och skriv hur långt du har hoppat. 

• Hinderbana. Ta tid på din kamrat med hjälp av ett stoppur. Skriv upp den tid du sprang 
på. 

Lektionen observerades i syfte att se hur barnen löste de olika uppgifterna med hjälp av 
mätinstrument och stoppur. Idrottsläraren ledde lektionen som introducerades med en or-
dentlig genomgång av momenten och mätenheter. Vårt syfte var endast att observera. Ele-
verna delades in i tre grupper. Med hjälp av tidsbegränsning möjliggjordes att samtliga 
grupper kunde passera alla stationer.  

Frågeformulär (bilaga 1) 

Studien grundar sig på det identiska frågeformulär eleverna i skola A och skola B besvarat 
under en matematiklektion. I skola A besvarades frågorna två dagar efter idrottslektionen. 
Frågeformuläret inleder med två personliga frågor, kön och ålder, för att skapa trygghet. 
Därefter är formuläret utformat i två delar, en praktisk och en återkopplande del. Den 
praktiska delen innehåller tre olika mätuppgifter identiska med de moment eleverna i skola 
A utförde under sin idrottslektion. Därpå följer frågor i syfte att se om eleverna kan åter-
koppla frågeformulärets uppgifter till andra kontexter i vardag och skola (se nästa sida). 
Frågorna ska synliggöra om eleverna ser matematikens stora användningsområde. 

Innan frågeformuläret delades ut hade vi i båda skolorna en gemensam genomgång. Ele-
verna skulle svara på frågorna individuellt och använda sig av korrekta enheter i momenten 
gällande mätning och tid. Vilka hjälpmedel som krävdes för att lösa uppgifterna fick ele-
verna själva komma fram till. Under tiden eleverna besvarade frågorna fanns vi tillgängliga 
då förtydliganden och språkliga omformuleringar krävdes. I skola A deltog 12 elever i stu-
dien, endast de elever som deltagit i idrottslektionen, 6 pojkar och 6 flickor. I skola B del-
tog 16 elever, 5 flickor och 11 pojkar. 

Praktiska uppgifter 

De praktiska uppgifterna är en del av de återkopplande frågorna. I tabell 1 av de återkopp-
lande frågorna går det att utläsa hur eleverna gick tillväga för att lösa de praktiska uppgif-
terna. Det är de återkopplande frågorna som är relevanta för studiens syfte och frågeställ-
ningar. 

Skola A: Alla elever lyckades lösa den praktiska delen av frågeformuläret. Fyra av eleverna 
skrev inte ut korrekt enhet efter sitt svar. Viss förvirring uppstod i början med att hitta rätt 
verktyg för att kunna lösa uppgifterna. 

Skola B: Alla elever lyckades lösa den praktiska delen av frågeformuläret. Nio av eleverna 
skrev inte ut korrekt enhet efter sitt svar. 
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Återkopplande frågor 

Nu har du löst tre olika uppgifter (se föregående sida). Vad har du tagit till din hjälp 
för att lösa dessa uppgifter? 

Tabell 1. 
             Skola A               Skola B 

Klockan                 9                  4 

Linjal                 4                 11 

Måttband                 9                  5 

Penna                 2                  3 

Övrigt                 5                  8 

 

Eleverna skulle i sitt svar delge flera alternativ på hjälpmedel de använt för att lösa uppgif-
terna. Övervägande del av eleverna har angett att de använt sig av relevanta hjälpmedel 
såsom klocka, linjal, måttband och penna. I båda skolorna hade alla eleverna gett minst ett 
svar på frågan. De svar som tyder på misstolkning av frågan ligger under kolumnen övrigt. 
I dessa alternativ syns exempel på svar som hjärnan, fröken, whiteboard tavla och mig 
själv.  

 

När kan du ha nytta av att kunna mäta längd och höjd eller ta tid? Ge exempel. 

Tabell 2. 
              Skola A              Skola B 

Idrottsanknytning                   5                   2 

Plankor/rum/heminredning                   4                   4 

I matematik                   1                   2 

Ritar                   1                   2 

Mäta sig själv                   1                   2 

Vet ej                   3                    5 

 

Eleverna kunde ge fler alternativ på när de kan använda färdigheterna mäta längd, höjd och 
ta tid exempelvis i idrott och när man mäter möbler. Syftet med frågan är ett försök till att 
synliggöra huruvida eleverna har insikt om vid vilka tillfällen deras kunskaper i mätning 
kan komma till användning. Denna fråga förtydligades för eleverna. Svarsalternativen 
krävde inte elevernas aktiva medverkan utan kunde även innefatta situationer där dessa 
kunskaper brukas av andra. 
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Vid vilka tillfällen har du använt dig av mätning och tidtagning, förutom under en 
matematiklektion? 

Tabell 3. 
               Skola A               Skola B 

Idrottsanknytning                  4                   1 

Plankor/rum/heminredning                  1                   4 

Mäta träd                  1                   - 

Ritar                  -                   2 

När jag mäter                  1                   4 

Vet ej                  5                   5 

 

Eleverna kunde ge fler svarsalternativ på denna fråga. Resultaten i båda klasserna blev en-
dast ett svar. I granskandet av resultatet från denna fråga är det viktigt att ha i beaktande att 
samtliga elever i skola A varit delaktiga i den idrottslektion som endast två dagar tidigare 
ägt rum. Sju av tolv elever i skola A jämfört med elva av sexton elever i skola B har angett 
tillfällen där de använt sina färdigheter inom mätning och tidtagning. Fyra av de sju elever-
na i skola A återkopplade till idrotten. I skola B återkopplade en elev till idrott. I skola A 
där matematiken blivit integrerad i idrottsundervisningen kan 42 % av eleverna inte åter-
koppla färdigheterna att mäta och ta tid till ett annat sammanhang. I skola B är motsvaran-
de siffra 31 %. 

Analys av data  
De resultat som sammanställts utifrån vår studie har analyserats med hjälp av de frågeställ-
ningar vårt arbete grundar sig på och den tidigare forskning vi presenterat. 

• På vilket sätt tar barnen med sig den matematiska kunskapen de eventuellt assimilerat 
under idrotten in i ett annat sammanhang? 

• Hur kan man synliggöra att den matematiska kunskapen aktiveras när den fyller en 
verklig funktion såväl som teoretiskt i klassrummet? 

• Hur kan man säkerställa att kunskapen inte blivit situerad i sin kontext? 

Ett syfte med ämnesintegrering enligt Lpo 94 är att skapa sammanhang som leder till en 
helhet i ämnet matematik (Lpo 94). Den sociala kontexten i en viss situation inverkar på 
hur olika kunskaper aktiveras. Att inneha en förmåga att lösa ett problem i ett sammanhang 
är inte ett bevis på att kunskapen införlivats till att brukas i en annan situation (Säljö, 
2000).  
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Observation 

Avsikten med observationen av elevernas idrottslektion var att se deras förmåga att mäta 
längd, höjd och ta tid. Lektionens utformning var upplagd så att lärarens deltagande var 
minimalt. Eleverna fick i grupperna hjälpa varandra att komma fram till en lösning. Här 
synliggörs en tydlig konstruktivistisk syn på lärande (Jerlang, 2006). Vidare motiverades 
eleverna till att utföra uppgifterna dels på grund av tävlingsinstinkt men även då momenten 
genomfördes under lustfyllda former. Målet och syftet med de olika mätmomenten klar-
gjordes för eleverna i början av idrottslektionen (Ahlberg, 2001). Alla eleverna deltog i en 
febril verksamhet och lyckades lösa uppgifterna. Därefter avslutades lektionen abrupt och 
ingen tid till reflektion och återkoppling med hjälp av läraren ägde rum. Enligt Dysthe 
(2003a) krävs det att i undervisning som grundas på praktiska situationer och konkreta 
handlingar avsätts tid för reflektion och muntlig sammanfattning. Detta är nödvändigt för 
att eleverna ska nå förståelse om de matematiska handlingar de praktiserat. Ur ett sociokul-
turellt perspektiv är en förutsättning för lärande en språklig kommunikation samt ett aktivt 
samarbete mellan lärare och elev (Vygotskij, 1995). 

Frågeformulär 

Ett syfte med att dela ut frågeformuläret i skola A var att försöka förstå om barnen tar med 
sig den matematiska kunskapen de eventuellt assimilerat under idrotten in i ett annat sam-
manhang. Skola B:s deltagande i studien hade ett jämförande syfte i ett försök att syn-
liggöra dessa elevers matematiska kunskaper och förmåga att återkoppla till andra sam-
manhang.  

Praktiska uppgifter 

Att elever i de båda skolorna har uteslutit korrekta enheter i sina svar kan bero på flera an-
ledningar. Begreppet ”enhet” kan för eleverna vara abstrakt och har inte införlivats i tidiga-
re undervisning. De matematiska mätenheterna kan kännas främmande för eleverna och har 
inte fått en konkret innebörd. Enligt Ahlberg (2001) kan svårigheter i matematik härledas 
till brister i den språkliga kommunikationen mellan lärare och elev. En ytterligare orsak 
kan vara att en omformulering eller tydliggörande av genomgången inte utfördes. Detta 
stärks av Säljö (2000) som menar att förmågan att omformulera och uttrycka sig på olika 
sätt för att nå förståelse hos eleven är oumbärlig hos läraren. Även motivationen hos ele-
verna kan påverka hur noggrant uppgifterna utförs. Birgitta Qvarsell (1987) menar att ele-
vernas syn på lärande är att det sker i skolan under teoretiska former, vilken anses tråkig. I 
leken har de införlivade kunskaperna ett annat syfte och mål. Enligt eleverna sker inte kun-
skapande under de situationerna. En fjärde anledning som kan finnas i beaktande är att 
lärandemiljön enligt Skolverket (2003) bör vara trygg och lugn. I skola A befann sig inte 
alla elever i sitt hemklassrum vilket kan leda till förvirring i att hitta redskap. 

Återkopplande frågor 

Nu har du löst tre olika uppgifter. Vad har du tagit till din hjälp för att lösa dessa 
uppgifter? Tabell 1. 

Här blir språkets betydelse synlig. Eventuellt har frågeställningen i formuläret för en del 
elever varit svår att tolka. Ett tydliggörande av frågans formulering kan leda till vidare för-
ståelse i intention att begränsa barnens svarsalternativ (Ahlberg, 2001). Ytterligare en orsak 
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till elevernas vidd av olika svarsalternativ kan enligt Löwing (2006) bero på att mål och 
syfte med frågan inte tydliggjordes. 

När kan du ha nytta av att kunna mäta längd och höjd eller ta tid? Ge exempel. Tabell 
2. 

Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2000-07) är skolans uppdrag att få eleverna att 
inse värdet av matematikens innehåll och utveckla kunskaper som är nödvändiga för var-
dagslivets alla situationer. Tydligt i tabell 2 är att fem av tolv elever i skola A anknyter sina 
kunskaper till användningsområdet idrott. Jämförs det resultatet med skola B där två elever 
anknyter till idrott synliggörs en distinkt skillnad. Detta skulle kunna förklaras med att fem 
av eleverna i skola A har fallenheten att återkoppla sina matematiska kunskaper till ett an-
nat sammanhang. Det blir tydligt i tabell 2 att transferering mellan olika kontexter inte är 
en självklar förmåga. Säljö (2000) menar att kunskapen riskerar att bli situerad i sitt sam-
manhang. I resultatet av frågeformuläret har det framkommit att, tre av eleverna i skola A 
och fem av eleverna i skola B, inte har redogjort nyttan av att kunna mäta längd, höjd och 
ta tid. I Dagmar Neumans intervjustudie (1993) går att utläsa ett liknande resultat. Eleverna 
har stora svårigheter med att klargöra syftet med matematik. När eleverna blir introducera-
de i vardags och verklighetsanpassade exempel inser de inte alltid sambandet med skolans 
matematik. Den matematiska undervisningen är till stor del teoretisk och abstrakt men dess 
syfte är att användas i verkliga situationer. Enligt Andersson (1994) skapas en konflikt 
inom eleven mellan det vardagliga och vetenskapliga. För att få en positiv effekt hos eleven 
som leder till ett utvecklat kunskapande krävs en lärare som hjälper och stimulerar eleven 
att foga samman detaljer om vår omvärld. Även Ahlberg (2001) trycker på vikten av att 
synliggöra matematikens användningsområden. I tabell 2 skulle eventuellt ett förändrat 
resultat gått att utläsa om eleverna i skola A i samband med sin idrottslektion fått tid för 
efterföljande reflektion. När undervisningen har grundat sig på praktik och konkreta hand-
lingar krävs en öppen dialog mellan lärare och elev om den aktivitet som skett menar 
Dysthe (2003a). I många fall tenderar den vardagsnära undervisningen, enligt Neuman 
(1993) att ha sin utgångspunkt i den vuxnes verklighet. För barn kan den verkligheten vara 
abstrakt. 

Vid vilka tillfällen har du använt dig av mätning och tidtagning, förutom under en 
matematiklektion? Tabell 3. 

Enligt Lpo 94 ska skolan möjliggöra ämnesövergripande arbete. Syftet är att eleven ska få 
en överblick och ett sammanhang som leder till en helhet (Lpo 94). I kursplanen i matema-
tik (Skolverket, 2000-07) går att utläsa att matematik anknyter till övriga skolämnen. Att få 
insikt om matematikens användningsområden lägger grunden för förståelse inom ämnet. 
Eleverna särskiljer på de handlingar som utförs i glädjerika, lekande situationer och de teo-
retiska skolämnena (Qvarsell, 1987). För att eleverna ska få förståelse för matematiska 
sammanhang krävs ett språk som relaterar till en konkret miljö, menar Riesbeck (2000). 
Madeleine Löwing (2006) poängterar det ansvar som åligger läraren att använda adekvata 
termer i samspel med ett vardagligt språkbruk. 

Alla elever som deltar i frågeformuläret löser de matematiska uppgifterna i den praktiska 
delen. Att införliva den förmågan innebär inte att eleverna automatiskt återkopplar till en 
verklig situation. Resultaten i de återkopplande frågorna antyder att eleverna har situerat de 
praktiska uppgifterna i frågeformuläret till en teoretisk skolsituation. Syftet och målet med 
en ämnesövergripande undervisningsmetod bör vara klargjord för eleverna. Enligt Ahlberg 
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(2001) sker en konkretisering av det abstrakta i samspelet mellan att höra, känna, se och 
kommunicera matematiken. För att nå denna konkretisering krävs det att läraren i sitt sam-
tal med eleverna talar med och inte till dem. Eleverna i skola A fick praktiskt utföra mate-
matiska moment med hjälp av alla sina sinnen. Avsaknaden av reflektion och lärarens 
kommunikation skulle kunna vara en bidragande orsak till varför en stor del av eleverna 
inte kunde återkoppla till idrotten i svaren. Anmärkningsvärt är att 42 % av eleverna i skola 
A inte kunde återkoppla färdigheterna att mäta och ta tid till ett annat sammanhang. I skola 
B är motsvarande siffra 31 %. Säljö (2000) menar att lärandet blir dekontextualiserat. Med 
det menas att kunskap införlivas i andra situationer än där den är tänkt att användas. I prak-
tiska och konkreta undervisningssituationer då lärande sker i en specifik kontext krävs sam-
tidigt ett tydliggörande av andra sammanhang där kunskapen kan nyttjas. Enlig Piaget och 
den konstruktivistiska synen på lärandet, som är aktuell i gällande läroplan, anses att kun-
skap transfereras utan problem mellan olika situationer. Vidare kritiserar Säljö (2000) att 
överföring av kunskap mellan skola och verklighet inte sker oproblematiskt. Undervisning-
en måste konstant baseras på en begriplig kommunikation mellan elever och lärare. Då 
skapas en medvetenhet och förståelse för vad som sker i kunskapsförmedlingen. Resultaten 
från vår studie antyder att kunskap i många fall blir situerad i sin kontext. 

Kvalitativ intervju 

Det material och resultat den kvalitativa intervjun gav kräver ingen vidare analys. Syftet 
med intervjun var att få en inblick i idrottslärares utbildning. Återkoppling till intervjun 
sker i kapitlet diskussion. 

Sammanfattning 

Utifrån vår frågeställning och analys går det att utläsa ett intressant resultat. Trots att ele-
verna i skola A har utfört flera matematiska moment under idrottslektionen har majoriteten 
av eleverna inte förmågan att återkoppla till den situationen. Alla elever i de båda skolorna 
utförde de mätmoment frågeformuläret innehöll. Förvånade i resultatet är att ett flertal ele-
ver inte kan anknyta till nyttan att använda kunskaper i mätning och tidtagning likväl som 
till sitt eget praktiskt utförande av momenten. Studien har synliggjort en avsaknad av några 
av de viktigaste delarna inom undervisning, återkoppling, kommunikation och samarbete. 
Eleverna tycks brista i medvetenheten kring matematikens olika användningsområden. 

På vilket sätt tar barnen med sig den matematiska kunskapen de eventuellt assimile-
rat under idrotten in i ett annat sammanhang? 

Det vi har kunnat utläsa av resultaten från vår studie är att en stor andel av eleverna i skola 
A är omedvetna om den kunskap de faktiskt har gällande mätning och tidtagning. I ett täv-
lingsinriktat sammanhang aktiverades kunskaperna utan svårigheter. Det var till synes mer 
komplicerat för eleverna att utföra uppgifterna under matematiklektionen. Framförallt sak-
nades förmågan att återkoppla de matematiska kunskaperna till idrotten. 

Hur kan man synliggöra att den matematiska kunskapen aktiveras när den fyller en 
verklig funktion såväl som teoretiskt i klassrummet? 

När man i den teoretiska matematikundervisningen har som syfte att verklighetsanknyta 
stoffet bör man praktiskt utföra momenten konkret i andra situationer. Likaväl när man 
utför matematiska moment i praktiska och skapande ämnen ska återkoppling till det teore-
tiska ske. Detta kräver ett väl förankrat samarbete och arbetssätt mellan de delaktiga lärar-
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na. I syfte att synliggöra den matematiska kunskapen i olika situationer krävs att lärare och 
elever sätter ord på det man gör. Att ha tydliga genomgångar i början och tid för reflektion 
i slutet av lektionen genererar i ett vidare perspektiv av matematikens ämnesområde. 

Hur kan man säkerställa att kunskapen inte blivit situerad i sin kontext? 

I en ämnesintegrerad undervisning bör man som lärare inte ta för givet att barnen själva har 
förmåga att anknyta till tidigare situationer och andra sammanhang. När eleven nyttjar sina 
införlivade matematikkunskaper i specifika situationer krävs att läraren hjälper eleven att 
återkoppla till andra kontexter och undervisningstillfällen. Eleven måste inom sig själv 
integrera och bilda sig en helhet av ämnets olika delar. Lärarens syfte är att genom språket 
och kommunikationen stötta eleven i dess skapande av en helhet av ämnets olika delar. Den 
konstruktivistiska lärandeteorin som till stor del påverkat dagens läroplan uttrycker att 
transferering av kunskaper mellan sammanhang sker oproblematiskt. Vi ställer oss kritiska 
till detta uttryck då vi i vår studie tydligt sett att detta inte är en självklarhet. Flertalet av 
eleverna har svårt att se att det aktiva utförandet av matematik i praktiska situationer fak-
tiskt är matematik. 

 

I Lpo 94 poängteras att lusten att lära ska väckas genom lek och skapande. Det är viktigt att 
ha i beaktande att det i forskning kommit fram att barn gör en tydlig åtskillnad på lek och 
lärande. Enligt barn genererar inte lek till kunskap. Därmed anser vi att det blir tydligt att 
ämnesintegrering inte kan utföras för integreringens skull. Syftet måste vara tydligt för ele-
verna och alla delaktiga vuxna. Om ämnesintegrering som undervisningssätt ska leda till ett 
gynnsamt lärande bör den användas konstant, medvetet och inneha en röd tråd från början 
till slut.  
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Diskussion 
I detta kapitel redovisar och diskuterar vi kring resultaten av vår studie. Vi vill även lyfta 
fram matematikundervisningens historik, riktlinjer och konsekvenser. Även en samman-
fattning av våra reflektioner kring arbetet presenteras. 

Slutsatser 
Syfte med detta arbete har varit att få möjlighet att synliggöra om den matematik eleverna 
utför i idrotten blir till kunskap att använda i andra sammanhang såsom traditionell mate-
matikundervisning och övriga vardagsbundna aktiviteter. Vi har även haft som syfte att 
försöka se om det finns skillnader mellan elever som har fått integrerad matematikunder-
visning kontra de som har haft ämnesbunden undervisning i matematik. I det första skedet 
med att utforma uppsatsen; vårt syfte och de frågeställningar arbetet grundar sig på hade vi 
ingen förutfattad mening eller förväntan på de resultat studien har gett oss. Vår förhopp-
ning med arbetet var att dess resultat skulle ge oss en vidgad uppfattning om de krav som 
ställs på undervisningsmetoder och lärarens yrkesroll. 

Det som påverkat oss en hel del under arbetets gång är all litteratur och tidigare forsknings 
kontinuerliga presentation av lärandeteorier. Att skolan idag starkt influeras av Piaget och 
konstruktivismen har blivit tydligt. Eleverna ska aktivt och kreativt själva ta ansvar för sitt 
lärande och utvecklingen hos barnet grundas i dess mognad. I en stor del av den litteratur vi 
tagit del av kritiseras den konstruktivistiska teorin. Nu riktas blickarna mot det sociokultu-
rella perspektivet. Språket och kommunikationen presenteras där som den viktigaste arte-
fakten till kunskapande (Vygotskij, 1995). Läraren bör återta rollen som kunskapsförmed-
lare. Med det menar vi att läraren i sin undervisning delger eleverna den relevanta kunskap 
som är nödvändig för framtiden. 

Det vi kan se i resultatet av vår studie är att en avsaknad i kommunikation skapar svårighe-
ter för elever i förmågan att återkoppla sina kunskaper till en kontext. När eleverna aktivt i 
en praktisk, tävlingsinriktad situation utför matematiska mätmoment synliggörs inga svå-
righeter. När vi senare i ett frågeformulär, teoretiskt under en matematiklektion, försökte 
synliggöra elevernas förståelse och återkoppling till ett annat sammanhang blev resultatet 
anmärkningsvärt. Då endast fem av tolv elever i skola A anknöt till idrott i sitt svar tolkar 
vi det som att sju elever inte varit medvetna om den matematik de utfört under lektionen. 
Vi har kunskap om att de deltagande eleverna i skola A och skola B vid ett flertal tillfällen 
arbetat med mätmoment under sin skolgång. Resultatet som visar att 42% av eleverna i 
skola A och 31%  av eleverna i skola B inte kan svara på när de använt sig av mätning och 
tidtagning är för oss oroväckande. Transfereringen av kunskap mellan olika situationer 
tycks ha fallerat (Säljö, 2000). Det vi kan se i resultaten av vår studie är att förståelsen och 
medvetenheten om undervisningens innehåll och dess användningsområden verkar saknas 
hos eleverna. Om genomgången före och efter idrottslektionen i skola A hade tydliggjort 
matematikens medverkan tror vi att resultatet kunde ha sett annorlunda ut. I skola B där 
eleverna inte deltagit i en ämnesintegrerad idrottslektion innehar en större del av eleverna 
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förmågan att vardagsanknyta matematiken. Det vi vet om skola B är att eleverna under sin 
första termin arbetade läromedelslöst i ämnet matematik. Undervisningen utgick från bar-
nens konkreta miljö. Björn Andersson (1994) menar att man inte i undervisningen kan in-
tegrera för integrerandets skull. När ämnesintegrering används som metod för kunskapsut-
veckling krävs en röd tråd och ett enormt samspel mellan delaktiga lärare och elever. Ele-
ven ska med hjälp av ett synliggörande av stoffets inverkan i diverse ämnen nå förståelse 
och medvetenhet som leder till en helhet. Trots att eleverna praktiskt kan utföra mätmo-
mentet både i idrott och i frågeformulär verkar en stor del av innehållet vara abstrakt för 
eleverna. Som lärare i ett ämnesintegrerat arbetssätt åligger ett stort ansvar att försöka för-
stå om barnen transfererar kunskap mellan olika situationer. Detta ansvar inbegriper alla de 
lärare som är införlivade i arbetssättet.   

Caroline Hägglöf, GIH, menar att den integrering som idag sker ute i skolorna, mellan id-
rott och andra teoretiska ämnen, oftast sker om lärarna har en god personlig och privat rela-
tion. Ämnesintegrering som gynnsam arbetsmetod kräver förankring hos alla delaktiga lä-
rare och skolledning i verksamheten. I arbetet att sträva mot de nationella och lokala målen 
ska alla lärare inkluderas. Vi anser att lärare i estetiska och praktiska ämnen behöver en 
ökad medvetenhet om de mål de teoretiska ämnena strävar mot. Vidare menar vi på att om 
barnen blir införlivade med att alla skolämnen har samma mål från början blir inte arbets-
sättet främmande. Många elever i dagens skola är vana vid ren ämnesundervisning enligt 
schema. Att förändra undervisningsmetod mot ett integrerat arbetssätt vid enstaka tillfällen 
verkar inte leda till ett positivt resultat. Med hänvisning till Torsten Madséns artikel, Åter-
upprätta läraren! (2002), krävs en förändring av flera faktorer i klassrumsarbetets utform-
ning. Det handlar om att utveckla elevernas sätt att tänka och lära. Ämnesintegrering borde 
bli mer gynnsam om eleverna från början är delaktiga och medvetna om vad metoden inne-
bär. Arbetssättet bör bli en självklar del av undervisningen.  

Den försöksverksamhet Wistedt m.fl. (1992) presenterar gällande integrering visar positiva 
resultat. Eleverna lär sig lättare, stimuleras och tycker det är roligt. De negativa aspekter 
som framhävs är ur lärarnas synvinkel tiden och bedömningen. Även Andersson (1994) 
menar att det stora hindret för ämnesintegrering är svårigheter att bedöma elevernas mate-
matikkunskaper de införlivat i en ämnesintegrerad undervisning. Idag bedöms elevernas 
matematikkunskaper med stor hjälp av de nationella proven. För att nå bra resultat på de 
nationella proven satsas det i matematikundervisningen på goda kunskaper i räknefärdighe-
ter och aritmetik (Skolverket, 2003).  

Skolans matematik ur ett historiskt perspektiv 
Redan i början på förra seklet kritiserades matematikundervisningen för att vara alltför ab-
strakt vilket resulterade i ett mekaniskt och själlöst lärande. En av kritikerna var Anna Kru-
se som skrev boken Åskådningsmatematik 1909.  

Att det matematiska sinnet förblir outvecklat beror[…]i mycket på den första undervisningen. Bar-

nen få här allting fullfärdigt. De få veta, att ”så skall det vara”, ”så skall du göra”, och man sätter 

därigenom från början på dem en tvångströja och tvingar dem att räkna med siffror i st. f. med stor-

heter, man kommer dem från början att förväxla begreppet med tecknet för begreppet. 

Skulle man icke även här kunna försöka att göra barnen till självständiga upptäckare? Skulle man 

icke kunna utbyta det reproduktiva arbetet mot ett mera skapande sådant? (ur Malmer, 2002, s 17). 
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En stor del av kritiken riktades mot hur matematiken introducerades för elever i yngre åld-
rar. Redan då uttrycktes en önskan om att göra matematiken verklig och konkret för bar-
nen. När sedan den första läroplanen kom, Lgr 62, uttrycks vikten av ämnesintegrering i 
syfte att göra innehållet i undervisningen meningsfullt (Lgr 62). Kursplanen i matematik 
poängterar behovet av att använda konkreta material och ett vardagligt språk. Eleverna ska 
bli medvetna om matematikens sammanhang och regler. När Lgr 69 blev gällande noterar 
vi inga större skillnader i ämnet matematik och ämnesintegrering. Däremot ställs kravet på 
en mer individanpassad undervisning (Lgr 69). I Lgr 80 är uttryck som demokrati, medbor-
gare och fria aktiviteter återkommande. Eleverna ska ta eget ansvar för sitt lärande i integ-
rerade grupp- och temaarbete. Det primära målet med matematikundervisningen är att ele-
verna ska förvärva förmågan att lösa vardagsnära problem. Lgr 80 lyfter fram tanken om att 
matematik bygger på tidigare kunskaper i ämnet (Lgr 80). I Lpo 94 står elevernas lust att 
lära och nyfikenhet i fokus. Även här ska undervisningen ha sin utgångspunkt i att eleverna 
tar ett personligt ansvar för sitt arbete (Lpo 94). Enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 
2000-07) ska eleverna utveckla insikt för matematikens uppbyggnad och sammanhang 
samt skapa förmågan att formulera, gestalta och lösa problem.  

När vi i vårt arbete tagit del av de styrdokument som varit gällande sedan 1962 har vi inte 
kunnat notera några större skillnader i syftet med matematikundervisning och ämnesinte-
grering. Den stora skillnaden vi har kunnat utläsa är omfånget av läroplanerna. De två för-
sta läroplanerna var mycket detaljerade i sin utformning med fasta ramar om hur undervis-
ningen skulle bedrivas (Lgr 62 & Lgr 69). Dagens gällande läroplan är målstyrd men fri för 
varje enskild lärare att tolka. I Lpo 94 är undervisningens ramar och metoder exkluderade. 
Kravet är att nå de utsatta målen (Lpo 94).  

När vi själva reflekterar över vår skolgång grundades vår matematikundervisning på meto-
der, genvägar och mekanik för att nå rätt resultat. Att få en grundläggande förståelse för 
begrepp, termer och symboler kopplad till en verklighet var inte ett uttalat syfte. Vi förvå-
nas över detta då en debatt har förts sedan början av 1900-talet och det uttryckligen har 
poängterats i läroplaner sedan 1962. Trots att vi under vår skolgång inte haft en undervis-
ning grundad på förståelse och verklighetsanknytning har de matematikkunskaper vi för-
värvat varit till stor nytta.  

I dag debatteras det om de elever som har ofullständiga betyg i matematik när de går ut 
skolår nio. Enligt PISA:s senaste rapport (Skolverket, 2007), där provresultaten är indelade 
i sex nivåer, bör elever som går ut skolår nio minst nått nivå två för att ha fullvärdiga kun-
skaper i sin delaktighet i samhälle- och yrkesliv. I Sverige befinner sig 18 % under nivå 
två. Dessa elever har under hela sin skolgång fått undervisning styrd av Lpo 94. I detta ut-
talande tydliggör vi en konflikt mellan gällande läroplan och den undervisning som faktiskt 
sker. Vi anar att Lpo 94 i sin fria utformning varit svår att tolka vilket har lett till att vissa 
delar av läroplanen har blivit väl förankrade, såsom eget ansvar, initiativtagande, självstän-
digt arbete och problemlösning. Det som verkar ha försummats är lärarens roll i undervis-
ning. Att som lärare förmedla kunskap, begrepp och termer har nästan blivit tabubelagt 
(Madsén, 2002).  

Vi har fått uppfattningen om att lärarna de senaste åren prioriterat det sociala samspelet och 
miljön. Det är troligt att i och med den förändrade lärarrollen uppstår brister i undervis-
ningen med att göra det abstrakta konkret och tvärtom. När vi återkopplar vår reflektion till 
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studiens resultat ser vi tydligt att en stor del av det matematiska innehållet fortfarande är 
abstrakt för eleverna. Detta sker trots ett försök till ett lustfyllt lärande genom ämnesinte-
grering mellan matematik och idrott. Förmågan att återkoppla till en verklighet verkar 
främmande för eleverna. Detta kan tänkas bero på en brist i den viktiga kommunikationen 
med eleverna och samarbetet mellan lärarna. 

Konsekvenser 
I arbetet med denna uppsats har vi fått en uppfattning om de fördelar som följer med äm-
nesintegrerad undervisning. Likaväl har vi sett de negativa konsekvenser integrering kan 
leda till. Beroende på varje enskild individs förhållningssätt kan en konsekvens vara place-
rad under både positiva och negativa konsekvenser. 

 Positiva   Negativa   

• Ett lustfyllt lärande • Svårigheter i bedömning 

• Positiva elever • Tidsaspekter 

• Delaktighet och medvetenhet hos alla 
(lärare, ledning, föräldrar, elever) inom 
verksamheten 

• Kräver medvetenhet om arbetssätt hos 
alla inom verksamheten 

• Undervisningen tar sin utgångspunkt i 
språket som utvecklar tänkandet och le-
der till ett vetenskapligt perspektiv 

• Undervisningen måste ha sin utgångs-
punkt i språket som utvecklar tänkandet. 
Tid måste ges till reflektion 

• Ett brett samarbete och genomtänkt un-
dervisningssätt skapar en positiv läran-
demiljö 

• Kräver ett brett samarbete och genom 
tänkt undervisningssätt 

• Kan skapa en vidare förståelse för ma-
tematikens användningsområde 

• Kunskap riskerar att bli situerad i sin 
kontext 

 

Vi menar, för att möjliggöra de positiva konsekvenserna med ämnesintegrering krävs en 
medvetenhet, samarbete, god kommunikation och tid för reflektion. Anmärkningsvärt är att 
det i styrdokument sedan 1962 går att utröna vikten av ämnesintegrering. Trots det nyttjas 
en väldigt liten del eller ingen del alls av skolarbetet till att integrera, enligt våra erfarenhe-
ter. En rimlig orsak skulle kunna vara att ämnesintegrering som undervisningsmetod bör 
involvera hela verksamheten. Dessutom borde alla inblandade i undervisningsmetoden 
känna stark tilltro till arbetssättet. Enligt Andersson (1994) är inte syftet med ämnesintegre-
ring att i undervisningen integrera åt eleverna. Läraren ska stimulera och hjälpa eleven till 
att själv integrera och skapa en helhet av undervisningens olika delar. Det som däremot 
saknas är underlag för bedömning och utvärdering av det eventuella kunskapande som skett 
i en integrerad verksamhet. Ur vår synvinkel krävs då att den skola som väljer att arbeta 
ämnesintegrerat bör utforma ett bedömnings- och utvärderingsunderlag för sin verksamhet. 
Utifrån det resultat vår studie har gett oss anser vi, att när ämnesintegrering sker bör läraren 
i sin teoretiska undervisning hänvisa till tidigare praktiska/estetiska undervisningssituatio-
ner och vardag. Läraren har som uppdrag att ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att 
återkoppla till sina tidigare erfarenheter, enligt oss.
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Reflektioner 
I vårt möte med Caroline Hägglöf på GIH delgav hon oss sin syn på barns sätt att lära. 
Denna syn vill hon försöka förmedla till sina studenter, blivande idrottslärare, i sin under-
visning kring praktisk matematik. Hon har anammat uttryck som säger att vi kommer ihåg:  

• 10 % av det vi läser 

• 20 % av det vi hör 

• 30 % av det vi ser 

• 50 % av det vi hör och ser 

• 70 % av det vi diskuterar 

• 80 % av det vi upplever 

• 95 % av det vi lär ut till andra 

Hon menar att vetskapen om detta hos läraren bör skapa en motivation till att arbeta på 
detta sätt med barn. Vi anser att den syn på lärande som här förmedlas sammanfattar tydligt 
de positiva konsekvenserna av ämnesintegrering. Att som lärare införlivat dessa uttryck i 
sin undervisning borde leda till en gynnsam kunskapsutveckling hos eleverna.  

Hur stor del av vår lärarutbildning har syftat till att ge oss kunskaper om ämnesintegrering? 
Att som lärare arbeta ämnesintegrerat har uttryckts som positivt under utbildningen och i en 
del av den litteratur vi tagit del av. Däremot saknas fördjupade kunskaper om hur man 
praktiskt går tillväga. Vi har i vårt arbete försökt belysa att en medvetenhet och ett väl för-
ankrat samarbete är nödvändigt för att lyckas med ämnesintegrerad undervisning. Om det 
stämmer att 70 % av det vi diskuterar är något vi kommer ihåg anar vi språket och kommu-
nikationens enormt viktiga betydelse för elevernas kunskapande. Lennerstad och Ljungblad 
(2007) menar att för blivande matematiklärare är språket inom ämnet lika viktigt som för 
språklärare. Som förberedelse bör lärarstudenter få möjlighet att didaktiskt öva på att ”arbe-
ta i en öppen matematisk ämnesdialog” (a.a. s 45). Enligt Skolverket (2003) anser eleverna 
att en ökad kunskap om hur de tänker kring matematikämnet bör införlivas hos lärarna. Vi 
anser att läraren bör ha förmågan att se och förstå hur elever tänker och lär. I lärarens yr-
kesprofession kan det vara relevant att ha kunskap om att elever lär på olika sätt och att de 
har olika erfarenheter att anknyta till. I Anderssons rapport från 1994 väcks tanken om att i 
lärarutbildningen, i de tvärvetenskapliga kurserna, lyfta fram integration i kontrast till den 
traditionella undervisningen. 

Läraren kan komplettera sin roll som ämnesspecialist med en ny – läraren som integrator. Drivkraf-

ten till denna roll måste komma inifrån. Det är fråga om att utveckla den egna lusten och det egna 

behovet att förstå sin omvärld (a.a. s 61). 

Om lärarutbildningen belyser de stora möjligheter som finns i en ämnesintegrerad under-
visning och hur den bör planeras tror vi att arbetssättet skulle få större genomslag ute på 
fältet. 
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Nya frågor 
I vårt arbete har vi tagit del av en stor mängd litteratur, avhandlingar, rapporter och artiklar. 
Med syfte att se på ämnesintegrering i den svenska skolans undervisning belyser stoffet till 
stor del ämnet ur ett lärandeperspektiv. Frågor och nyfikenhet har väckts kring ett vidare 
perspektiv som kan vara intressanta att undersöka. 

• Vad anser ämneslärare om att arbeta ämnesintegrerat? 

• Hur förstår och tolkar lärare de olika lärandeteoriernas ståndpunkter? 

• Undervisningen idag styrs till stor del av att nå de nationella målen. Hur kan man för-
ändra undervisningen så att eleverna når förståelse och ser samband samt når de natio-
nella målen? 

• Att se på lärares medvetenhet/omedvetenhet kring språkets betydelse som ett verktyg i 
undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

MATEMATIK 

 
Ringa in om du är 

Pojke              Flicka 

Hur gammal är du? 

Svar:_________________________________________________________ 

Mät längden på din fot. Hur lång är den? 

Svar:________________________________________________________ 

Mät höjden på din bänk. Hur hög är den? 

Svar:__________________________________________________________ 

 

Ta tid på dig själv! 

Du ska resa dig upp, GÅ fram till tavlan och skriva ditt namn, ordentligt, GÅ tillbaka till 
din bänk och sätta dig på din stol. 

Hur lång tid tog det? 

Svar:__________________________________________________________ 

 

Nu har du löst tre olika uppgifter. 

Vad har du tagit till din hjälp för att lösa dessa uppgifter? 

Svar:_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

När kan du ha nytta av att kunna mäta längd och höjd eller ta tid? Ge exempel. 

Svar:_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

Vid vilka tillfällen har du använt dig av mätning och tidtagning, förutom under en matema-
tiklektion? 

Svar:_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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