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Sammanfattning 

Detta examensarbete är format efter författarnas egen vilja att skriva om 

matematikundervisning som återfinns utanför klassrummet. Det är skrivet på institutionen 

för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. 

Syftet med arbetet är att undersöka huruvida den extramurala matematik kan ges utrymme 

som komplement till traditionell skolbänksmatematik på gymnasiet. Syftet är även att 

konstruera uppgifter och övningar åt matematiklärare som lämpar sig för att bedriva 

extramural matematik. Även denna del riktar sig mot gymnasiet. 

För att besvara frågeställningen ”Vilka möjligheter finns det för den extramurala 

matematiken att fungera som ett komplement till den traditionella skolbänksmatematiken?” 

har vi arbetat på flera sätt. En litteraturstudie har utförts för att undersöka hur forskare och 

andra experter uttalar sig kring matematikundervisningen i och utanför klassrummet. Vidare 

har vi genom enkätundersökningar försökt lista ut vad elevers åsikter är kring att om möjligt 

bedriva undervisning utanför klassrummet. Vi har även undersökt lärares inställning och 

åsikter till huruvida en undervisning utanför klassrummet är möjligt att bedriva. Slutligen har 

vi konstruerat matematikuppgifter som är avsedda att utföras i en utomhusmiljö. Dessa 

uppgifter har konstruerats utifrån vår egen fantasi och med kursplanerna i matematik som 

referensram för uppgifternas syften och mål. 

Lärarintervjuerna visar att lärare ofta undviker att bedriva extramural 

matematikundervisning, detta då de finner svårigheter att komma på uppgifter för 

utomhusbruk, samt den tidsbrist som råder då man ska bedriva undervisning utanför skolan. 

Från enkätundersökningen och fokusgrupperna konstaterar vi att eleverna önskar mer 

variation i undervisningen och är öppna för nya vägar till kunskap, exempelvis genom att 

lösa extramurala matematikproblem i grupp. Litteraturstudien visar vidare, att dagens dåliga 

matematikkunskaper som elever besitter, beror på exempelvis ointresse och dålig motivation 

hos eleverna. Lösningen på detta problem är ej självklar och entydig, men en varierad 

matematikundervisning där miljöombyte och uppgifter av utmanande karaktär kan främja 

elevens lust till lärande.  
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Vi finner att det finns möjligheter för den extramurala matematiken att fungera som ett 

komplement till den traditionella skolbänksmatematiken. För att detta ska fungera krävs det 

att undervisningen fungerar ur såväl ett lärar- som elevperspektiv. Läraren behöver vara 

engagerad och påhittig, där planering av uppgifternas omfång och svårighet är viktiga 

komponenter. Läraren behöver vara lyhörd för elevernas tankar och funderingar, och även ha 

ett stort tålamod. Om undervisningen utanför klassrummet stimulerar elevernas intresse och 

att de förmår att arbeta i grupp, ser vi att det finns det möjligheter för den extramurala 

matematiken att ta plats i den svenska gymnasieskolan. 

Vi finner att det inte finns någon universell undervisningsmall i ämnet matematik, men att en 

varierad undervisningsmiljö kan bidra positivt till matematikintresset. 

 

Nyckelord 

Extramural, matematik, aktivitet, experiment, laboration, matematisk modellering, Dewey, 

PBL. 

 

Förord 

I och med detta examensarbete avslutar vi vår grundutbildning vid Kungliga Tekniska 

Högskolan och Stockholms Universitet. Det har varit en givande tid och det avslutande 

momentet i form av denna uppsats har varit otroligt lärorikt.  

Vår D-uppsats har skrivits vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapens 

didaktik vid Stockholms Universitet. Arbetet var i grund och botten ett initiativ från oss 

själva där den initiala fasen bestod av kontakt med Jöran Petersson vid MND, SU. Vi har 

mycket och tacka för allt arbete han har lagt ner i form av handledning och givande av idéer 

till uppsatsen. Vi vill även tacka vår biträdande handledare Bengt Ek, vid 

Matematikinstitutionen vid KTH.  

En annan som berikat vårt arbete är Jonas Bergman Ärlebäck som på förfrågan så villigt 

skickade sin doktorsavhandling ”Mathematics modelling in upper secondary mathematics 

education in Sweden” via post. Vi önskar honom lycka till i hans framtida 

matematikerövringar. 

Utan vår VFU-skola hade arbetet nog tagit längre tid än beräknat. Vi vill därmed tacka vår 

skola där vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning under drygt fem års tid. Vi kanske ses 

i framtiden i en kommande yrkeskarriär. 

En tackhälsning till Åke Lundin vid Matematikinstitutionen vid KTH. Hans entusiasm under 

våra tidiga matematikkurser och hans inspiration och glädje inom området matematik har 

inspirerat oss i vårt arbete. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som stått ut med oss under 

denna tid. Tack för att ni finns kvar. 
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106 91 Stockholm 
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www.su.se 
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1. Inledning  

Vi har själva läst matematik under väldigt många års tid. Ämnet har alltid fascinerat oss och 

som lärare finns det så otroligt mycket fascinerande böcker att tillgå inom ämnet. Under vår 

egen gymnasietid fick just matematikböcker en väldigt stor plats i vår undervisning. Det blev i 

stort sett ”bänkräknande” rakt igenom. Laborationer, grupparbeten eller projekt inom 

matematiken var inget som förekom under vår gymnasietid. Något vi i efterhand kan reflektera 

kring. 

Under hela vår studietid har vi varit åhörare till debatten rörande de svenska elevernas negativa 

matematiska kunskapsutveckling. Därför kan det tyckas att det finns motivering till en 

förändring i undervisningen, nya metoder och angreppsätt beträffande kunskap och lärande i 

ämnet matematik. Detta examensarbete föreslår steg i denna riktning. 

Inom kursen Vetenskap teknik och lärande (VTL), KTH Stockholm, får studenterna, oftast 

utanför KTH, i någon mån starta upp ett eget projekt, ofta på ett Science Center eller annan 

form av museum, exempelvis Naturhistoriska Riksmuseet, Cosmonova etc. Vårt projekt blev en 

temadag för mindre och mellanstora barn på Nobelmuseet i Stockholm, där de under ordnade 

former fick sysselsätta sig med naturvetenskap i största allmänhet. I detta förekom även 

matematiska laborationer på grundnivå samt en del knep- och knåpuppgifter. Vi fann detta 

givande och fann en potentiell utveckling av konceptet i form av ett framtida examensarbete. 

När det sedan var dags för oss att påbörja examensarbete, kan det tyckas självklart att det på 

något sätt skulle handla om något utforskande, laborativt och fantasifullt med tanke på vår 

tidigare bakgrund. Varför inte utomhusmatematik? Eftersom vi båda är intresserade av såväl 

natur som matematik tyckte vi att det var en bra kombination. Om nu matematiken finns runt 

omkring oss överallt så finns den ju även utomhus. Vi var nyfikna på matematiken utomhus och 

vilken matematik som eventuellt kunde finnas där. Eftersom vi under vårt projekt i kursen VTL 

konstruerade mestadels egna experiment hade vi goda förhoppningar om att konstruera egna 

matematikexempel som skulle ingå i detta examensarbete. 

Efter en del informationssökning fann vi att matematik utomhus på gymnasienivå var ett relativt 

outforskat forskningsområde. Vårt intresse att ta reda på mer om matematik utomhus förstärktes 

då ytterligare. Vår ursprungliga tanke med arbetet var i grunden att finna matematiken utomhus 

och sedan göra uppgifter, laborationer och föreläsningar i en utomhusmiljö. Vi hade i denna fas 

av arbetet inga förutfattade meningar hur uppgifterna skulle se ut, vare sig rörande 

svårighetsgrad eller omfattning. Med restriktioner från KTH och Stockholms Universitet 

fastslogs det att uppgifterna behövde innehålla ett visst mått av matematiskt djup, med betoning 

på matematisk modellering. Vidare konstaterades det att Extramural matematik, var ett 

lämpligare namn på uppsatsen, än det först tänka: Utomhusmatematik. 

Efter en del administrativt jobb skapades således titel på uppsatsen: Extramural matematik för 

gymnasiet  
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1.1 Arbetets utseende  

Arbetets första del är av mer undersökande karaktär. Den innehåller metod, resultat, diskussion 

etc., allt det som är förknippat rent litterärt med vår huvudfrågeställning (avsnitt 3). Den andra 

delen består av uppgifter som ska ses som några exempel till den lärare som önskar utöva 

extramural matematik. Dessa exempel innehåller utdrag ur gymnasiets matematikkurser och 

innefattar såväl olika kurser innehåll som olika svårighetsgrader till varje uppgift, tips till 

arbetssätt, samt en historisk faktaruta som ska ses som en ”uppfräschning” åt läraren mm. 

Arbetet är tvådelat av flera skäl. Dels anser vi att om man som lärare finner extramural 

matematik intressant och vill pröva den, så ska inte materialet vara till något besvär. Att vi 

finner det intressant och roligt att framställa läromedel som vi faktiskt eventuellt komma att 

använda i vår framtida yrkesverksamhet är självklart en ren bonus.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Matematikläget i den svenska skolan  

Enligt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) rapporter går det allt 

sämre för de svenska gymnasisterna i ämnet matematik. Det är inte bara den stora gråa massan 

som får allt sämre kunskaper i matematiken (Sverige. Skolverket, 2008), utan det är även 

skolans s.k. spetselever som med internationella mått mätt, klarar sig allt sämre (Sverige. 

Skolverket, 2009). Konstigt kan tyckas, då Kroksmark i Alexandersson (1999) menar att just 

2/3 av den svenska skolan, ofta kallat ”den gråa massan”, tycks vara den som lärarna fokuserar 

mest på.  

2.2 Forskningen inom 

matematikundervisningen 

I DN den 18 mars 2010 uttryckte sig Jan Björklund på följande sätt: 

”Kanske passar inte en pedagogik med mycket enskilda studier, grupparbeten och projekt […]. 

Jag skulle därför vilja ser mer katederundervisning där läraren är mer närvarande i 

klassrummet.” Således uttrycker skolministern åsikter om undervisningssituationen i den 

svenska skolan. 

I Sverige publicerar bland annat. Skolverket elevers kunskaper och attityder inom ämnet 

matematik. Matematik är ett stort ämne, även bland forskare. Mycket av den aktuella 

forskningen inom matematik och matematikdidaktik behandlar hur elevers intresse och 

motivation påverkar såväl undervisningen som helhet som elevers prestationer inom 

matematiken. Idag, och även tidigare har läroboken i matematik varit starkt ifrågasatt och en del 

forskning idag tenderar även att behandla områdena problemlösning och matematisk 

modellering. Svenska elevers förmåga att lösa problem är tämligen svag, i jämförelse med 

exempelvis de asiatiska länderna som Taiwan och Kina (Sverige. Skolverket, 2008).  
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3. Frågeställning  

Vår huvudfrågeställning som genomsyrar arbetets båda delar är: 

”Vilka möjligheter finns det för den extramurala matematiken att fungera som ett komplement 

till den traditionella skolbänksmatematiken?” 

Dessutom har vi kontinuerligt arbetat med att betrakta ett antal delfrågeställningar när det gäller 

undervisning på gymnasiet. Dessa innefattar vilka slags möjligheter det är frågan om. 

1. Varför ska man bedriva extramural matematik? 

2. Kan man bedriva extramural matematik? 

3. Vilka hinder/begränsningar kan man tänkas möta i samband med extramural 

matematik? 

4. Vilka lärandemiljöer lämpar sig för den extramurala matematiken? 

5. Vilka arbetsformer är lämpliga för den extramurala matematiken? 

6. Vilka uppgifter är lämpliga för den extramurala matematiken? 

Vi anser att om delfrågeställningarna ovan besvaras, så är även huvudfrågeställningen besvarad. 

Delfrågorna är på intet sätt rangordande sinsemellan. 

4. Syfte 

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka huruvida den extramurala matematik kan ges 

utrymme som komplement till traditionell skolbänksmatematik. Syftet är även att konstruera 

uppgifter och övningar åt matematiklärare som lämpar sig för att bedriva extramural matematik.  

 

5. Mål 

Målet med examensarbetet är att finna möjligheter för den extramurala matematiken att fungera 

som komplement till traditionell skolbänksmatematik. Detta innefattar två mål: 

 Hitta teori som stödjer extramural matematik som komplement till traditionell 

skolbänksundervisning. 

 Utforma uppgifter inom området extramural matematik som kan användas av 

gymnasielärare i ämnet matematik. Dessa uppgifter återfinns i avsnitt 15. 
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6. Avgränsning   

Vi kommer i detta arbete att undersöka möjligheterna för den extramurala matematiken att 

fungera som ett komplement till traditionell skolbänksmatematik. Hur detta görs förklaras 

senare (avsnitt 11). Eftersom vi själva inte kommer att utföra de exempel av extramural 

matematik som vi konstruerar/finner i en lärandemiljö så är avgränsningen av ”explorativ 

karaktär”, dvs. vi undersöker, men genomför ej. Med detta menar vi att vi genomfört de 

exempel som återfinns i avsnitt 15, men vi har inte utfört dessa i form av undervisning. 

7. Definitioner 

I vår frågeställning förekommer bland annat. orden, extramural matematik, skolbänksmatematik 

och traditionell. Vi ska här förklara dessa kortfattat, så att de inte råder tvivel om vad vi sedan 

skriver om. 

 Extramural matematik 

I Nordstedts svenska ordbok (Göteborgs universitet. Språkdata, 1997[1996]) förklaras 

extramural likt något som äger rum utanför en institution, ofta en läroanstalt, och ger exempel 

på undervisning. En översättning av ordet extramural från latinet, till det svenska språket lyder: 

utanför murarna. Ordet matematik är inget som på något sätt ska tas entydigt, tvärtom det finns 

en uppsjö av artiklar och avhandlingar och övrig litteratur som just diskuterar just detta 

begrepp. Därför kan vi ta oss friheten att ge vår syn på just extramural matematik. De murar 

som vi förknippar med översättningen från latinets mural, är de som byggs upp av klassrummet 

och skolan som rent byggmässiga konstruktioner. Vi menar inte själva skolområdet som dock 

kan ses som en förlängning av skolan. Jonsson och Säljö ser det extramurala som något 

okonventionell, då de pratar om extramural undervisning: okonventionell undervisning. (Rådet 

för högre utbildningSverige. Högskoleverket, 2005) 

Vi kommer i fortsättningen att arbeta efter följande definition av extramural matematik. 

 

 

 

 

 

 

 

Extramural undervisning å sin sida, behöver inte huvudsakligen bedrivas utomhus. Att till ett 

projekt samla in verklig data utanför klassrummet och sedan bearbeta denna inne i klassrummet, 

räknas även detta som extramural matematik. Även laborationer som har en anknytning till 

miljön utanför skolbyggnaden ingår i den extramurala matematiken. 

 

Definition – Extramural matematik 

I fallet extramural matematik menas den matematik som i sina huvuddrag bottnas utanför skolan. Det kan 

vara olika slags miljöer som stadsbebyggelser, i närheten av skulpturer av olika slag, miljöer i skog och 

mark etc. Kort och gott: matematik som återfinns utanför klassrummet. 
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 Laboration 

I detta arbete använder vi oss av Svenska akademins ordboks definition av begreppet laboration. 

Det definieras som 

(Natur)vetenskapligt fösök eller experiment; ofta om upprepning av känt experiment i 

undervisningssyfte 

(Göteborgs universitet. Språkdata, 1997[1996], s. 545) 

 

 Traditionell 

Traditionell kommer från tradition, vilket i sin tur kan delas in olika slags underkategorier.  

1. Inre tradition: synsätt och värderingar 

2. Verbal tradition: ord och skrift 

3. Beteendetradition: moral, seder, arbetsformer 

4. Institutionell tradition: gemenskapsstruktur, rangordning, organisation 

5. Föremålstradition: lokaler 

(Statens Kulturråd, 1994, s. 367) 

Vi använder oss av samtliga ovanstående punkter i arbetet. 

 Skolbänksmatematik 

Vi börjar med att ge några definitioner på ordet matematik 

En abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. 

(Statens Kulturråd, 1994, s. 144) 

 

Vetenskapen om logiska samband mellan storheter. 

(Göteborgs universitet. Språkdata, 1997[1996], s. 604) 

Att på ett entydigt sätt definiera matematiken är otänkbart vilket syntes ovan, men just 

matematik är faktiskt ett mindre komplext ord än skolbänksmatematik. Lundin (2008) menar att 

skolmatematiken och matematiken är fastklistrade i varandra, men där just skolmatematiken 

skapas i skolan.  

Meningarna om vad såväl matematik som skolmatematik är, eller hur det ska uppfattas kan 

diskuteras i all evighet, likaså skolbänksmatematik. Vi ser på det hela tämligen rakt på, enligt 

följande: 
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Figur 1. Vår syn på traditionell skolbänksmatematik. 

 

Vår syn på skolbänksmatematik är att den kännetecknas av följande: 

 Klassrum 

 Kateder 

 Tavla 

 Böcker 

 Elever sitter på sina platser 

 Handuppräkning 

Därmed innefattar den extramurala matematiken sådan undervisning som inte huvudsakligen 

innehåller ovanstående punkter. 

Vi avslutar med att definiera grupparbeten och projektarbeten med inspiration från Lars 

Kaggskolan (2010). 

 Grupparbeten 

När eleverna grupparbetar delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså vilka uppgifter gruppen ska arbeta med liksom hur lång tid den kan lägga på arbetet, och i 

efterhand betygsätter han det färdiga arbetet. 

 

 Projektarbeten 

I Projektarbetet får gruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det ämne gruppen 

själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tar fram goda idéer till sin 

uppgift, tidsbestämmer, planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. Handledaren 

betygssätter hela processen. 
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8. Teorier om lärande 

 

Detta avsnitt innehåller den teori som vi kommer att ha som utgångspunkt tillsammans 

med våra analysverktyg (avsnitt 11.6) då vi analyserar och presenterar resultat från olika 

enkäter, intervjuer, och fokusgrupper.  

Med vår definition av den extramurala matematiken finner vi Deweys teorier om bland 

annat. kunskap och lärande som något användbart, vilka kommer att fungera som en 

grundpelare i vår teoretiska bakgrund. 

Den extramurala matematiken kan förmedlas till eleverna med hjälp av Deweys teorier. 

En lämplig bärare av Deweys teorier i mötet med den extramurala matematiken kan vara 

PBL, ProblemBaserat Lärande. Denna syn på lärande präglas av en aktiv elev med ett 

speciellt sätt att arbeta, något som vi anser kan uttryckas med Deweys teorier som bas. 

(jfr Egidius, 1999c) 

Denna text syftar därmed att i huvuddrag presentera pragmatismen och John Deweys 

tankar. Därefter presentera PBL, vilket vi anser är ett sätt att i praktiken, omsätta tankar 

kring skolan som väcktes för drygt 100 år sedan. 

8.1 Pragmatism  

Pragmatism är ett filosofiskt förhållningssätt som ”officiellt” ansetts grundats av Charles 

Sanders Pierce (1839-1914) i slutet på 1870-talet (James, 2003).  Vi redovisar denna 

åskådning utförligare nedan. 

 

Uttrycket pragmatism kommer ursprungligen från grekiskans πράγμα, vilket översätts till 

”handling”. Den pragmatiska åskådningen har en historiskt sett lång tradition som sträcker sig 

tillbaka till filosofer som exempelvis Aristoteles och Sokrates. Initialt var Pierce tankar om 

pragmatismen följande:  

För att uppnå fullständig klarhet i vårt tänkande om något behöver vi alltså bara överväga 

vilka tänkbara praktiska verkningar det kan ha. 

(James, 2003, s. 43) 

En dyrkare av Pierce var William James, som också återuppväckte pragmatismen drygt 20 år 

efter den presenterats. James (2003) menar att pragmatismens grundtankar är att hela tiden utgå 

från ett synsätt där man fundera vilka praktiska konsekvenser människans handlingsval innebär. 

Han menar vidare att pragmatismen ska ses som en metod, vilket han beskriver likt 

inställningen att bortse från sådant som de yttersta tingen, principer, >>kategorier>>, förmenta 

nödvändigheter, och att se på de närmaste tingen, resultat, konsekvenser, fakta. 

(James, 2003, ss. 46-47) 
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Förespråkare för pragmatismen ser aktiviteten som något fundamentalt och grundläggande för 

mänskliga handlingar. Att bedriva verksamheter som är ”icke-aktivistiska” är enligt 

pragmatiker ett meningslöst slöseri med tid.  

[…] endast det synliga, endast den uppenbara rörelse som kan observeras eller erfaras av 

andra, framstår som norm och riktlinje i pedagogiska situationer. 

(Boman, red. 2007, s. 41) 

Boman (red. 2007) menar att en skolmiljö som präglas av de pragmatiska tankarna 

karakteriseras av en undervisning där elever är engagerade och intresserade, samt där fokus 

ligger på verklighetsnära uppgifter. Just detta är något som pragmatismen blivit kritiserat för. 

Här har kritiken främst kretsat kring hur pragmatiker hanterar elever som är ointresserade och 

inte särskilt aktiva i sin natur. En pragmatiker ser teori och praktik som ett samspel med 

inbördes faktorer starkt kopplade till varandra, dvs. praktik och teori går in i varandra och 

bygger tillsammans upp helheten  

Relationen mellan form och innehåll i undervisningen är inom pragmatismen liktydig med 

förhållandet mellan praktik och teori.  

(Boman, red. 2007, s. 40) 

8.2 John Dewey – Pragmatiker och pedagog 

Det är svårt att entydigt definiera Deweys tankar och ståndpunkter i en uppsats likt 

denna. Texten försöker presentera essensen ur Deweys tankar, vilka ska ligga till grunden 

för avsnittet ProblemBaserat Lärande. 

8.2.1 Inledning 

Det finns en rad olika åskådningssyner för kunskap och lärande. Malten (1987) placerar Dewey 

i facket dialektiska pedagoger tillsammans med Freinet, vilket åskådliggörs nedan. 

 

Tabell 1 

 

Pedagogik Frontfigur Ursprung 

Beteendepedagogik eller 

inlärningspsykologisk 

pedagogik 

Skinner Undervisningsteknologin 

”Fri” pedagogik eller 

självreglerande pedagogik 

Neill 

Rogers 

 

Montessori 

Steiner eller 

waldorfpedagogerna 

Kognitiv pedagogik eller 

dialogpedagogik 

Dialektisk pedagogik eller 

frigörande pedagogik 

Piaget 

 

Dewey 

Freinet 

Bruner 

 

Hegels filosofi som grund 

Freire 

Olika pedagogiska åskådningssyner (Maltén, 1987). 
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Inom denna åskådning (där Dewey återfinns) kan undervisningsprocessen illustreras likt figuren 

nedan. 

 

ELEVLÄRARE

STOFF

Utvecklingspsykologisk ram: står för samhällsynen, vilken ej är entydig.

Figur2. Omarbetad från Maltèn (1987, s.87). 

 

Maltén (1987) menar att med Deweys kunskapssyn får eleven en utpräglad roll i 

undervisningen. Denne ska känna att verksamhet i skolan är nyttigt för såväl individen själv 

som för samhället. Detta skapas genom att man hela tiden utgår från det eleven vet (erfarit) och 

det den känner. Lärarens roll blir här att uppmuntra eleven till aktivitet. Istället för att ge eleven 

kunskaper per definition, ska läraren utnyttja elevens erfarenheter för att använda dessa i en ny 

situation. Lärarens uppgift blir sedan att agera som en vägledare som styr eleven vidare i sin 

utveckling. Detta genom ett aktivitets- och undersökande arbetssätt.  

 

När Deweys idéer kom till Sverige på tidigt 1900- tal, pratades det om att skolan var ett 

laboratorium, inte ett audiotorium. Pedagoger som tog sig an Deweys idéer presenterade dessa 

under ett sammanträde vid Göteborgs lärosäte, med nedanstående dagordning: 

 Att lära genom att göra 

 Handens arbete 

 Den andliga brottningen med problemen 

            (Dewey, 2004) 

8.2.2 Deweys tankar om undervisning 

Dewey frågar sig varför en undervisning i skolan kännetecknas av korvstoppningsmetoden då 

det gäller att förmedla kunskaper till eleverna. Han menar att det förefaller tämligen konstigt att 

denna metod är den vanligaste, trots att den är så pass kritiskt angripen. Vidare anser han att nya 

skolämnen introduceras för eleverna på bästa sätt då dessa situationer karaktäriseras av så lite 

skolmässigt innehåll som möjligt. Dewey menar att såväl barn som forskare på hög nivå lär sig 

mera då det som komplement till teori får möjlighet att utföra olika slags experiment, kopplat 

till den aktuella teorin. Motiveringen ligger alltså enligt Dewey i att lärande är ett naturligt 

resultat från ”något att göra” (Dewey, 1999).  
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Dewey (1999) nämner att undervisning ska innehålla material som engagerar elever och som 

har mål och syften som är i samklang med elevens intresse. Detta genom att finna aktivteter 

som gör att eleven känner att arbetsprocessens resultat är något som berör just denne. 

Studier blir effektiva i den grad eleven inser att de har att göra med sådant som angår honom. 

(Dewey, 1999, s. 178) 

Han ansåg att tanke och handling var en och samma akt, ett stående element i den dialektiska 

förhållningssynen. Teori och praktik var enligt Dewey en förutsättning för den andre, där de 

värderas lika viktiga (Dewey, 2004). 

 

8.2.3 Synen på kunskap 

Deweys kunskapssyn är att det finns tre olika stadier i vilka kunskap uttrycker sig på olika sätt. 

 

1. En initial kunskap är kunskapen om hur man gör något. Räkna, skriva osv. Denna 

kunskap är den djupaste inpräglade sorten och detta stadium är liktydigt med Deweys 

vitt kända begrepp ”learning by doing”. 

2. Kunskap och information som förmedlas: ”Jag vet att arean av en kvadrat är sidan 

upphöjt i två, för det är sant eftersom jag lärt mig det av någon annan. Jag kan även 

berätta detta för en vän.” 

3. Man besitter kunskaper som ”en expert på området”. Kunskaper om topologins 

tillämpning, hos en högt välutbildad matematiker är exempel på sådan kunskap. 

Kunskap är med andra ord förmågan att förstå de sammahang om bestämmer ett föremåls 

användbarhet i en given situation. (Dewey, 1999) 

 

Dewey (2005) menar att olika processer ger olika former av konsekvenser.  En aktivitet kan 

såväl ge direkt kunskap, som ett resultat som sedan kan generera ny kunskap. I det senare fallet 

kan det föreligga att den process av steg som var för sig bidrar till nya kunskaper behöver gås 

igenom. Därmed har den sökande av en ren slump påträffat kunskap utan egentligen vara 

medveten om det hela. Enligt Dewey är detta något fascinerande och stort. 

Skälet till att vi framhåller att kunskapslivet måste härledas ur handlingslivet är sinnet för 

verkligheten och insikten att teorin om en speciell och ursprunglig kunskapsimpuls och 

kunskapsförmåga isolerar kunskapen från andra sidor av den mänskliga naturen och får oss att 

inte längre behandla den som en naturlig företeelse. 

(Dewey, 2005, s. 166)  

Kunskap fås som ett resultat då man aktivt och kontinuerligt prövar idéer och praktiker i 

verkliga situationer. Därmed är Deweys syn, att kunskap inte är något fast eller ständigt evigt, 

det är bundet till vissa kontexter (Hartman, Roth, & Rönnström, 2003). 

Idéer och strukturer prövas och värderas i relation till deras konsekvenser och inte till deras 

(möjliga) överrensstämmelse med en objektiv verklighet av något slag. 

Kunskap är alltså något som kan uppstå i det omedvetna kritiska reflekterandet interaktionen 

mellan individer och omgivning där erfarandet dekonstrueras och rekonstrueras i 

kommunikationen mellan människor 

(Hartman, Roth, & Rönnström, 2003, ss. 96-97) 
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För Dewey saknar kunskap nytta om den inte kommer till värde, kunskap grundar sig nämligen 

genom att det fyller just en slags nytta. Om informationen saknar relevant funktionell betydelse 

är den inte nyttig och är därmed inte kunskap. På så sätt är kunskap något relativt och inte 

absolut (Maltén, 1987). Enligt Dewey är det i den experimentella metoden som det är möjligt 

att tillgodose kunskapsluckan. Därmed medför hans syn att det kan ställas krav på kunskapen: 

Den ska kunna prövas. Hur den ska prövas rent experimentellt, i vilken förhållande den ska 

prövas gentemot, är upp till ”individen” (Hartman, Roth, & Rönnström, 2003). 

 

8.2.4 Aktivitet och lärande  

Enligt Dewey (1999) behövs fysisk aktivitet som ett komplement till stillasittandet i skolan. 

Han menar att eleven känner sig engagerande om de tänker i omväxlande banor om skolan, 

såsom en plats där man sätts i rörelse och får utforska. Dock har Dewey särskilda krav på 

aktiviteternas utformning. De får inte vara för fasta och följa en strikt uppsatt mall. Här betonar 

han att sådana kännetecknas av en arbetsprocedur som är tillagt från läraren på det sätt att den 

ska generera så få misstag som möjligt från eleverna. Detta är, menar Dewey, att hämma 

elevens arbete, då detta begränsar elevens initiativrika förmåga i dess arbete . Här nämner 

Dewey de verktyg som elever använder i sin aktivtet och menar att dessa inte behöver vara 

kända av eleven, i fråga hur de ska användas. Den helhet som eftersträvas i undervisningen nås 

nämligen även i form av att eleverna lär sig hur tingen fungerar under själva arbetsprocessen 

(Dewey, 1999). Dewey menar vidare att handlandet inte är ”svart eller vitt”. Samspelet och 

kommunikationen med eleverna ska ske ömsesidigt. 

Det bästa sättet är att […] läraren på ett intelligent sätt gör sig medveten om förmågor, behov 

och tidigare erfarenheter hos dem som undervisas. 

(Dewey, 2004, s. 204) 

Enligt Dewey ska man inte bedriva grupparbeten och former av praktiskt arbete, bara för att de 

”kan vara bra”. Nej, Dewey ansåg att det måste finnas en eftertanke och ett syfte med dessa 

former i skolan. Först då är frigörelse och medvetenhet möjliga att uppnå (Egidius, 1999). 

Enligt Dewey så behövs ett engagemang hos eleven för att uppgifter ska kunna lösas. Detta 

engagemang skapas genom en aktiv process där laborationer och exkursioner får ta plats. 

Problematisk blir det däremot när lärare kan tycka att hjälp till eleverna inkräktar på elevernas 

frihet. 

Ibland verkar lärare rädda för att ge deltagarna i en grupp förslag om vad de skulle kunna 

göra. […] Jag har hört talas om fall där man förser barn med föremål och material och sedan 

lämnar dem helt åt sig själva. 

(Dewey, 2004, s. 204) 

Deweys åsikt var den att det var fel att göra skolämnen av aktiviteter. Istället förespråkar han 

dialektik, vilket innebär ett särskilt förhållande mellan praktik och teori. 

Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teorin förstår man inte det praktiska. 

(Egidius, 1999c, s. 65) 

Vetenskapen har succesivt vuxit fram genom den tillämpning som rått för den samhälleliga 

verksamheten. Dewey nämner att exempelvis ordet geometri faktiskt betyder jordmätning. 
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Detta är i sig ett exempel på att aktviteter kan användas som start på nya studier, alltså ”lerning 

by doing” (Dewey, 1999). 

Mänskliga verksamheter, där redskap används för att inverka på fysiska ting för att uppnå 

nyttiga förändringar, utgör den bästa introduktionen till den experimentella metoden.  

(Dewey, 1999, s. 249) 

Dewey exemplifierar praktiskt arbete och lärande gentemot kunskap, formler och utantilllärning 

likt följande: 

Om någon kan räkna upp alla detaljer som en maskin är uppbyggd av behöver inte betyda att 

han vet något om maskinen, för det gör bara den som känner till hur delarna skall användas 

och kan tala om vaför de används som de gör. På liknande sätt får man kunskaper om 

matematiska begrepp först när man ser hur de fungerar i problem och inser deras speciella 

nytta för att lösa dessa problem. Att ”kunna” defintionerna, reglerna och formlerna etc. är som 

att kunna namnen på maskindelarna utan att veta vad de är bra för. I båda fallen ligge 

meningen eller det intelektuella innehållet i det som delarna uträttar i det ystem de ingår i. 

(Dewey, 1999, s. 271) 

 

8.2.5 Skolan som helhet 

Dewey menar att skolmiljön skall ordnas så att praktiskt arbete ska bli kontinuerligt och tillåtet. 

Detta för att på så sätt främja en aktiv och konstruktivistiskt process i elevens arbete. Vidare 

menar Dewey att aktiviteter som innefattar alla elever resulterar i att elevers sociala medvetande 

ökar, eftersom den sociala förmågan primärt formas i samspel med andra (Dewey, 1999). 

 

När Dewey pratar om monotonitet förklarar han att utförandet av en sådan verksamhet kan ge 

en person en begränsad färdighet, dock en god sådan. Dewey menar dock att en helhetsfärdighet 

inom ämnet gynnas av att området i vilket personen har färdigheter, kopplas samman med 

social mänsklig verksamhet. (Dewey, 1999). Dewey anser att det finns element som utmärker 

om ett pedagogiskt mål är bra eller dåligt. Han finner tre stycken utmärkande drag. 

 

1. Ett pedagogiskt mål måste grundas på verkliga aktiviteter och behov hos den individ 

som ska undervisas. 

2. Ett mål måste kunna översättas till en metod som samverkar med elevernas aktivitet. 

Det måste klargöras vilken miljö som behövs för att frigöra och organisera deras 

förmågor. 

3. Lärare måste vara på sin vakt mot mål som gör anspråk på att vara allmänna och 

slutgiltiga. 

(Dewey, 1999) 

Skolverksamheten ska enligt Dewey i första hand inte ses som en förberedelse inför framtiden, 

utan ska ses som en helt egen levande process. I denna process är en bild eller en föreställning 

ett mycket gott hjälpmedel. Det nära förhållandet med naturen och förmågan att kunna 

observera och vara påhittig, dessa betydelser är de som ska vara delar i de pedagogiska syftena. 

Dewey menade att man visst kan lära sig slutledningsförmågor i matematik genom lektioner, 

men när man utför aktiviteter som förväntas mynna ut i ett verkligt resultat, det är då verkligt 

omdömesförmåga kan skapas. Exempelvis menar han att man genom ett kort experiment med 
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lite ull kan tala om människans historiska utveckling på denna planet (Dewey, 2004). All 

utbildning ska vidare upplevas som ”nyttig” för eleven. Den ska led till något praktiskt 

användbart i den sociala miljö barnet lever. (Maltén, 1987, s. 18) 

 

8.2.6 Erfarenheter 

It’s ‘experience’ that is built up by the action of thought, not knowledge itself. 

(Howard, 1919, s. 131) 

En central del i Deweys tankar om undervisning är synen och behandlingen av erfarenheter. 

Dewey menar att erfarenhet skall ses som en kombination mellan passivitet och aktivitet. Här 

menar han att aktiviteten står för ”görandet” medan passivitet står för ”ett 

genomgångsstadium”, där eleven går igenom något och sen ”finner sig i det” (Dewey, 1999). 

Pedagogens uppgift är enligt Dewey, att väva in det som komma skall med det som varit. Detta 

är ett stort problem för den progressive pedagogen. Här menar han att progressiva skolor dock 

dras med problem i form av behandling av lärostoftet, som ju är förutbestämt och fast, något 

som ej är förenligt med Deweys syn på undervisning (Dewey, 1999). (Dewey placeras ibland 

missvisande som en frontfigur inom den progressiva pedagogiken) 

 

8.2.7 Människosynen 

Enligt Dewey är människan inte på något sätt en varelse som är passiv. Nej, människan är inte 

en någon som behöver något motiv för att handla, utan är av naturen beskaffad med ett stort 

mått av energi, där endast vila är en naturlig form av passivitet. Deweys syn talar om för oss att 

de är impulser som styr våra energier och att dessa är de skapande krafterna i våra liv. Han 

anser även att vanor är något som behövs för att tänka effektivt. Vanorna i sin tur, påverkar 

intellektet i två kanaler: begränsning och sättandet av gränser. Att arbeta bortom dessa vanor är, 

enligt honom, att vara på osäker mark. Det går varken att tänka tydligt eller säkert. Däremot 

uppstår ”vanearbete” ensamt som bidragandet till mekaniskt uppräkning. Därför anser Dewey 

att en kombination av vanor och impulser bidrar till ett medvetet sökande (Dewey, 2005). 

 

8.2.8 Dewey om problemlösning 

Gällande problemlösning menar Dewey att det inte finns några generella principer på hur man 

löser problem. Olika problem kräver olika slags problemlösningsstrategier. 

[…] varje mänskligt problem kan upplösas i de situationer och sammanhang där de uppstår 

och ingen annanstans. 

(Hartman, Roth, & Rönnström, 2003, s. 102) 

(jmf Descartes syn på lösning av problem (avsnitt 9.1), författarnas anm.) 

 

8.2.9 Lärande enligt Dewey 

”Learning by doing” är den lärandesyn som främst förknippas med John Dewey. Hans åsikt är 

att det finns det två sätt att se lärande.  
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Lärande är den totala summan av vad man vet, som det förmedlas av böcker och lärda män. 

Det är något yttre, en samling kunskaper, som ett förråd av varor i ett magasin. Sanningen 

exixterar någonstans fix och färdig. Lärande är då en process genom vilken en elev tillägnar 

det som finns i detta förråd. 

Å andra sidan betyder lärande något individen gör när han studerar. Det är något aktivt, 

personligt styrt. 

(Dewey, 1999, s. 388) 

Laborationer och exkusrsioner ska bidra till att elever får besitter ett utforskande 

problemlösningsverktyg då de står inför nya uppgifter. 

Genom att vi gör något med världen kan vi förstå dess mening och mäta dess värde. […] 

Praktiskt arbete i skolan skall leda till vetenskaplig insikt i råvaror och tillverkningsprocesser 

och bli utgångspunkt varifrån barnen skall få uppleva människans historiska utveckling 

genom tiderna. 

(Dewey, 1900, s. 19 i Egidius, 1999c, s. 65) 

Dewey utformade ett naturvetenskapligt inspirerat schema för dynamiskt lärande: 

de lärande ska stöta på problem eller möta en svårighet och känna en impuls, en lust att 

hantera problemet, 

de ska samla in fakta som kan hjälpa dem att lösa det som nu blivit en uppgift att lösa 

de ska lära sig gissa i vilken riktning problemets lösning står att finna, vänja sig vid att 

formulera hypoteser utifrån den kunskap de redan har, 

de ska så småningom också kunna skissera teorier utifrån sammanhangen 

de ska slutligen träna sig att experimentellt eller genom systematiska observationer verifiera 

hypoteserna och teorierna. 

Med denna teori om ProblemBaserat Lärande, förankrad i åskådlig praktisk verksamhet, kom 

Dewey att föregripa centrala tankar i 2000-talets pedagogik 

 (Egidius, 1999c, s. 67). 

8.3 PBL – ProblemBaserat Lärande 

 

I detta kapitel presenteras ”undervisningsformen” PBL. Denna undervisningsform anser 

vi fångar de ståndpunkter som pragmatismen och Dewey har, och ska ses som ”en 

förlängning” av dessa teorier där de uttrycks som konkret handlande, dvs. att man 

arbetar efter en arbetsform med vissa givna ramar. Även Egidius (1999c) ser kopplingar 

mellan Dewey och PBL, exempelvis gällande synen mellan ämnen och verkligheten. 

Med ovanstående motivering presenterar vi således PBL ur ett historiskt perspektiv, visar 

hur man arbetar enligt PBL och tar upp exempelvis vad som krävs av läraren i arbetet 

med PBL, vilka färdigheter eleverna utvecklar etc.  
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8.3.1 Inledning 

PBL kallades tidigare för PBI – ProblemBaserad Inlärning. När sedan debatten om tankarna 

kring lärande och kunskap eskalerade under 1980- och 1990-talet transformerades ordet 

inlärning till lärande. Lärande enligt PBL ska ses som att det sker något aktivt, man lära sig 

hantera problem och hittar lösningar. Det är alltså inte frågan om att endast inhämta kunskap i 

form av att den tilldelas eleven som ett stycke information (Egidius, 1999c).  

Arbetet med PBL […] tränar eleverna eller studenterna att söka och på egen hand inhämta 

sådant vetande som de behöver för att klara […] uppgifter.  

 (Egidius, 1999c, s. 199) 

PBL introducerades och utvecklades först och främst i Amerika på olika slags utbildningar. 

Vidare kom sedan PBL till Sverige och olika utbildningar i Linköping under mitten av 1980 – 

talet. Det spreds sig därefter ytterligare och tillämpas idag exempelvis på Karolinska 

Universitetet (Egidius, 1999c) och återfinns numera i utvecklad variant som ”casemetodik” på 

exempelvis gymnasieskolan ”Vittra” i Sickla. 

 

Att arbeta med PBL innebär att eleverna lär sig argumentera, bedöma och sammanställa det 

material som ingår i arbetsprocessen. Materialet varierar och kan innefatta allt från böcker, 

internet, intervjuer och kunskap hämtad från verksamheter i företagsvärlden. Arbetet sätter 

fokus på de givna problemen som ska lösas, inte något som står i en bok. Vad som även 

kännetecknar PBL är att dess utövare ska införskaffa kunskapen under själva arbetsprocessen.  

PBL är en hel pedagogisk filosofi […]. Det är problem eller uppgifter som sätts i fokus. 

(Egidius, 1999b, s. 9) 

 

8.3.2 PBL i praktiken 

De problem som eleverna ska lösa med hjälp av ”PBL-metoden” är ingalunda några som kan 

lösas direkt. Det krävs att deltagarna utför vidare studier i form av förståelse för problemet, 

möjliga metoder för att lösa det etc., allt för att problemet slutligen ska kunna betecknas som 

avklarat (Egidius, 1999c).  

Följande riktlinjer anger tillsammans vad PBL (och casemetodik) står för: 

 

 Lärande baserat på och uppbyggt kring problem som har med utbildningens syften att 

göra, dvs. med den verklighet eller verksamhet som de lärande ska bli insatta i och 

kunna fungera i. 

 Dialog med studiekamrater och lärare. 

 Träning i systematisk hantering av problem och uppgifter. 

 Lärandemedverkan i form av träning i att använda problem för de lärandes 

självständiga sökande. 

(Egidius, 1999b, s. 9) 

En typisk lektion inom PBL har utseendet att eleverna får jobba med uppgifter de inte sett 

tidigare. De har alltså vi detta tillfälle inte tillräckliga kunskaper att lösa uppgiften. Elevernas 

uppgift blir istället att hantera problemet genom en analys av vad som behöver läras (vilken 

kunskap som behöver inhämtas). Detta kan te sig likt studiebesök, laborationer etc. (Egidius, 

1999b). 
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Det är fråga om problem- eller fallbaserat lärande, studier som tar sin utgångspunkt i 

beskrivningar av konkreta händelser. 

(Egidius, 1999b, s. 9) 

I dagens skola arbetar man ofta i en riktning från ämnet till verkligheten. Genom detta arbetssätt 

finns det potentiella risker, i form av att man som elev får svårt att koppla fakta och problem till 

livet utanför skolan (Egidius, 1999b). Egidius (1999b) menar att det detta kan resultera i att 

ämneskunskaper glöms bort och problem i framtiden kan inte lösas just på grund av 

kunskapsbristen.  

Det är vad John Dewey, 1900-talets främste pedagog, konstaterade reda för hundra år sedan. 

 (Egidius, 1999b, s. 9) 

Att arbeta med PBL innebär intagandet av nya roller, såväl för läraren som för eleverna. Ronis 

(2008) menar att läraren mer får en roll av coach och mentor i arbetet i PBL, i jämförelse med 

traditionell undervisning, där lärare faktisk är just en lärare. Egidius (1999c) nämner att tutorns 

(lärarens namn i PBL, kommer från engelskans ´tutorial´) roll även blir att ge eleverna olika 

”poster”, såsom ordförande, sekreterare etc.  En viktig uppgift för tutorn är även att lyssna till 

eleverna, samt se till att de arbetar med en god gruppdynamik (Egidius, 1999a). Ruande menar 

att flertalet lärare inte är bekväma i den nya rollen (Ruande 1998 i Ronis, 2008) som arbetet 

med PBL innebär för läraren. Ruande menar att svårigheten ligger i att lärare ofta uppfatta sin 

roll som en ”utdelare” av kunskap, snarare än en som faktiskt hjälper elever i deras 

kunskapssökande (Ronis, 2008).  

Rent konkret innebär arbetet med PBL att man arbetar enligt ”The seven jumps”. På 

nästkommande sida visas en variant av dessa, där Alanko & Isaksson (1999) valt att kalla denna 

illustration för ”snurran”. 

 

Utvärdering

Problembearbetning

Självstyrt lärande

Gruppens arbete

3. a.  systematisera i     

problemområden 

b. Granska och värdera 

gruppens kunskaper och 

problemområdena

2. Associera fritt kring 

utgångspunkten 

(Brainstorming)

4. Avgränsa en eller 

flera problem-

formuleringar

5. Precisera 

inlärningsbehov i 

förhållande till vald 

probmelformulering

6. Inhämta kunskap i relation till 

inlärningsbehoven

7. Bearbeta och belys 

problemformuleringen/-arna 

med hjälp av den kunskap 

som inhämtas

 (Teori/faktabakgrund, generell 

nivå)

8. Tillämpa bearbetning 

på situationen i 

utgångspunkten 

(Specifik nivå)

1. Utgångspunkt 

Hur uppfattar gruppen 

utgångspunkten? Klargör termer 

och begrepp som inte är 

lättbegripliga

Fortsatt      

problemlösningsprocess

Figur 3. Omarbetad från Alanko & Isaksson (1999, s. 38). 
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Ronis (2008) väljer att urskilja arbetet med PBL genom fem faser. Dessa kommer ursprungligen 

från det engelska språket, där de benämns ”the Five E’s”: Engagement, exploration, 

explanation, elaboration och evaluation (Trowbride & Bybee i Ronis, 2008). Här presenteras 

dessa kortfatta: 

 

 Engagemang. Eleverna identifierar uppgiften. Lärarstöd är välbehövligt, eftersom 

eleverna förväntas ställa frågor. Eleverna tar ut fakta och skapar en bild av problemet. 

 Utforskning. Eleverna letar efter fakta. Läraren förväntas här ha en mindre roll än i 

tidigare fas, men kan exempelvis dela ut forskningsmaterial till eleverna. 

 Förklaring. Eleverna arbetar tillsammans, där de delar med sig av sina idéer, sätter upp 

hypoteser etc. 

 Omsorgsfullt utarbetande. Eleverna utvecklar alternativa lösningar, försöker 

generalisera problemet och skapar variationer av det ursprungliga problemet. 

 Utvärdering. Här blir lärarrollen mer tydlig. En dialog mellan lärare och elever 

utspelar sig, där lärare kan urskilja elevers förståelse och ge feedback. 

(Ronis, 2008, ss. 29-32) 

Själva problemens omfattning inom PBL, varierar i form av både problemets omfång 

(tidsmässig aspekt) och antalet individer som tillsammans utgör gruppen som ska lösa 

problemet. Egidius (1999a) menar exempelvis att på 40 timmar, hinner eleverna öva på ca 10 – 

15 olika problem. Dessa problem ska ses som en ”inkörsport” till PBL (Egidius, 1999a). Ronis 

(2008) menar ”inkörsportarna” kan te sig olika, och visar på flertalet varianter. 

 

 Att arbete med en undersökning. Innebär i praktiken att eleverna och läraren ingår ett 

kontrakt, där tidsplan, arbetssätt, mål för arbetet och tider för handlingsträffar bestäms. 

 Fallstudie (öppen eller stängd). Eleverna presenteras för ett eller flera problem som 

ofta är verklighetsbaserad, vilket sedan ska lösas enskilt eller i grupp. Lärarens arbete är 

här att ta fram ett problem, eller en sekvens av problem som ska lösas. 

 Simulationer (öppen). En verklig situation där eleverna får inta olika roller i en 

diskussion. Lärarens ansvar blir här att klart visa vad som ska läras från arbetet, 

förberedda situationen ordentligt eller använda en redan ”existerande situation”. 

 Workshops (öppen eller stängd). Eleverna får i denna arbetsform, större möjligheter 

att arbeta utanför klassrummet. Lärarens roll blir bland annat. att klargöra syftet med 

”workshopen”, tilldela material till elever och att sätta en tydlig tidsplan för arbetet. 

 Studieundersökning (öppen eller stängd). Detta är helt enkelt ett frågeformulär, där 

problemen ska lösas rent skriftligt av eleverna. Lärarens roll blir att eleverna får en 

human tid att lösa uppgifterna, och att motivera eleverna varför de givan problemen är 

relevanta för undervisningen. 

(Ronis, 2008, ss. 48-55) 

De stora ”PBL-problemen”, varierar även dessa. Ronis (2008) menar att arbetsmodellen inom 

PBL kan se ut på följande sätt. 

Variant 1 

1. Först introduceras gruppen med bakgrundsinfo. Kring detta sker en diskussion och 

annat arbete såsom övningar etc. 

2. Slutligen presenteras problemet och det är dags att sätta sig in i det, för att slutligen få 

fram en färdig produkt. 
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Variant 2 

Innan steg 1 och 2 förekommer en introduktion till ämnet. Exempelvis en teorigenomgång av 

aktuella begrepp, en del formler presenteras etc. 

 

Nedan visas hur en arbetsmodell enligt variant 1 kan se ut. (Denna text är den som är tänkt att 

presenteras för eleverna.) 

 

 

 

 

 
(Ronis, 2008, s. 18, fritt översatt) 

Bakgrundsinfo 

Vatten är källan till allt liv här på jorden. Distribueringen av vatten varierar däremot kraftigt: vissa platser i 

världen har rikligt med vatten, medan andra områden har stora begränsningar. Vatten finns i olika former så 

som fast (is), flytande eller gas (vattenånga). Hav, sjöar, moln och regn – samtliga dessa ting består av vatten. 

Vatten är också i konstant förändring (ytvatten förångas, nederbörd från molnen faller som regn, regnet 

kommer ner till marken osv.). Däremot förändras ej den totala mängden vatten på jorden, eftersom 

vattenmängden endast cirkulerar mellan olika områden, där vatten i princip bara rör sig, från en plats till en 

annan. Denna cirkulation och konservering av jordens vattenmängd kalls de ”hydrologiska kretsloppet”. 

 Att ta fram en prognos för nederbörd i form av vatten kan i princip delas in i fyra faser. 

1. De flesta prognoser som har med nederbörd att göra tar mest tid att utföra inom detta steg. Här utför 

man en hydrologisk övervakning där man samlar in hydrologisk data och utvärderar om det finns en 

potentiell risk för nederbörd inom ett litet område. 

2. När det är sannolikt att nederbörd kommer att falla, är nästa steg att utföra en kvalitetskontroll av data 

och utförligare databehandling. 

3. Här tar man fram en hydrologisk analys. Detta går till genom att man tar fram verktyg för det aktuella 

området. 

4. Sista steget innebär att man återvänder till den hydrologiska övervakningen och att man ser över 

analysens giltighet. 

Därmed är det klarlagt att processen är en kontinuerlig cykel. De flesta som utfärdar väderprognoser 

producerar en eller flera rutiner för deras ”hydrologiska förutsägelseverktyg” till de områden de ska leverera 

prognoser. Varje dag görs denna specifika utfärdning som också grundas på information från en eller flera s.k. 

”flodförutsägande centers”. 
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(Ronis, 2008, s. 19, fritt översatt) 

 

Inom ett sådant större problem (som exemplet innan illustrerar) har Alanko och Isaksson (1999) 

skisserat hur tiden fördelas i arbetsprocessen, vilket åskådliggörs nedan. 

 

 

Figur 4. Omarbetad från Alanko & Isaksson (1999, s.55). 

 

Egidius (1999b) menar att problemen inom PBL kan ha olika svårighetsgrad. Han ser främst 

fem olika svårighetsgrader, vilka presenteras i tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem/projekt 

Din klass har fått i uppgift att bilda fem olika forsningsgrupper som ska stationeras vid en väderstation. En 

serie av stormar förväntas äga rum där ni ska arbeta. Två grupper har blivit tilldelade att kategorisera vilka 

slags typer av stormar som vanligtvis drabbar platsen, samt att samla bakgrundsinfo kring dessa och sedan 

presentera detta för den lokala meteorologen. En annan grupp ska kontakta ”stormförutsägande 

forskningscentret” för mera utförligare detaljer om stormen. Detta center arbetar med att detaljera hur orkaner 

beter sig när de rör sig över olika områden, och de har även till uppgift att ge info och varna (i god tid) den 

lokala befolkningen om beträffande orkanens eventuella skadegörelse. Meteorologer och befolkningen 

anförtror sig åt dessa center för att lära sig mer om orkanen. 

De två sista grupperna ska undersöka ”El Nino” (gammal orkan) och undersöka om någon av de förväntade 

orkanerna kan vara av lika allvarlig art. Grupperna kan börja deras undersökning på platsen, eller så tilldelar 

läraren platserna. Platserna innehåller information om den hydrologiska cykeln, såsom förångning, 

kondensation och transport. 
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Tabell 2 

 

Skala Problemtyp     

1 Föreläsning som illustreras med problem, där dessa 

fungerar som exempel och används för att belysa teoretiska 

sammanhang i en föreläsning. 

    

2 Problem som lärare utgår ifrån i sina föreläsningar och då 

demonstrerar för åhörarna hur man med rätt kunskap kan 

förklara och beskriva fenomenen, händelserna eller 

situationerna och komma till rätta med dem. 

    

3 Problem som deltagarna aktivt arbetar med, men med 

mycket information redan given. Därmed kan det inte 

uppstå en diskussion och val mellan troliga förklaringar 

eller lämpliga åtgärder, utan endast ett sökande efter den 

enda rätta förklaringen och åtgärden. 

    

4 Problem med relativt få upplysningar om vad saken rör sig 

om, så att de lärande själva får tillfälle att träna sig i att 

formulera problem och ställa alternativa hypoteser. 

    

5 Problem som med tillägg till nr 4 ställer krav på att 

gruppdeltagarna ska använda sin nyförvärvade kunskap till 

att pröva, om de nu förstår situationerna och 

händelseförloppen bättre än när de först tog itu med dem 

samt att göra en värdering av de texter och andra källor, 

som de använt vid bearbetning av problemen, även en 

självvärdering av sitt eget sätt att arbeta med problemen. 

    

Egenutformad tabell utifrån Egidius (1999b) 
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9. Matematisk modellering 

Våra extramurala matematikuppgifter i avsnitt 15 innehåller matematisk modellering. 

Detta är ett stort område inom matematiken, varpå vi presenterar det utförligt. 

I detta avsnitt återfinns olika slags definitioner och olika forskares förslag på vad en 

matematisk modell är, samt vad matematisk modellering är för något, hur det kan 

illustreras etc. Vidare tar vi upp förekomsten av matematisk modellering i 

undervisningen, läroplaner och kursplaner, samt redovisar lärare och elevers tankar 

kring matematisk modellering. Slutligen presenterar vi hur matematisk modellering kan 

introduceras för eleverna. 

9.1 Definitioner och synsätt på matematiska 

modeller och matematisk modellering 

Vi har tidigare diskuterat kring den vida definitionen av matematik, och definitionerna av 

matematisk modell är även de många. Nordstedts svenska ordbok (Göteborgs universitet. 

Språkdata, 1997[1996]) ger följande förklaring till vad en modell är för något. 

Förenklat, åskådligt tankeschema för beskrivning av komplicerad abstrakt företeelse: Bohrs 

idealiserade atommodell. 

(Göteborgs universitet. Språkdata, 1997[1996], s. 622) 

För att sedan gå över till ”matematisk modell” finner man grundaren till begreppet i en person 

med svenskanknytning, nämligen Rene Descartes (känd för införandet av koordinatsystemet x-

y-z, författarnas anm.). Hans tankar var, att till varje problem hitta en metod/modell som kan 

förklara problemet i fråga. Förhoppning var sedan att en modell skulle vara möjlig att applicera 

till varje problem (Shestopalov, 2002). 

 

I ”Modellbygge och Simulering” (Ljung & Glad, 2004) finner vi en aktuell definition av 

begreppet modell. 

En modell av ett system är ett verktyg vi använder för att besvara frågor om systemet utan att 

behöva genomföra experimentet. I denna mening använder vi ständigt modeller i vardagslivet. 

(Ljung & Glad, 2004, s. 13) 

Kiselman (2007) definierar slutligen en matematisk modell likt följande 

Matematisk struktur eller teori som avser att kvalitativt eller kvantitativt återge viktiga 

aspekter av verkligheten. 

Beträffande matematisk modellering menar Giordano, Weir & Fox (2001) att man vill 

undersöka en variabels värde vid någon sökt tidpunkt. De illustrerar det hela med en 

matematisk modelleringsprocess likt följande: 
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   förenkling        

 

                          

                     verifiering        analys 

     

    

tolkning 

 

   

Figur 5. Omarbetad från Giordano, Weir & Fox (2001, s. 1), där den matematiska modelleringsprocessen 

beskrivs. 

    

 

I samband med litteratur inom utbildning och matematisk modellering är det vanligt 

förekommande att modelleringsprocessen inom matematisk modellering beskrivs som 

förhållandet mellan den extra-matematiska världen (domän) och den matematiska världen 

(domän). Detta, via en figur av cyklisk karaktär i enlighet med illustrationen nedan. 

Figur 6. Den matematiska modelleringscykeln (Borromeo 2006, sid. 98 efter Blum & Leiβ 2007 i 

Ärlebäck, 2009, s. 158). 

 

Ärlebäck (2009) menar dock att det ges en något felaktig bild i de beskrivningar av en 

matematisk modell, som visar att cyklerna endast går i en bestämd rikting. De förutsätter att 

man går från ett steg till ett annat, och sen inte tillbaka till något tidigare steg. Ärlebäck (2009) 

menar att det vanligtvis inte föreligger på detta sätt. Det förekommer ofta att man hoppar mellan 

stegen, fram och tillbaka. Därför föredrar vissa forskare att ge en annan bild av 

modelleringsprocessen, i form av ett rutnät, där det går att vandra ”mera fritt” mellan de olika 

stegen i modelleringsprocessen. Detta åskådliggörs nedan. 
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Figur 7. Den matematiska modelleringsprocessen i form av ett rutnät, där arbetsgången skiljer sig från 

den tidigare presenterade modelleringscykeln (Skov Hansen, Holm & Troels-Smith 1999 sid. 12 i 

Ärlebäck, 2009, s. 31). 

9.2 Att arbeta med matematisk modellering 

 

Det är inte fråga om något ”fast arbetssätt” då man arbetar med matematisk modellering. 

Ärlebäck (2009) menar istället att det går att urskilja en rad olika typer av matematisk 

modellering. 

 

 Inommatematisk modellering; att exempelvis lösa ett geometriproblem matematiskt 

 Direkt modellering; att lösa ”traditionella” textuppgifter 

 Komplex modellering; att arbeta med verkliga öppna problem 

(Ärlebäck, 2009, s. 183) 

 

Beare (1997)  menar att det är viktigt att skilja på olika slags modeller och nämner 

deterministisk och stokastisk modell som två olika typer. 

 Deterministisk: dessa modeller beskriver förutsägelser som kommer att inträffa helt 

säkert. 

Ex: Pengar sätts in på ett konto med en fast ränta. En modell byggs upp, vilken 

kommer att ge en exakt förutsägelse av mängden pengar vid en viss tidpunkt på 

kontot. 
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 Stokastisk: man sätter upp en modell utifrån vissa sannolikheter för olika händelser och 

matematisk visar på en sannolikhet för att en eller flera ”totala” händelser ska inträffa. 

Ex: Tärningar kastas och en modell byggs upp för att beskriva sannolikheten för 

olika utfall.  

 

I vilken utsträckning man arbetar med matematisk modellering kommer efterhand att generera 

olika slags utvecklade kompetenser hos eleverna. Ärlebäck (2009) ser här tre olika slags 

kompetenser. 

 Kritisk modelleringskompetens; eleverna reflekterar över modellen och den 

vetenskapliga betydelsen av den matematiska modelleringsprocessen. 

 Implicit modelleringskompetens; eleverna modellerar, men de är inte medvetna om att 

de modellerar. 

 Explicit modelleringskompetens; eleverna fokuserar på modelleringsprocessen. 

(Greer och Verschaffen (2005) i Ärlebäck, 2009, s.31) 

 

Med en sådan syn beträffande olika slags kompetenser, är det möjligt att beskriva, hjälpa och 

bedöma elever i deras arbete med matematisk modellering (Bergman Ärlebäck, 2009) 

Man kan se olika slags lärande som utvecklas då man arbetar med matematiska modeller. Kring 

lärandets utveckling visar det sig att detta kan beskrivas likt olika slags loopar, vilket 

åskådliggörs nedan. 

 

 

      

      

      

    

    

Figur 12. Egen konstruktion från (Argyris och Schön, 1995 i Albinsson, 1998, s. 108), som visar på olika 

former av lärande. 

 

Då man arbetar med matematisk modellering lär sig eleverna ett speciellt arbetssätt. Det gör 

man också då man arbetar med PBL. Då man som elev har arbetat enligt ett system som lär man 

sig efter hand hur systemet fungerar. Man kan då se det som att man lär sig att lära, vilket är det 

sista steget i lärandeutvecklingen enligt figuren ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelloopen. Lär dig vad du ska 

göra och gör det. 

Dubbelloopen: reflektioner och 

tankar- nya sätt att lösa detta? 

Deutoroloopen: Man har lärt sig 

att lära 
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9.3 Debatten om matematisk modellering 

 

Vi börjar med att presentera en något kortfattad bild av vilka potentiella möjligheter och 

förhinder som kan uppstå i arbetet med matematisk modellering i skolan. 

För (potentiella möjligheter) 

1. Formande argumentet; fokus på att skapa förmågor och attityder till matematisk 

modellering hos eleverna. 

2. Kritiska kompetensargumentet; att göra elever medvetna om möjligheter och 

begränsningar för matematikens påverkan i samhället. 

3. Nyttoargumentet; att få eleverna att se nyttan med extra - matematiska domäner. 

4. Att ”bildsätta matematiken - argumentet”; att få eleverna att se matematiken som en 

vetenskap som är del av samhälle och kultur. 

5. Att ”promota matematiklärande - argumentet”; betonar instrumentala aspekter av 

modellering för elevers lärande av matematisk kunskap. 

 

Emot (eventuella förhinder) 

1. Instruktionsperspektivet; matematisk modellering tar för mycket tid. 

2. Lärarperspektivet; vissa lärare anser att matematisk modellering inte hör hemma i 

matematikundervisningen. 

3. Lärarperspektivet; lärare anser att det är svårt att betygsätta elever där matematisk 

modellering har varit en del av undervisningen. 

4. Lärarperspektivet; matematisk modellering kräver en stor kunskap matematisk hos 

läraren, och dessutom avancerade kunskaper utanför det matematiska området, något 

som inte alla lärare besitter. 

5. Elevperspektivet; användandet av matematisk modellering gör klassrummet mindre 

förutsägbart och mycket mer krävande. 

(Ärlebäck, 2009, ss. 34-35) 

Beträffande anledningen varför man kan arbeta med matematisk modellering konstaterar 

Kieselmann (2007) att  

Avsikten med en matematisk modell kan vara att förstå, att förutse eller att styra verkligheten. 

Att matematisk modellering är något som ska förekomma i matematikundervisningen är något 

som betonas i centrala utredningar. Detta återfinns b. la. i skolverkets publikation ”Lutsten att 

lära - med fokus på matematik”. 

Förmågan att följa och redovisa ett matematiskt resonemang liksom förmågan att använda 

matematiska modeller är ytterligare två kompetenser som skall eftersträvas i undervisningen. 

(Skolverket, 2003, s. 13) 

I anknytning till detta nämns det dock att det måste finnas begränsningar i hur och när man 

använder matematisk modellering, något som konstateras i statliga utredningar. 
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Lika viktigt som att förstå när och hur matematiska modeller kan användas är att förstå när de 

inte bör användas. Ibland måste vetande, förtrogenhet och omdöme inom andra 

kunskapsområden få företräde. 

(Sverige. Matematikdelegationen, 2004, s. 86)  

Wikström (1997) menar att nya pedagogiska verktyg behövs i den svenska skolan. I och med 

detta så ställer Wikström krav på verktygen. Dessa behöver ge eleverna möjligheter att skapa 

modeller som simulerar mindre system. I dessa kan eleverna prova de matematiska idéer och 

tankar som de besitter. Wikström menar att den nuvarande situationen inte är tillräcklig.  

Elever har svårt att skapa sig begrepp kring fenomen de enbart ges möjlighet att uppleva i 

form av stillbilder. 

(Wikström, 1997, s. 4) 

9.4  Förekomst av matematisk modellering i 

läroböcker, Lpf 94 och kursplaner  

 

Kursplanerna i matematik har ur ett historiskt perspektiv, innehållit väldigt lite om matematisk 

modellering. Dock ser man en skiftning i form av att såväl läroplaner i matematik som centrala 

styrdokument som Lpf 94, numera tenderar till att innehålla allt mer skrivet om matematisk 

modellering. Det var just i Lpf 94 som det gjordes största framsteg i själva läroplanen i skolan, 

och dagens kursplaner i matematik innehåller numera flera avsnitt i samband med matematisk 

modellering (Ärlebäck, 2009). 

Exempelvis nämns det i kursplanen för Matematik A, i delen om ”mål som eleven skall ha 

uppnått efter avslutad kurs” 

Kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle. 

(Skolverket, 2000) 

Vidare nämns om modellering i kursplanen för Matematik C, även detta i delen ”mål som 

eleven skall uppnå efter avslutad kurs”. 

Kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på 

summan av en geometrisk talföljd 

(Skolverket, 2000) 

Ärlebäck anser dock att det inte finns någon förklaring eller definition av matematiska modeller 

given i vare sig läroplanen eller kursplaner för matematik (Ärlebäck, 2009). Detta får enligt 

Peter Frejd (2010) konsekvenser. Frejd menar att den otydliga beskrivningen av matematisk 

modellering i kursplanerna och i läroböckerna kräver att läraren skapar egna uppfattningar om 

begreppet. Konsekvenserna av detta kan därför påverka hur elevernas kunskaper inom området 

gestaltar sig. 

Ärlebäck (2009) menar att matematisk modellering skulle kunna förekomma mer frekvent om 

detta togs upp mer frekvent i läroböckerna. Han menar att eftersom dagens 

matematikundervisning är så starkt läroboksfokuserad, så skulle en implementering av 

matematisk modellering i läroböckerna resultera i att matematisk modellering skulle betonas 
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mer i läroplanen. Detta i sin tur, menar Ärlebäck, skulle resultera i att matematisk modellering 

förekommer i större utsträckning i den svenska gymnasieskolan. 

 

9.5 Perspektiv på matematisk modellering 

9.5.1 Matematisk modellering ur ett lärarperspektiv 

Jesper Boessen (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2006) konstaterar att man kan 

urskilja vissa gemensamma drag i hur lärare ser på begreppet matematisk modellering. 

Den allmänna uppfattningen bland lärare är att modellering förutsätter begreppsförståelse vad 

gäller den matematik som skall vara involverad. 

(Nationellt centrum för matematikutbildning, 2006, s. 81)   

Ärlebäck (2009) menar att det är lärares uppfattningar om exempelvis verkligheten, 

problemlösande mm, som tillsammans utgör den totala uppfattningen om matematisk 

modellering, vilket illustreras nedan. 

 

 

    

Figur 8. Lärares uppfattningar av matematiska modeller och modellering (Ärlebäck, 2009, s. 41). 

 

Dock visar det sig att när Ärlebäck frågar en lärare om vad matematisk modellering, får han 

svaret 

Ja, men … Nä, jag vet inte. 

(Bergman Ärlebäck, 2009, s. 300 ) 
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9.5.2 Matematisk modellering ur ett elevperspektiv 

I en studie utförd av Ärlebäck (2009) konstateras det att endast 23 % av eleverna stött på 

matematisk modellering under deras studieperiod. Studien visar även på att elever är negativt 

inställda till matematisk modellering överlag, men att de som lyckas bra med uppgifter i 

matematisk modellering finner det intressant och enkelt. Anledningen till att matematisk 

modellering ändå förekommer så sparsamt är enligt Ärlebäck, att elever ser alltför stora 

svårigheter med matematisk modellering. 

 

9.6  Presentation av matematisk modellering i 

den svenska gymnasieskolan 

 

Ett vanligt förekommande scenario- är att matematisk modellering presenteras på ett sådant sätt 

som inte uppskattas av eleverna i den svenska skolan (Strömdahl red. 2002).  

Matematiska modeller presenteras ofta i skolundervisningen på ett sådant sätt så att elever 

uppfattar dem som ”trista och tråkiga formler”. Detta synsätt understöds sannolikt av att 

elever ofta presenteras för ”formlerna” som färdiga produkter som man mekaniskt skall 

använda för beräkningar och inte se dem växa fram utifrån kvalitativa resonemang om 

verkliga föremål och fenomen som slutligen resulterar i en matematisk modell […]. 

(Strömdahl, red. 2002, s. 139) 

Enligt Ärlebäck (2009) är ett sätt att introducera matematisk modellering på gymnasiet då det 

hela görs via något som kallas Fermiproblem. Dessa karakteriseras av ett problem med en 

relativt öppen lösningsgång. Här får man göra vissa antaganden och problemen löses ofta utan 

miniräknare eller andra hjälpmedel. Man använder alltså i stort sett endast papper och penna 

(Grimvall, 2004). Törefors (1998) nämner egenskaperna hos ett Fermiproblem. 

 Problemen är öppna, d v s val av modeller och strategier är helt fritt. 

 Storhetsuppskattningar är nödvändiga. 

 Man ska bara använda sig av sådant man redan vet. 

 Svaret är i praktiken omöjligt, eller mycket svårt att kontrollera. 

Schoenfeld (1985) presenterar ett ramverk för matematisk modellering (Schoenfeld 1985 i 

Ärlebäck 2009). Enligt detta ramverk (benämns som ”MAD-framework”) så arbetar man med 

matematisk modellering enligt följande: 

 Läsning. 

 Konstruerar modellen. 

 Uppskattning. 

 Beräkning. 

 Validering. 

(Schoenfeld (1985) i Ärlebäck 2009) 
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I Ärlebäcks (2009) studie visar det sig att elever arbetar enligt mallen då de får i uppgift av att 

lösa ett Fermiproblem. Han hävdar att det därför finns motiveringar att använda realistiska 

Fermiproblem som en introduktion till matematisk modellering. 

Ett exempel på ett Fermiproblem, vilket vi använde under Fokusgrupp 2 återfinns i avsnitt 

11.6.3. 

10. Forskningsansats 

Vår forskningsansats är abduktiv, vilket innebär en kombination av induktion och 

deduktion i relationen mellan empiri och teori (Patel & Davidson, 2003). Vi har för avsikt 

att här kort redogöra för deduktion och induktion för att på så vis skapa en bild av vad 

abduktion är. 

10.1 Deduktion 

I ett deduktivt arbetssätt utgår man från teorier. Ur dessa teorier drar man sedan slutsatser om 

enskilda händelser. Dessa slutsatser kan sedan testas med försök (Patel & Davidson, 2003). 

10.2 Induktion 

Med ett induktivt arbetssätt börjar man med empiri och formulerar en teori utifrån sina data 

eller observationer från enskilda händelser (Patel & Davidson, 2003). 
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11. Metod  

 

Vi använder oss av flera metoder i vårt examensarbete. Eftersom första delen av 

examensarbetet är mer forskningsinriktat förekommer främst metoder som används i 

dessa syften. Det vi vill undersöka i denna del av arbetet är elevers och lärares syn på den 

extramurala matematiken och även granska vilket utrymme som ges för den denna i 

kursplanerna och styrdokumentet för den fria skolformen, Lpf 94. Dessutom nyttjas övrig 

forskningslitteratur genom att information som kan tänkas besvara 

huvudfrågeställningen lyfts fram. 

I den andra delen av examensarbetet är övervägande andra metoder använda. Här 

undersöker vi den existentiella delen av den extramurala matematiken, dvs. vi behandlar 

den extramurala matematiken ur ett ”konrektiseringsperspektiv”. Detta genom att 

exempelvis konstruera matematiska exempel och matematikpromenader inom området 

extramural matematik, som sedan kan användas i ett undervisningssyfte. 

Vilka metoder som hör till vilken del av examensarbetet indexeras enligt följande. Metod 

som hör till examensarbetets första del betecknas med M1, samt metod som hör till 

arbetets andra del (avsnitt 15) betecknas med M2. Vissa metoder används i båda delarna 

och betecknas därför M1 & M2. 

Genomgående har vi arbetat efter den struktur som Trost (2002) beskriver: nämligen att 

man ska motivera sitt val av metoder, ta fram för och nackdelar samt eventuell diskutera 

alternativa val av metoder om möjligt. Man ska även presentera sitt urval, varför och hur 

detta skett. Vidare ska en del frågor besvaras och nämnas, diskutera bortfall etc. (Trost 

2002).  
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11.1 Elever  

Vi behöver göra en undersökning som bottnar i elevers tankar och funderingar kring 

undervisning i matematik. Detta därför att 

Skolan skall sträva mot att varje elev 

aktivt utövar inflytande över sin utbildning […] 

(Sverige. Utbildningsdepartementet, 1999, s. 13) 

Lärarens skall 

 planera undervisningen tillsammans med eleverna 

 tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen. 

     (Sverige. Utbildningsdepartementet, 1999, s. 14) 

11.1.1 Enkäter 

Med denna metod har vi förhoppningar om att kunna få fördjupad insikt kring 

delfrågeställningarna 1,2,3 och 5. 

 

I ”Lärarboken” (2005) beskrivs riktlinjerna för hur den svenska gymnasieskolan skall fungera. I 

delen om lärares ansvar och uppgifter nämns det att  

Läraren skall 

 Utgå från enskilda elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

 [...] organisera arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga.  

     (Lärarnas riksförbundSverige, 2005, s. 50) 

Det bör därför ses som en självklarhet att fånga in elevers tankar och åsikter kring 

undervisningen i matematik. Annars finns en risk att vi som lärare missar såväl elevers 

förmågor som rent allmänna åsikter kring undervisning och lärande.  

Den extramurala matematiken innebär i många fall ett speciellt sätt att arbeta. Ett undersökande 

synsätt kring såväl undervisning som kunskapssökande i form av varierande arbetsformer med 

mindre och större projektarbeten, olika slags miljöer att arbeta i etc. Eftersom eleven är den som 

ska ingå i denna typ av ”aktivitet” är det givetvis av största intresse att denne får ge sina 

synpunkter. Hur ser elever på grupparbeten, vad är åsikterna kring varierande lärandemiljöer? 

Enkätundersökningen är en metod som syftar att undersöka detta. 

Eljertsson (2005) ger ett grundläggande tips för de som inte ha så stor vana att genomföra 

enkäter: lyssna och ta råd från dem med mer rutin och erfarenhet. De utarbetade enkäterna i 

detta examensarbete, som användas som underlag till bland annat. intervjuer med lärare och 

fokusgrupper med elever växte fram genom en god kommunikation med vår huvudhandledare. 

Frågornas relevans ifrågasattes, deras möjlighet att tolkas på fel sätt utreddes etc. Eljertsson 

(2005) menar exempelvis att det är viktigt att inte fråga om sådant som hänt alltför långt tillbaka 
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i tiden. Dessa frågor försökte vi undvika till så stor del som möjligt, men frågar kring 

exempelvis laborationer och matematik (avsnitt 11.6.1) kunde tyvärr inte undvikas enligt vår 

mening. 

Den typ av svarsalternativ som valdes var majoriteten av ”Likertskalan”, vilket är den mest 

vanliga. Sådana frågor kännetecknas av att ett påstående presenteras för respondenten, som 

sedan ska instämma i detta påstående, ofta i en gradering som sträcker sig från ”instämmer inte 

alls”, till ”instämmer helt” (Eljertsson, 2005). Fördelen med frågor av ”Likerttyp” är, enligt 

Trost & Hultåker att man som forskare slipper 

 tyda svarstext skriven med dålig handstil 

 slösa alltför mycket tid i bearbetning av svaren 

En annan aspekt kring enkätens utformande är den i form av hur mycket tid den som fyller i 

enkäten egentligen kan koncentrera sig, eller rentav tycker enkäten är ”värd” i tid. Det kan 

anses av vikt att forskaren visar en respekt mot den som fyller i enkäten, genom att försöka göra 

den så kort som möjligt och ändå få svar på de frågor som måste besvaras. Vi har själva fyllt i 

alltför många enkäter som varit alldeles för långa, vilket resulterat i att svaren i slutet av 

enkäten blir minst sagt opålitliga. Detta var något vi reflekterade över då vi utformade 

enkäterna. 

Eftersom den extramurala matematiken innehåller många områden tänkte vi oss att vi 

undersöker vad eleverna tycker om klassrumsundervisningen beträffande olika delar av 

matematiken såsom: geometri, sannolikhetslära etc. Vi delade ut enkäter i matematikkurserna 

A, B, C, D, och E samt Matematik Diskret. Totalt delades 144 enkäter ut med följande 

fördelning: 

 10 st. Matematik A 

 60 st. Matematik B 

 27 st. Matematik C 

 24 st. Matematik D 

 11 st. Matematik E 

 12 st. Matematik Diskret 

Val av elever och när enkäterna delades ut styrdes starkt av vår VFU-skola, som är en 

kommunal skola i en Stockholmsförort. Eftersom vi tidigare under vår praktik fått en god 

kommunikation med olika matematiklärare kontaktades dessa via mail (avsnitt 17.2). Vi 

konstaterade i samråd med matematiklärarna på skolan att vi skulle dela ut enkäter i slutet av 

matematiklektionerna. Vi valde att dela ut enkäter till elever i ovan nämnda matematikkurser, 

då vi ansåg att vi hade eller kunde finna exempel för den extramurala matematiken i dessa 

kurser. Antalet enkäter styrdes enbart på klasstorlek, samt att flera klasser hade matematik B 

och C. Detta berodde på att vi under tiden haft flera handledare i matematik under vår VFU-

period, vilket alltså ledde till olika antal svarande i de olika kurserna. För att täcka in så många 

matematikkurser som möjligt med enkäterna, så kommer respondenterna från följande program: 

Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Medie och Estetiska. 

Enligt Trost & Hultåker (2007) talade man förr i tiden om att ett bortfall på 5 % ledde till att 

enkäten slängdes i papperskorgen. Nu för tiden råder en större acceptans, men vid flertalet 
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frågor hade vi ett bortfall på 50 %, vilket enligt Trost & Hultåker (2007) leder till att man får 

undersöka svaren ytterligare, eller rentav tar till nya metoder för att finna info (vilket i vårt fall 

ledde till att vi höll intervjuer och fokusgrupper). Innan trodde vi faktiskt att bortfallet skulle 

vara betydligt mindre, men vad en ”laboration” är i allmänhet och vad ”en 

matematiklaboration” är i synnerhet var svårt för eleverna att komma fram till. Detta trots att vi 

definierat laboration mitt på pappret i kursiv stil. Vidare ska man inte förklara enkätfrågor för 

den som fyller i, allt för att få en så opartisk enkät som möjligt (Trost & Hultåker, 2007). 

Rent generellt finns det svagheter och styrkor med enkäter, dessa har vi särskilt 

uppmärksammat: 

Fördelar 

 Man slipper intervjueffekten, vilken yttras som att intervjuaren påverkar 

intervjuobjektet. 

 Känsliga frågor kan besvaras utan att ett behov av att prata med en okänd person. 

Nackdelar 

 Det finns en övre gräns med frågor. 

 Det går inte att ställa följdfrågor eller alltför komplicerade frågor. 

(Trost & Hultåker, 2007) 

11.1.2 Fokusgrupper 

Med denna metod har vi förhoppningar om att kunna få fördjupad insikt kring samtliga 

delfrågeställningar. 

 

Vi genomförde fokusgrupper för att se hur eleverna hanterade våra uppgifter (i detta fall 

exemplet i avsnitt 15.2.1). Dessutom ville vi få fördjupade svar kring de frågor i enkäten som 

hade ett stort bortfall (exempelvis frågan om matematiklaborationer). Vid fokusgrupperna hade 

vi förhoppningar om att eleverna skulle diskutera våra uppgifter (se avsnitt 15), hur de såg på 

grupparbeten, deras åsikter kring öppna laborationer etc. Vi genomförde två stycken 

fokusgrupper. 

Wibeck (2000) anser att en god mängd data är möjligt att erhålla från samtal i fokusgrupper. 

Wibeck menar även att fokusgrupper kan vara lämpliga att hålla då resultaten från en enkät är 

underliga. Så var fallet med resultaten från våra enkäter. 

Aubel (1994) anser att en fokusgrupp är en semi-strukturerad intervju som varken är 

kontrollerad av ett standardiserat frågeformulär, men inte heller där konversationen är totalt 

ostrukturerad. Denna typ av intervju var alltså något mindre strukturerad än lärarintervjun. 

Svedberg (2003) nämner den skräck som vissa personer kan uppleva att prata inför andra, 

särskilt i en stor grupp, och nämner fördelarna med en liten grupp (maximalt sju personer om 

man ser ur ett socialpsykologiskt perspektiv) 

I den lilla gruppen finns goda möjligheter till feedback. Det finns tid att diskutera och fråga. 

Alla kan få plats och uttrycka sina tankar och sin åsikt - man får ett ansikte i gruppen och man 

kan känna sig förstådd 

(Svedberg, 2003, s. 116) 
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Svedberg berättar vidare om triaden som en situation som utspelar sig likt att två sluter sig mot 

en och menar att det finns en dynamisk spänning i en duad (Svedberg, 2003). Wibeck 

förespråkar här 4-6 personer i en fokusgrupp, medan Aubel (1994) menar att det bör ingå 6 – 10 

personer. 

Med detta i åtanke och den begränsning av tid som vi förmodligen skulle få vid en fokusgrupp 

bestämde vi oss att endast ha med fyra deltagare vid fokusgruppen. Morgan (1998) nämner att 

en diskussion med sex personer och fem frågor tar ungefär 90 minuter. Det hade vi helt enkelt 

inte tid med. Vilken typ av individer skulle väljas vi medverkan i en fokusgrupp? Eftersom vi 

ville få en rik diskussion var vi intresserade av elever som var ”pratglada”, men samtidigt 

fokuserade på ämnet i fråga och kunde koncentrera sig en längre stund. En redan existerande 

grupp har den fördelen av att ingen medlem är rädd för att ingå i diskussionen, medan den 

uppenbara nackdelen är att det kan finnas en oro för konflikter vilket kan leda till att 

medlemmarna i fokusgruppen ”håller igen” (Wibeck, 2000). Vi konstaterade därför att det vore 

mest lämpligt att mentorsläraren för klassen valde ut fyra stycken elever. 

Eftersom vi hade för avsikt att få en diskussion kring exempelvis laborationer ansåg vi det 

lämpligt att intervjua en naturklass i åk 2, då dessa har stora erfarenheter av laborationer och 

som just denna termin laborerade för fullt. 

Den andra fokusgruppen skulle exempelvis få diskutera kring ett Fermiproblem (se avsnitt 9.6). 

Därför ansåg vi det lämpligt att hålla en fokusgrupp med elever från det naturvetenskapliga 

programmet åk 3, då dessa elever har en större matematisk mognad jämfört med åk 2 elever. 

Här gick vi in på en lektion och frågade vilka som ville ingå i ett samtal med oss kring ett 

matematiskt problem. Tre stycken anmälde sig frivilligt. 

Fokusgrupperna gick till likt intervjuerna. En av oss var intervjuare (i fokusgrupper heter det 

moderator) och en antecknade det som sades, letade efter rörelsemönster etc. Vidare spelades 

samtalet in via en mobiltelefon, med samtycke från deltagarna. 

 

Vi hade speciellt följande i åtanke då vi genomförde fokusgrupperna 

Fördelar 

 Har möjlighet att skapa en atmosfär där deltagarna känner sig säkra. 

 Hög grad av information/nerlagd tidsenhet. 

 Folk tycker om att prata i grupp. 

 Att inte behöva svara på fråga efter fråga kan göra att de intervjuade hinner samla kraft 

och ork i en diskussion och komma med nya idéer. 

Nackdelar 

 Intervjuer kan inte sägas vara representativa och inga stora växlar kan dras. 

 Man kanske skäms för att dela med sig av sina åsikter. 

 ”Hålla med effekten” tenderar att förekomma titt som tätt. 

 De som av natur är dominerande kan även tänkas vara så vid en gruppdiskussion. 

              (Aubel, 1994) 
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11.2 Intervjuer med skolpersonal (M1) 

11.2.1 Lärare 

Med denna metod har vi förhoppningar om att kunna få fördjupad insikt kring samtliga 

delfrågeställningar. 

 

Till skillnad mot enkäterna riktade mot elever, var fokusen vid en intervju med lärare att öppna 

frågor skulle konstrueras. Eftersom vi inte ville påverka den vi intervjuade alltför väl var 

frågorna av sådan art att den intervjuade fick prata merparten av tiden. Enligt Häger (2007) 

riskerar slutna frågor resultera i att intervjuaren är den som talar mest under intervjun. Detta 

ville vi naturligtvis undvika. 

I samband med en kvantitativ studie (vilket enkäterna motsvarar) är det vanligt att det görs 

någon slags uppföljning i form av intervju. En sådan uppföljning kan dels vara planerad, dels 

oplanerad beroende på hur bra svar, exempelvis en enkät gav. Dessutom är det svårt att ställa 

djupfrågor i en enkät, vilket är lämpligt i en intervju. Från vår kvantitativa undersökning tänkte 

vi oss därför en kvalitativ intervju. Så blev det dock inte. Med de frågor (dels typ dels antal) 

som vi konstruerade blev konstaterandet att vi skulle genomföra en strukturerad intervju. En 

sådan kännetecknas av att det finns en struktur i intervjufrågorna, vilket man specifikt vill ha 

svar på (Johansson & Svedner, 1998). 

Totalt genomfördes tre stycken intervjuer. Värt att nämna är att första intervjun var mycket 

strukturerad, medan den andra mindre strukturerad och den sista allra minst strukturerad. Det 

föll sig naturligt, då vi blev alltmer bättre på att intervjua och visade den intervjumognad som 

Häger (2007) talar om. 

Trost (1997) menar på att en intervju kan ses som en relation. Ett mål för intervjuare är att 

skapa sig en uppfattning om den intervjuades känslor och tankar. Däremot menar Trost vidare 

att man inte skall fråga hur den som blir intervjuad känner. Bättre är frågor av typen ”Vad 

hände sen”, osv. 

En intervju där man vill få ett naturligt samtal som möjligt får inte bli likt ett förhör. Trost 

(1997) menar att det är av största vikt att den intervjuade är trygg i den miljö som intervjun äger 

rum i, och menar att det är inte ovanligt att den intervjuade bestämmer plats. Oavsett 

intervjuplats anser vi att det är av vikt att en analys kring materialet sker och i efterhand 

reflektera över vad intervjumiljöns påverkan blev. Våra intervjuer utspelades i lärarens 

arbetsmiljö, dvs. på skolan. Detta av flera orsaker: 

 

 Lärare har tidsluckor under dagen i form av icke lektionsbunden tid och kan därför 

planera in ett tillfälle av dessa där en intervju kan äga rum, dvs. i skolan. 

 Eftersom vi intervjuar i den miljö där lärare verkar i sitt yrke och att många av de frågor 

som vi ville ha svar på handlade just om detta, ansågs skolan som en lämplig plats. 

Risken fanns att en intervju på ”lärarens fritid” resulterade att läraren svarade i 

egenskap av ”personen på fritiden” och inte ”i egenskap av lärare”. Det sistnämnda 

ansåg vi var av mer det vi var intresserade av. 
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Vi anser att vi under våra förutsättningar har skapat en så bra intervjumiljö som möjligt. Vi 

menar vidare att eftersom vi är intresserade av lärares professionella åsikter, finner vi ingen 

bättre miljö än just skolan att intervjua på. 

Häger (2007) frågar sig om det räcker att anteckna eller om man ska spela in intervjuerna. Vi 

konstaterade att eftersom vi var två så kanske vi kunde göra båda delarna. Vi frågade den 

intervjuade om medtycke, även om detta inte behövs (Häger, 2007). Vi ansåg helt enkelt att det 

skulle vara en fördel om vi frågade om lov och var trevliga från första början. Trost (1997) 

nämner fördelar och nackdelar med en inspelning, där letandet efter viktiga detaljer i en ljudfil 

kan ställa till det. Detta undveks genom att vi var två. En intervjuade samtidigt som 

inspelningsapparaturen fortlöpte, den andre noterade klockslag, viktiga rörelsemönster etc., allt 

för att få en så komplett bild som möjligt av intervjun. Trost (1997) menar dock att flera 

intervjuare helst ska undvikas. Detta eftersom det kan bli ett slags numerärt överläge om det är 

fler som intervjuar, men eftersom majoriteten av frågorna kom från en person anser vi att en 

jämlik dialog ägde rum. Vad som här bör tilläggas är den positiva effekten av följdfrågor som 

kan dyka upp vid olika sorts svar. Är det fler än en person som intervjuar kan det naturligtvis bli 

fler och/eller bättre sådana frågor, vilket kan lyfta intervjun. 

  

11.2.2 Skolorganisatör 

Med denna metod har vi förhoppningar om att kunna få fördjupad insikt kring 

delfrågeställningar 2 och 3. 

 

Den extramurala matematiken innebär vissa ”tidsupptagande aspekter” beträffande 

undervisningen som vi ansåg vara lämpliga att diskutera med en person med insyn om planering 

och flexibilitet i schemat, ekonomi etc. Därför intervjuades en biträdande rektor/skolledare. 

11.3 Litteraturstudier (M1 & M2) 

Med denna metod har vi förhoppningar om att kunna få fördjupad insikt kring samtliga 

delfrågeställningar. 

11.3.1 Analys av Kursplaner (M1 & M2) 

För att finna argument till att kunna påstå att det finns möjligheter till den extramurala 

matematiken använder vi kursplanerna i matematik. Vi undersöker här vilka delar i 

kursplanen som kan exemplifieras genom extramurala matematiken. Exemplifieringen 

resulterar i våra extramurala matematikuppgifter som återfås i avsnitt 15. 

De kursplaner som finns på gymnasiet är följande: 

 Matematik A 

 Matematik B 

 Matematik C 

 Matematik D 

 Matematik E 
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 Matematik Diskret 

 Matematik Breddning 

 

Kursinnehållet i ämnet matematik skall grunda sig på kursplanerna. Därför bör även den 

extramurala undervisningen ha detta som grund och botten. 

De konstruerade exemplen i avsnitt 15 är utarbetade på följande sätt: de är alla matchade med 

valda mål i ämnet matematik som helhet, sedan är de jämförda med vissa specifika kurser. 

Valet har gjorts genom att vi själva genomför exemplet och analyserar de steg som krävs för att 

lösa uppgiften, dvs. vi mallplacerar uppgiften i antingen en enstaka kurs eller i flera kurser. 

Vidare undersökt uppgifternas svårighetsgrad m ha betygskriterierna, dvs. vi tolkar 

betygsdokumenten utförda av Skolverket. På detta sätt kan vi metodiskt motivera varför 

uppgifterna är lämpade i matematikundervisningen på gymnasiet. Vi ser både bra och dåliga 

sidor med att använda denna metod, vilket återfinns nedan. 

Fördelar 

Det är lätt att hävda det framställda materialets relevans, då det skriftligen i lagstadda 

beslutspapper är sagt att denna matematik ska tas upp och att eleven ska få arbeta på detta sätt. 

Vidare är det säkerställt att materialet (avsnitt 15) når elever i alla de fastställda 

betygskriterierna. 

 

Nackdelar 

Genom att ständigt ha kursplanerna i bakhuvudet kan kreativitetsnivån sjunka, då man kan 

behöva dubbelkolla idéer.  Detta skulle kunna resultera i en bromsning i arbetet med att 

utveckla idéer . 

 

 

11.3.2 Allmän litteratur  

 

Eftersom vi från början hade den tänkta uppsatsrubriken satt till Utomhusmatematik (innan 

avtal om examensarbetet var skrivet) blev en naturlig litteratursökning gjord med avseende på 

detta område. Sökorden ”outdoor education”, ”learning in nature”, ”naturpedagogik” och 

”utomhusdidaktik” var ord som dominerade i början, vilket ledde till att en viss typ av litteratur 

blev vald. Flertalet böcker lånades sedan i såväl samråd med handledare som initiativ från oss 

själva. Metodlitteraturen valdes delvis enligt en vald lista given från vår huvudhandledare, och 

formades allt eftersom våra metoder formades. De olika matematiska områdena valdes efter en 

diskussion dels oss emellan, dels m ha gymnasiets kursplaner. Från detta nystades vi in i 

litteratur inom områden som modellering, olika matematiska områden som geometri, 

sannolikhet etc. Forskningsrapporter och doktorsavhandlingar valdes dels efter relevans, dels 

efter årtal, då vårt ämne ligger i tiden så att säga. Den didaktiska litteraturen fanns till viss del i 

våra egna bibliotek. Eftersom PBL var något vi fann passande i vår uppsats gjordes ett visst 

litteraturval i anknytning till detta område. 
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11.4 Samtal (M1 & M2) 

Med denna metod har vi förhoppningar om att kunna få fördjupad insikt kring samtliga 

delfrågeställningar. 

 

Att vara flera som arbetar i ett examensarbete innefattar såväl fördelar som nackdelar. En fördel 

är att det uppstår en naturlig dialog om vad som ska göras, hur det ska göras. Många människor 

tycker om att höra sin egen röst, men som oftast blir tankar formade och mest konstruktiva när 

får utveckla en dialog med en annan människa. 

Eftersom vårt examensarbete innebär att komma på idéer och sedan utvärdera dem, förfina dem 

och slutligen presentera dem har det varit ett nödvändigt gott att vi utvecklat ett samtal. 

Nackdelen med att vara två i såväl ett examensarbete som i ett samtal, är att man är av olika 

åsikter, som man i vissa fall inte är villiga att släppa. 

11.5 Etiska överväganden 

Vi har i vårt arbete följt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för etik i forskningssammanhang.   

 

 Informationskravet; forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet; deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet; uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet; uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Deltagarna har först och främst informerats om att deras deltagande är frivilligt. De har 

dessutom informerats att det handlar om forskning i form av ett examensarbete. Sedan har de 

informerats att deras utlåtanden endast kommer att användas i forskningssyfte, dvs. hanteras 

som information endast i detta examensarbete. Vidare har vid inspelning av elevers och lärares 

åsikter en tillåtelseförfrågan ägt rum. Avslutningsvis nämns varken deltagarnamn eller skola i 

detta examensarbete. 
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11.6 Databearbetning 

 

Vår frågeställning lyder: 

”Vilka möjligheter finns det för den extramurala matematiken att fungera som ett 

komplement till den traditionella skolbänksmatematiken?” 

För att besvara den har vi genomfört intervjuer av skolpersonal och med elever har vi 

genomfört enkätundersökningar samt haft två fokusgrupper. Givetvis måste detta 

material analyseras. Hur denna analys har gått till samt vilka verktyg, i form av teorier, 

som vi har använt oss av kommer här presenteras. 

Den syn på lärande och undervisning vi har använt oss av i analysen är grundad på 

Deweys teorier, samt influerade av de metoder som används inom PBL, dessa behandlas i 

teoriavsnittet. 

Vår forskningsansats och därmed arbetsformen vi nyttjat är abduktiv. Med detta menas 

att vi inte har låst oss vid vare sig induktivt eller deduktivt förfarande och vid 

förberedelserna inför intervjuerna har vi omarbetat våra frågor efter den lärdom vi tagit 

av föregående intervju. 

 

 

11.6.1 Enkäter 

Vi har nämnt i metodavsnittet att 144 enkäter har delats ut. Dessa har fördelats en smula 

oregelbundet över matematikkurserna A, B, C, D, E och Diskret, även detta framgår av tidigare 

avsnitt. 

 10 st. Matematik A 

 60 st. Matematik B 

 27 st. Matematik C 

 24 st. Matematik D 

 11 st. Matematik E 

 12 st. Matematik Diskret. 

Av punktlistan framgår även i vilket antal enkäterna besvarats inom respektive kurs. 

Vi har försökt skräddarsy enkäterna så att de skall passa till den specifika kurs som besvarar 

den. Vi har även försökt undvika hypotetiska frågor enligt Eljertssons (2005) motivering. Detta 

då han menar att det är viktigt att fråga om sådant som finns färskt i minnet. Detta får till 

uttryck att våra frågor rörande matematikintresset i stort inte kan ställas. Vi låter istället 

eleverna svara kring de matematikämnen som är (för eleven) pågående eller precis avslutade. 

Detta för att eleverna skall basera sina svar på matematik som ligger nära i minnet. Av samma 

anledning kan vi inte fråga eleverna hur de skulle uppleva att få använda sig av extramural 

matematik som komplement till den traditionella undervisningen. För att få någon möjlighet att 
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utröna intresset för denna matematik har vi istället valt att ställa frågor om undervisning som 

skiljer sig från elevernas normala matematikvardag.  

De påståenden som eleverna har besvarat i enkäterna är av följande typ (viss variation kan 

förekomma, enligt ovan, exemplet från matematik B): 

1.  Klassrumsundervisningen inom området geometri är intressant 

2.  Klassrumsundervisningen inom området statistik är intressant 

3.  Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är intressant 

4.  Klassrumsundervisningen inom området geometri är lärorik 

5.  Klassrumsundervisningen inom området statistik är lärorik 

6.  Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är lärorik 

7.  Klassrumsundervisningen inom området geometri är enformig 

8. Klassrumsundervisningen inom området statistik är enformig 

9. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är enformig 

10. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid? Om ja, ange hur många 

gånger 

11. Överlag tycker jag att laborationer i naturkunskap är lärorika 

12. Överlag tycker jag att laborationer i biologi är lärorika 

13. Överlag tycker jag att laborationer i kemi är lärorika 

14. Överlag tycker jag att laborationer i matematik är lärorika 

15. Förekomsten av laborationer i matematikundervisningen är tillräcklig 

16. Matematiken används i andra skolämnen 

17. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv 

18. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen 

19. Miljöombyte är stimulerande för lärandet 

20. Skolutflykter är stimulerande för lärandet 

21. Grupparbeten finner jag lärorika 

22. Projektarbeten finner jag lärorika 

Enkäterna som har använts återfinns i bilagor. 

11.6.2 Analysverktyg till enkäter 

Vi har inte använt något färdigt teoretiskt analysverktyg då det gäller enkäterna. Här kommer vi 

istället att försöka beskriva vad vi har gjort och hur, samt varför. 

I metodavsnittet har en del teori om enkäter presenterats. Vi börjar med en kort repetition av 

teorierna rörande bortfall: 
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 Enligt Trost & Hultåker (2007) talade man förr i tiden om att ett bortfall på 5 % ledde till att 

enkäten förkastades. Idag råder dock en större acceptans för bortfall.  

Vår avsikt med enkäterna är att få vår frågeställning besvarad. Denna avsikt kombinerad med 

läroplanen, Lpf 94, som är det styrdokument som vi skall följa i vår undervisning gör att vi har 

valt att se eleverna som unika individer. Detta är måhända inte statistisk vackert men som lärare 

skall man möta varje elev och se dess unika behov. I stycket om riktlinjer återfinner vi: 

”Alla som arbetar i skolan skall” 

 ”samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.” 

       (Sverige. Utbildningsdepartementet, 1999, s. 11) 

Dessutom skall läraren: 

 ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 Stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera arbetet så att 

eleven 

- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga” 

 ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 

främjar elevernas lärande” 

       (Sverige. Utbildningsdepartementet, 1999, ss. 11-12) 

I stycket som behandlar elevernas ansvar och inflytande framgår att läraren skall: 

 ”utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 

skolan,” 

 ”låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 

       (Sverige. Utbildningsdepartementet, 1999, s. 14) 

I citaten ovan nämns eleven som enskild individ och inte som del av en grupp, vilket gör att vi 

som blivande lärare måste se elevens individuella behov. Vi kan alltså inte bara se till gruppens 

behov i vår blivande profession.  

Dessutom skall eleven uppvisa mognad i sin studiesituation och arbeta under fria förhållanden, 

vilket speglar elevens fortsatta samhällsliv efter skolan. Vidare framgår av läroplanen att 

undervisningen skall individanpassas efter varje elevs förutsättningar och att det finns många 

olika vägar att nå dessa intentioner. Dessutom skall skolan utveckla eleven på sådant vis att de 

får en ökad vilja att ta personligt ansvar samt bli aktiva deltagare av samhällslivet (Sverige. 

Utbildningsdepartementet, 1999) 

Med detta stöd från läroplanen och retoriken ovan anser vi att ett stort bortfall är acceptabelt 

eftersom vi inte har någon avsikt att göra jämförelser eller generaliseringar baserade på 

enkäterna. Värt att påpeka är dock att vid större bortfall kan det vara på sin plats att fördjupa sig 

i frågan med hjälp av andra metoder såsom intervjuer och fokusgrupper, vilket även Trost & 

Hultåker (2007) skriver. 

Då vi har behandlat de frågor som rör intresse, enformighet samt huruvida matematiken är 

stimulerande har vi helt enkelt sammanfört resultaten från de olika enkäterna då vi anser att de 

svar eleverna givit i någon form snarare beskriver deras individuella syn på skolmatematiken i 
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stort. Vilket ligger i linje med de tankar Eljertsson (2005) delat med sig av, då han säger att man 

skall undvika att fråga om sådant som ligger långt bak i tiden. 

I övrigt har vi helt enkelt sammanställt enkätsvaren i diagram. 

 

11.6.3 Fokusgrupper 

Teorin om fokusgrupper har presenterats i metodavsnittet. Här skall vi istället berätta om lite 

om innehållet.  

Vi hade två fokusgrupper och lärdomar från den första användes för att utveckla materialet till 

den andra. Båda fokusgrupperna genomfördes i enlighet med Morgans (1998) idéer. Vi hade en 

moderator och en assisterande moderator. Rollerna var så fördelade att moderatorn underhöll 

diskussionens glöd och den assisterande moderatorn antecknade tidpunkter, rörelsemönster och 

gester. Dessutom spelade vi in diskussionen.  

Den första fokusgruppen diskuterade en uppgift som här är återgiven i en förkortad upplaga. 

 Eleverna skall med hjälp av ett pulsband och en pulsklocka […] undersöka vilket samband 

som råder, dels mellan hjärtats slag och hastigheten, dels mellan hjärtats slag och den 

energiförbrukning som råder vid fysiskt arbete.  

Utöver detta diskuterades de delar från enkäterna som hade genererat stort bortfall. Vi var 

dessutom nyfikna på fokusgruppens åsikter kring öppna och slutna laborationer. Då vi hade 

tillgång till en sluten fysiklaboration som vi själva omarbetat till en öppen, valde vi att visa 

dessa två varianter. Detta då eleverna utfört den slutna, men ej den öppna varianten av denna 

laboration. Dessutom blev det vissa sidospår i diskussionen som vi upplevde intressanta. 

Den andra fokusgruppen fick istället diskutera kring ett Fermiproblem. Vi var intresserade både 

av tankarna om uppgiften som hur de tänkte som grupp för att lösa uppgiften. Lydelsen enligt 

följande: 

 Det har diskuterats att man, istället för att låta snöröjningen transportera bort snö med 

lastbil, skulle man kunna smälta snön på plats. Gör en energijämförelse mellan dessa båda 

alternativ. Räkna bara på den direkta energiåtgången för att samla ihop och köra bort snön 

respektive att smälta den på plats, och bortse från energin förenad med att t ex tillverka 

lastbilar eller anordningar för snösmältningen. Ange tydligt och motivera, gjorda 

antaganden. Jämförelsen skall avse en medelstor stad i Mellansverige. Av svaret skall klart 

framgå om de båda energierna i jämförelsen är ungefär lika stora (t ex inom en tiopotens) 

eller om den ena av energierna (i så fall vilken) är mycket större än den ena.  

(KTH, 2005, s. 21) 

Den andra fokusgruppen fick även de diskutera kring öppna och stängda laborationer, samma 

laborationer som den tidigare fokusgruppen presenterades för. Då dessa elever tidigare 

genomfört den öppna laborationen, ansåg vi det intressant att få höra hur diskussion skulle 

utvecklas jämför med den som rådde under föregående fokusgrupp. Även här uppstod vissa 

sidospår. 
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11.6.4 Intervjuer 

Vi har intervjuat två matematiklärare, en biologilärare samt en studierektor. 

Den första intervjun vi höll var med en av matematiklärarna och under denna intervju försökte 

vi få svar på om extramural matematik var något som förekom i undervisningen och i vilken 

utsträckning den i sådant fall gavs utrymme i undervisningen. Dessutom försökte vi få en bild 

av lärarens syn på extramural matematik både som begrepp och dess eventuella nytta i 

undervisningen. Vi försökte också utröna huruvida läraren skulle använda sig av ett färdigt 

material anpassat för extramuralt lärande.  

Den andra matematikläraren fick läsa en av våra uppgifter som här är återgiven i en förkortad 

upplaga.  

 Eleverna skall med hjälp av ett pulsband och en pulsklocka […] undersöka vilket samband 

som råder, dels mellan hjärtats slag och hastigheten, dels mellan hjärtats slag och den 

energiförbrukning som råder vid fysiskt arbete.  

Intervjun ifråga rörde sig sedan kring denna uppgift. Vi pratade om lärarens syn uppgiften, hur 

lång tid den skulle ta att genomföra, vilka svårigheter han såg med uppgiften. Lämpade sig 

uppgiften för integrering mellan ämnen osv. Kort och gott försökte vi ta del av lärarens samlade 

erfarenhet som lärare för att besvara vår undran om den extramurala matematikens 

existensberättigande som komplement till undervisningen. 

Biologiläraren valde vi att intervjua då hon till skillnad mot matematiklärarna var van att hålla 

lektioner utomhus i form av exkursioner och studiebesök. Här sökte vi svar på hur elever 

hanterar den känsla av frihet som utomhusvistelsen kan ge. Vi var även intresserade av 

tidsåtgång samt tidsförluster kontra positiva bieffekter av det extramurala momentet i 

undervisningen. Givetvis sökte vi även att ta del av lärarens vana och expertis inom området. 

Studierektorn intervjuades för att vi skulle få insikt i hur stor flexibiliteten i schemat var. Det 

vill säga kan en lärares intresse av komplementär undervisning ges plats i schemat. Vi var även 

intresserade av hur möjligheterna att få studiebesök finansierade såg ut. Med andra ord finns 

pengar och hur kan man nyttja dem samt hur man går till väga om man vill hålla en längre 

lektion. 

 

11.6.5 Analysverktyg till intervjuer och fokusgrupper 

Vi har använt oss av tape-based analysis enligt Morgan (1998). Det innebär att man inte 

transkriberar allt intervjumaterial. Istället lyssnar man på ljudupptagningen och transkriberar 

intressanta delar. Undantaget för denna analysform är intervjun med studierektorn då vi istället 

använde oss av det som Morgan benämner som note-based analysis, i övrigt analyseras 

materialet på samma sätt. 

För att analysera intervjuerna använder vi oss av de metoder som beskrivits av Kvale (1997).  

Han menar att det finns fem viktiga metoder för att analysera intervjuer.  

1. Meningskategorisering 

2. Meningskoncentrering 

3. Meningsstrukturering genom berättelser 
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4. Meningstolkning 

5. Ad hoc, för skapande av mening 

De metoder, av dessa fem, som får bilda grunden till vårt analysverktyg är 

meningskoncentrering och ad hoc-metoder. En kombination av metoder är att föredra menar 

Morgan (1988). 

Meningskoncentrering är en process i flera steg, beskriver Kvale. Till att börja med skaffar man 

sig en övergripande bild av intervjun, genom att läsa utskriften eller lyssna igenom materialet. 

Därefter styckas intervjun upp på naturliga meningsenheter. Nästa steg i processen är att 

koncentrera den naturliga meningsenheten, så att det centrala av den intervjuades åsikter 

bevaras i en enkel form.  

 Forskaren försöker här tolka intervjupersonens svar utan fördomar och tematisera 

uttalandena utifrån hennes synvinkel sådan den uppfattas av forskaren.  

(Kvale, 1997, s. 177) 

Efter detta låter man ställa frågor, med undersökningens syften som grund, som de centrala 

temana får besvara. Slutligen knyter man samman de centrala temana som besvarar 

undersökningens syften i en deskriptiv utsaga. 

Ad hoc är enligt Kvale den vanligaste metoden för att analysera intervjuer, här använder sig 

forskaren av olika tekniker och arbetssätt för skapande av mening utifrån intervjumaterialet. För 

att påvisa Styrkan och möjligheterna med denna metod presenteras följande lista: 

1. Först skaffa ett allmänt intryck. 

2. Gå tillbaka till särskilda avsnitt. 

3. Eventuellt göra vissa kvantifieringar. 

4. Göra djupare tolkningar av utvalda yttranden. 

5. Omvandla delar av intervjun till berättelser. 

6. Utarbeta metaforer för att fånga materialet. 

7. Visualiseringar av resultat i flödesdiagram. 

8. Och så vidare. 

Listan illustrerar ett hypotetiskt förfarande vid analys av intervjumaterial. 

Vi avser att nyttja ad hoc övergripande och meningskoncentrering på intressanta delar. 
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12 Resultat 

 

Då vi har ett i sammanhanget litet underlag skall vi undvika generaliseringar, dock kan vi 

med stöd av läroplanen se eleverna som unika individer speciell behandling av bortfallet i 

enkäterna och istället titta på individnivå. Vi får därmed lite friare tyglar och kan helt 

enkelt utgå från resonemanget - om det finns någon elev som har åsikter som öppnar för 

extramural matematik så finns möjligheten att prova. 

12.1 Elever 

12.1.1 Resultat från elevenkäter 

Då enkäterna blev skrymmande, har vi valt att redovisa fyra frågor med tillhörande resultat. 

Övriga diagram återfinns som bilagor, likaså enkäterna som har använts. Däremot har vi försökt 

oss på en tolkning, som får fungera som en sammanfattning, av de diagram som återfinns som 

bilagor. 

Till diagrammen återfinns frågan/påståenden från enkäten i bildtexten. 

 

 

Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid? Om ja, ange hur många gånger 
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Förekomsten av laborationer i matematikundervisningen är tillräcklig 

 

 

Miljöombyte är stimulerande för lärandet (Det blev inget bortfall på denna fråga.) 

 

 

Grupparbeten finner jag lärorika 
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Antalet enkäter i studien är 144 stycken.  

Enkäterna är fördelade på matematikkurserna A, B, C, D, E och Diskret.  

Från diagrammen ovan se vi att grupparbeten och miljöombyte upplevs som stimulerande för 

elevens lärande. Däremot finner vi att de flesta eleverna som ingår i enkätundersökningen aldrig 

utfört matematiklaborationer. Elevernas åsikter kring huruvida förekomsten av laborationer 

inom matematikundervisningen är tillräcklig, delar sig. Några anser att förekomsten är 

tillräcklig andra inte. Flera anser att det varken är för få, eller för många laborationer i 

matematikundervisningen. 

Från övriga diagram i studien finner vi att flertalet av eleverna tycker att 

klassrumsundervisningen i matematik är övervägande intressant och lärorik, men att den till 

viss del upplevs som enformig.  

Vi finner också att eleverna i undersökningen är medvetna om att matematiken används i andra 

skolämnen. De ser dessutom en framtida användning av matematiken i sitt kommande yrkesliv. 

Då det gäller utflykter med skolan finns det risk att eleverna har missat information under 

utflyktstillfället, men å andra sidan anser eleverna att både skolutflykter och miljöombyte är 

stimulerande för lärandet. Eleverna i studien är övervägande positiva till projektarbeten. 

12.1.2 Resultatanalys av fokusgrupp ett, med elever 

Efter att de fyra eleverna samlats visas pulsuppgiften tillsammans med klocka och pulsarmband. 

En av eleverna hummar samt fortsätter med att beskriva hur man skall göra, springa en sträcka 

och ta puls. Nästa elev tillägger och så skall man göra det flera gånger. Den tredje tar vid med 

kommentaren, det är något med puls och hastigheter i alla fall… 

Diskussionen fortsätter i samma stil, med lite ledande frågor och påståenden här och där, för att 

hålla liv i samtalet.  

När uppgiften gåtts igenom konstaterar eleverna att uppgiften är genomförbar med deras 

matematikkunskaper. De säger att de gärna skulle genomföra en sådan uppgift, då de menar att 

det är mycket roligare än att räkna i boken. De säger att du förstår mer om du visar och gör 

själv. Om du räknar uppgifter i boken förstår du inte riktigt varför du gör på ett visst sätt. De 

säger även att facitet i boken nyttjas både som koll av svaret och som genväg. Med facit som 

genväg menar de att då de räknat fel anpassar man sig efter facit för att få rätt svar, utan att 

reflektera över det eventuella misstaget i tankegången. 

De efterfrågar mer övningar, en av dem säger att man sitter i samma sal, på samma stol, samma 

bok… Överlag vill de ha mer omväxling i undervisningen. Nästa elev tillägger att han skulle 

vilja ha en lektion med ett stort problem och utan facit. Vilket möts av kommentaren, facit är 

bra om man inte fuskar. 

Vid valet mellan öppen eller sluten fysiklaboration delas de upp på två grupperingar. Den ena 

falangen förespråkar öppna laborationer. Motiveringarna är att det är mer utmanande, roligare 

och att man lär sig mer. De andra två känner att de inte riktigt orkar med utan föredrar den 

slutna laborationen med färdiga tabeller. Däremot är alla fyra är eniga om att den öppna är 

roligast och lärorikast. 

Deras förväntningar på en laboration är att man ska lära sig. En uttrycker det som att man tar på 

problemet och går från teorin till praktiken. 
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Förväntningarna på ett experiment är inte lika lätt att sätta ord på men efter en stund säger en av 

dem att man provar sig fram med praktiken för att förstå samma teori. Övriga hänger med i 

resonemanget och menar att laboration bara handlar om bekräftelse. I ett experiment vet man 

inte riktigt vad som händer. 

Elevernas förväntningar på en vetenskaplig undersökning utmynnar i att något skall bevisas 

eller att man ska komma på något nytt.  

 

12.1.3 Resultatanalys av fokusgrupp två, med elever 

Denna fokusgrupp förankrade den tidigare gruppens tankar om laborationers frihetsgrad. 

Därefter fick de diskutera tankegången och lösningen av ett Fermiproblem. De tragglade sig så 

sakteliga fram till en lösning av problemet, med lite tips och vägledning. 

De hade aldrig tidigare stött på ett sådant problem och menade att de alltid får uppgifter med 

exakta siffror. De tyckte uppgiften var rolig då man får diskutera i grupp och att den mycket väl 

skulle fungera som gruppuppgift. Situationen att få den ensam vid ett provtillfälle skulle inte 

vara kul. 

Även denna grupp menade att det är för lite variation i matematiken de håller på med i skolan. 

Det är bara färdiga modeller. De önskade mer matematik som var kopplad till verkliga livet. 

Synpunkter om att testa påståenden kom upp, uppgifter av typen är det möjligt och går det, var 

efterfrågade. De refererade till ett TV-program, Mythbusters, där olika myter testas 

vetenskapligt för att påvisa om myten är möjlig eller kan förkastas. 

De menade avslutningsvis att om de skulle få tillfälle att utföra valfri laboration skulle de 

antagligen inte komma på något alls. 

 

12.2 Intervjuer med skolpersonal 

12.2.1 Resultatanalys av intervju med matematiklärare ett 

Hon har vid två tillfällen provat att ha matte utomhus. Dels som knep & knåp vid en exkursion 

där enda syftet var att sysselsätta eleverna. Det rörde sig om höjdmätning av träd och föll väl ut 

bland eleverna. Vid det andra tillfället gällde det statistik för en årskurs 8: a, men hon tyckte att 

eleverna konstruerade frågor som inte lämpade sig för statistik. Hon säger dock att statistik är 

något hon skulle kunna tänka sig att prova igen om det fanns färdigt material att tillgå. Detta 

eftersom hon tycker att det är svårt att hitta på meningsfulla uppgifter att undersöka. Samt att 

det tar mycket tid och kraft i anspråk att finna dessa uppgifter. 

Om studiebesök säger hon att eleverna växer, de ser möjligheter som de inte träffar på i sina 

vanliga miljöer. Det finns dock risk att de missköter sig då de kan känna sig anonyma vid stora 

evenemang.  

Hon gillar inte integrering mellan ämnena då det kan bli krystat och larv men konstaterar 

samtidigt att matematik används i hennes andra ämne, kemi. 



 

 52 

Grupparbeten inom matematiken används ibland och är då cirka en timme långa. Hon delar 

själv in grupperna för att undvika att riskera att någon grupp blir stillastående. Som exempel på 

grupparbeten nämns sannolikhet för att få vissa pokerhänder. Detta blev uppskattat av eleverna. 

Projektarbeten anser hon inte vara den effektivaste arbetsformen. Dessutom krockar det med 

nationella provet i matte D kursen. Att lägga ett projekt efter provet är svårt då hon menar att 

eleverna lägger av efter provet. 

 

12.2.2 Resultatanalys av intervju med matematiklärare två 

Då han läser uppgiftsbeskrivningen (kring pulsuppgiften, se avsnitt 15) mumlar han gillande  

 Minsta kvadratmetoden är rolig, lite Excel.  

När han läst klart konstaterar han att man skall ut och springa helt enkelt, springa med olika 

hastigheter. Han säger att det är en skithäftig uppgift där du får in idrott och hälsa, matte och 

data. Han tycker att dator skall användas, då han menar att grafräknare blir alldeles för plottrigt. 

Om uppgiften menar han att den skulle gå att genomföra. Springandet och pulsklockan kan inte 

ta speciellt mycket tid, men sen kan man givetvis sitta kvar som elev och fundera kring: vad jag 

ska göra med det här? 

Han ägnar en tanke åt koordinatsystem och ifall eleverna kan tänkas behöva det. Efter en tids 

betänkning yttrar han sig  

 Värdetabell gör de naturligtvis. 

Han konstaterar, att bara beräkna hastigheten kan vara svårt, men intuitivt kan de kanske 

enheten för hastighet och därmed kan de få fram ett samband. Kan de enheten behöver de inte 

formeln. Har de en dessutom en tabell ser de kanske ett mönster. Sorterad tabell räcker då ser 

man om någon punkt avviker och kan därmed springa om vid behov. 

Tidsåtgången utan minsta kvadratmetoden uppskattar han till totalt cirka två till tre timmar för 

att de ska förstå och få insikt. Där utförandet och insamlandet av data tar ungefär en timma eller 

strax däröver. Elevernas kunskaper i Excel och vad de kan om räknaren bromsar sen upp 

förloppet. Minsta kvadratmetoden tarvar en egen genomgång menar han. Det är en teori som 

man skulle kunna ta, det pratas om den i fysiken. Räknaren och Excel nyttjar minsta 

kvadratmetoden. Han drar sig till minnes att han gått igenom teorin i datakunskapen vid något 

tillfälle. Han menar att teorin skulle man kunna ta i Matematikkurserna C, D och Breddning. 

Svårigheter han nämner är hur man avgör när eleverna kört fast och hur mycket man då kan 

hjälpa dem. En del elever greppar med en gång andra inte.  

Han säger att det är svårt att hitta exempel som innehåller matematisk modellering. Här är det 

bara att springa. Han skulle även vilja ha med idrotten och integrera de båda ämnena. 

Han säger att det blir riktigt roligt då vi visar olika kurvor som anpassas till mätpunkterna. 

Olika felkällor diskuteras och kommer fram till att höjd startpuls kan vara intressant. För att 

lättare kunna starta med samma puls. 

Han avslutar med att säga matte modelleringsexempel som de själva kan göra och integrering 

mellan ämnen är intressant. Konstaterar att årskurs 2 kan vara lämpligt men att teorin till minsta 

kvadrat metoden passar in på breddning.  
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12.2.3 Resultatanalys av intervju med biologilärare 

Biologiläraren är mycket positivt inställd till exkursioner då hon menar att man får bra kontakt 

med eleverna. Dessutom blir sammanhållningen bra i klassen, man får en ömsesidig respekt i 

förhållandet lärare – elev. Detta leder till att eleverna stör mindre på lektionerna. Som en följd 

av detta blir den tidsförlust som sker vid exkursionen i slutänden en tidsvinst för ämnet i stort.  

En typisk exkursion tar cirka tre timmar att genomföra men läraren får lägga ner mycket tid på 

förarbetet. Det rör sig om ca fem timmars förarbete för en sådan exkursion. Hon menar att 

planera väl är nyckeln för att bli tidseffektiv. Detta gäller både det pedagogiska och det 

praktiska. Även erfarenhet är något som bidrar positivt till tidseffektiviteten. Detta är något som 

speglar av sig i hennes övriga lektioner, då hon har för vana att alltid ha ett tidsschema och 

planering närvarande på lektion. 

Eleverna jobbar ofta i grupp. Någon nivågruppering görs inte av läraren vid grupparbeten. Hon 

säger även att det är lätt att bedöma individens prestation i gruppen. 

Hon värderar kombinationen praktik och teori högt, då hon menar att eleverna kommer ihåg 

med fler sinnen om de får prova. Dessutom är olika hjälpmedel nyttigt, eftersom man kommer 

åt fler personer. Hon säger att man måste försöka på alla möjliga sätt och att variation är nyttigt. 

Även olika modeller används och ger bra resultat. 

Om studiebesök säger hon att de är väldigt givande och ger som exempel Naturhistoriska 

Riksmuseet och Cosmonova. 

Hon avslutar intervjun med att säga att  

Det är viktigt att komma utanför lilla skolan. 

 

12.2.4 Resultatanalys av intervju med studierektor 

Den intervjuade studierektorn säger att läraren kan påverka lektionslängden till viss del. Som 

lärare kan man komma med önskemål till exempel kan man önska ett långt lektionstillfälle 

istället för två korta. Även önskemål om pedagogiskt samarbete mellan lärare försöker hon 

tillgodose vid schemaläggning. Hon påpekar dock att dessa önskemål inte står högst i prioritet 

då schemat sätts ihop. Först prioriteras elevernas scheman, håltimmar undviks i den mån det 

går. Sedan kommer de lärare som har nedsatt tjänst, följt av lärare som behöver hämta sina 

barn. 

Hon säger att läraren inte behöver berätta att de ska på en skolutflykt. Det räcker om läraren kan 

komma överens med sina kollegor. Däremot bör expeditionen meddelas, då eleven skall kunna 

nås vid behov.  

När det gäller pengar har ämnena en del pengar och enheten har en pott. Mer pengar går inte 

uppbringa och sponsring från företag är inget som förekommer. 
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12.3 Resultat – Litteraturstudier 

 

I denna text presenterar vi inledningsvis en historisk bakgrund av 

matematikundervisningen i den svenska skolan. Sedan beskriver vi den aktuella 

situationen för matematikundervisningen och lyfter fram vilka möjligheter som finns för 

den extramurala matematiken att fungera som ett komplement till traditionell 

skolbänksundervisning. Detta genom att belysa allmän forskning kring motivation och 

lärande, samt hur vissa lärare tagit tag i skolans matematikproblem på eget initiativ. Vi 

presenterar även laborationer och vad dessa kan tillföra undervisningen, samt redovisar 

för begreppen informellt och formellt lärande. 

Avslutningsvis diskuterar vi kring ”att vara utomhus” samt Science Centers och 

matematikpromenader. 

12.3.1 En kortfattad historisk överblick över gymnasiematematiken 

Sverige har haft gymnasium sedan år 1620, med kung Gustav II Adolf som initiativtagare. I 

början bestod matematikundervisningen i form av räknandet med Euklides klassiska aritmetik. 

Under 1800-talet fick så algebran och geometrin en alltmer framträdande roll (Nordström, red. 

2009). Det existerar såväl likheter som skillnader mellan matematikundervisningen då och nu. 

Undervisningen var tidigare tydligt styrd av läroboken, där syftet med undervisningen 

exempelvis under 1880-talet, var att hålla eleverna sysselsatta utan att ta upp lärarens tid 

(Lundin, 2010). Just lärarens tid och faktumet att alltmer barn rann på gatan och förstörde 

samhället, grundlade under tidigt 1800-tal något som kom att kallas Lancasterpedagogik. Det 

innebar att de duktiga eleverna lärde de sämre. En och samma lärare fick en stor hop elever, 

varpå olika slags monitörer (hjälplärare) i form av elever undervisade en större skara elever 

(Ödman, 2006). 

Den kritik som idag finns inom matematiken beträffande exempelvis mekanisk räkning, ett 

tragglande uppgift efter uppgift, är inget nytt fenomen. Lundin (2010) menar på att det har en 

över hundraårig historia och ger historiska utdrag som belyser detta 

 Svensk Läraretidning 1886: 

 Ännu i början af 1850-talet erhöll lärjungen […] bestämda regler att följa[…]. Någon 

 förklaring huru reglerna tillkommit […] gafs aldrig. 

 Henrik Petrini 1905: 

Matematiken har sålunda urartat till ett tankedödande mekaniskt innötande af regler i 

stället för att vara det mest tankeutvecklande ämne som finns. 

 Johan Öbrink 1970: 

Det moderna samhället fordrar en ny typ av matematikundervisning [...] som mindre 

betonar mekanisk övning och i stället syftar mera mot förståelse och sammanhang 

(samtliga ovanstående citat ur Lundin, 2010) 

 

Lundin (2010) visar vidare hur matematikböckerna har påverkat den svenska undervisningen 

och konstaterar att böckerna varit starkt i fokus sedan 1800-talet, med skillnaden att förr var det 
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få tal i läroboken, nu är de fler. Samtidigt fanns det stundtals mer text i dåtidens läromedel, 

matematikboken var så att säga skönlitterär. Den påverkan graden av läroboksstyrning får för 

dagens undervisning i dagens skola är allmänt känt (se exempelvis Ärlebäck, 2009). 

Forskning visar även att matematikböcker inte är intressanta ur ett elevperspektiv. Det 

framkommer i boken ”Ungdomarna, skolan och livet” (2002) som redovisar att 60 % av dagens 

elever tycker att böckerna i skolan är ointressanta. Här diskuteras även kring lärobokens 

existens 

Med tanke på att undervisningen enligt studier är hårt läroboksstyrd är resultaten dystra. Man 

kan då fråga sig om man ska använda läroböcker överhuvud taget, när så många elever finner 

dem tråkiga. 

 (Lärarhögskolan i StockholmCentrum för barn och ungdomsvetenskap, 2002, s. 31) 

Löwing (2002) anser att läroboksbunden undervisning får ett såpass stort utrymme som den får 

idag på grund av bristande lärarkompetens. Konsekvenserna av detta grundar sig i en 

otillräcklighet i den behövliga bakgrunden av teori som behövs hos lärare, vilket slutligen 

resulterar i svårigheter att forma undervisningen. 

 

Ulin (1996) menar att det inte är ovanligt att många människor har dåliga minnen från 

undervisningen i matematik. Anledningen till detta är enligt honom bland annat. att lärare inte 

håller sig uppdaterade med sin matematiska fantasi och färdighet. Vidare menar han att som 

lärare behöver man hålla sig aktuell i sin matematiska kreativitet och det gäller för både lärare 

och elever att man hela tider fyller på med goda erfarenheter. Han anser slutligen att många 

lärare sjunker alltför djup in i sin lärarroll och låter rutin styra arbetet. Detta får enligt Ulin 

konsekvenser. Om inte läraren upplever undervisningen som spännande och något 

entusiasmerande, då finns det enligt Ulin, en stor risk att eleverna upplever matematiken som 

torr och torftig. 

 

Carlgren och Marton (2000) har studerat den allmänna undervisningssitutationen i dagens skola. 

De menar att ett av de större problemen i dagens skola är att den råder en ovilja hos lärarna att 

överge klassrummet då de undervisar. Enligt Carlgren och Marton (2000) kännetecknas skolan 

av en ensidighet med ett litet inslag av variation, vilket de anser är en av de förändringar som 

bör genomföras till ”skolan av imorgon”. 

12.3.2 Exempel på god undervisning 

Sjøberg (2005) menar att det finns utmärkande drag för bra undervisning. Enligt honom måste 

den goda undervisningen bygga på erfarenheterna och intressena hos eleverna. Vidare menar 

han att undervisningen skall grundas på motivation, samt att motivation och meningsfullhet ska 

ses som nödvändiga villkor för lärande. Här anser Carlgren och Marton (2000) att det finns 

åtgärder för hur man åberopar motivationsskapande undervisning. De ser följande möjligheter: 

 

 Skapa uppgifter som eleverna tycker är roliga. 

 Att försöka fånga elevers intressen. 

 Se till att det elevernas kreation har en mottagare. 

 Att eleverna arbetar med problemlösning. 
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Wellington (2000) har också undersökt vad som känneteckar en god undervisning. Han menar 

att god undervisning i naturvetenskap kännetecknas av att den innehåller en relation mellan det 

som ska läras och en aktivitet . Löwing (2006) anser att John Deweys uttryck ”learning by 

doing” används på ett felaktigt sätt. Hon menar att eleverna inte lär sig matematik genom att 

göra, utan lärdomen sker istället genom en reflektion över det som egentligen görs.  

Enligt Dewey ska man inte bedriva grupparbeten och former av praktiskt arbete, bara för att de 

”kan vara bra”. Nej, Dewey ansåg att det måste finnas en eftertanke och ett syfte med dessa 

arbetsformer i skolan. Först då är frigörelse och medvetenhet möjliga att uppnå (Egidius, 

1999c). Wellington (2000) menar att exempelvis arbeta med begreppet elektroniska fält och 

vågor inte nödvändigtvis bäst exemplifieras genom praktiskt arbete. Sjøberg (2005) menar även 

att det är meningslöst att prata om praktisk arbete som något bra, eller som något dåligt, 

eftersom det som avgör huruvida praktisk arbete är lyckosamt beror på dess mål. 

12.3.3 Den extramurala matematiken i dagens 

matematikundervisning 

Relativt få studier i matematik fokuserar på skillnader i fysiska läromiljöer (olika platser) inom 

matematikundervisningen. Barbeau och Taylor (2008) representerar denna exklusiva 

forskarskara och jämför undervisning utanför klassrummet och undervisning i klassrummet. De 

ser klassrummet som en plats för undervisning bland många andra, och menar på att dagens 

skola och samhälle öppnar upp möjligheter för nyttjandet av andra typer av miljöer för 

undervisning. De anser att den främsta skillnaden mellan undervisning i klassrummet jämfört 

med undervisning utanför skolan är följande: den mentala friheten och att restriktionerna 

beträffande tid och rum är annorlunda, där undervisning utanför skolan uppvisar en hög grad av 

de nämnda egenskaperna. Som exempel på en form av undervisning utanför klassrummet 

nämner de utställningar.  

I dagens svenska skola förekommer det undervisning som tar en plats inom den extramurala 

definitionen vi tidigare presenterat. Moghaddam m fl. ser läroboken i matematikundervisningen 

som ett komplement. De visar på att den undersökande matematiken är något som fungerar på 

gymnasienivå. De hänvisar till Boaler (1997a) som gjort en undersökning bland skolelever i 

England. Två grupper undersöktes: Dels en skola med traditionsbunden undervisning, dels en 

med mer projektorienterat arbetssätt. Studien visade att den undersökande undervisningen 

resulterade i följande 

 Eleverna fick bättre resultat på prov. 

 Eleverna fick en utvecklad förmåga gällande sitt matematiktänkande. 

 Eleverna fick en större kapacitet att attackera och lösa problem som krävde nya 

metoder. 

Undervisningsformen ledde även till att fler läste matematik på högre nivå 

(TangentenNämnaren, 2000). I USA har även liknade projekt genomförts på fem skolor, där 

effekterna av denna typ av undervisning är snarlikna ovan nämnda. Silver (1997) konstaterade 

att  

De har visat sig effektiva och inspirerande och fått skoltrötta och omotiverade elever att lära 

sig matematik. 

(TangentenNämnaren, 2000, s. 57) 
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På eget initativ har Moghaddam m fl. infört ett exploatärt inslag av matematik i deras 

matematikundervisning. Denna kännetecknas av ett underökande arbetssätt, där läroboken fått 

en mindre plats än i traditionell undervisning. Enligt dem hinner undervisningsstoffet som ska 

gås igenom under en kurs med, och såväl eleverna som lärarna tycker att denna form av 

undervisning är rolig (TangentenNämnaren, 2000). 

 

I  ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (Skolverket, 2003) redovisas bland annat aspekter 

av vad som påverkar elevers lärande och vilka faktorer som påverkar lusten att lära. Det 

konstateras att det inte finns en optimal mall för undervisning och det finns inte heller en typ av 

undervisning som är den enda rätta. Rapporten fastslår att när eleverna tappar motivation och 

lusten att lära så sätter detta käppar i hjulet. En av de faktorer som främjar lusten att lära är 

enligt rapporten, just att om eleverna ges möjligheter att påverka sin undervisning såväl 

innehållsmässigt som i form av vilka redovisningsformer som ska gälla. Det fastslås även att 

skolan tappar många elever då dessa grundpelare saknas (Skolverket, 2003). Vad som gjorts för 

att förändra undervisningen i matematikämnet nämns väldigt lite i rapporten. Dock har två 

lärare på eget initiativ, försökt ta fram laborationer och utmanande aktiviteter för eleverna inom 

ämnet matematik. Detta har skett på ett naturvetenskapligt program, men rapporten redovisar att 

dessa idéer är något som varken spridits till andra lärare på skolan eller skolledningen 

(Skolverket, 2003). Detta är inget nytt fenomen. Detta var ett faktum för drygt hundra år sedan, 

något Dewey (2004) diskuterar kring. Här menar han att de goda erfarenheter som vissa lärare 

erfar och upptäcker i sin undervisning har en tendens att ej spridas vidare. Detta gäller såväl 

inom den egna skolans organisation som till andra skolor. 

I teoriavsnittet presenterade vi PBL som bland annat. karakteriserades av ett lärande som gick 

från verkligheten till ämnet, vilket vanligtvis skiljer som från allmän undervisning i skolan, där 

man går åt det motsatta hållet. I teoriavsnittet framkom det även att detta var något John Dewey 

ansåg. 

Wikström (1997) menar att matematikundervisningen sker åt fel håll i den svenska skolan. Han 

menar att först sker en presentation av själva ”ämnet matematik” och sedan ges det exempel av 

var detta kan återfinnas i naturen. Enligt Wikström borde det vara omvänd ordning. Vidare 

menar han att för exempelvis derivata och integrering sker en presentation för dessa som 

förhållandet mellan acceleration fart och position, men att tolkningen av begreppen integraler 

och infinitesimalbegreppet blir allför matematisk renodlad. 

Wikström (1997) menar på att kunskapen vi lär oss är situationsbunden. Denne ser en 

problematik från detta ur två perspektiv: Det ena är när matematiken skall användas inom 

fysiken. Ett problem av en viss matematisk struktur klarar elever av att lösa i matematiksalen, 

men inte när detta skall lösas i fysiksalen. Det andra perspektivet är det svårigheter som 

uppkommer för eleverna när matematiken inte används i ett skolsammanhang. Här ger 

Wikström exempel på exempelvis olika ekonomiska situationer där elever skall beräkna hur 

mycket pengar de ska spara. Wyndhamn konstaterande liknande, i det s.k. Portoexemplet. Här 

ges eleverna i uppgift av att lösa enligt följande: 
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Wyndhamn gjorde denna uppgift för en klass i årskurs 7. Det visade sig att resultaten skilde sig 

åt, beroende om uppgiften gjordes under en samhällslektion resp. en matematiklektion: 

 28 % svarade rätt under matematiklektionen 

 50 % svarade rätt under samhällslektionen 

Wyndhamn konstaterade att miljön spelar roll. På matematiklektionerna var undervisningen 

ordnad så att man helt enkelt räknade. Under samhällslektionerna läste man av tabeller och 

diagram (Unenge, 1999). 

 

Unesco (1987) menar att matematik utanför skolan kan ha en rad olika syften. Det ges vid 

denna form av aktivitet ett passande tillfälle att introducera nya idéer. Det är inte bara eleverna 

som kan få ett ökat matematikintresse, det gäller även för de inblandande lärarna. Det ska ses 

som en rättighet att elever får möjlighet att ta del av lustfyllda aktiviteter i matematik utanför 

skolan. Detta för att stimulera såväl deras matematikintresse som glädjen i deras arbetsgång. 

 

Imsen (2000) menar att dagens matematikundervisning sker med hjälp av läroböcker, kritor och 

den svarta tavlan.  Detta ger, enligt Imsen, en visuell hjälp, men ej en dynamisk. För att 

dynamiskt visa på fenomen behövs enligt Imsen, konkret material i form av exempelvis 

koordinatsystem i trä, olika figurer som man fyller med vatten etc. Wikström (1997) menar att 

det är komplicerat att föreställa sig fenomen om det enbart sker en statisk representation. 

Att beskriva en situation vid en viss tidpunkt, alltså en statisk situation ger föga stöd för 

begreppsbildning i situationer som är tidsberoende och där de olika ingående variablerna 

samverkar. 

(Wikström, 1997, s. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestäm med hjälp av prototabellen här nedan vad det kostar att skicka ett brev som väger 120 

gram 

 

Vikt högst [gram] Port [kr] 

20  2,10 

100  4,00 

250  7,50 

500  11,50 

1000  15,50 
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12.3.4 Laborationer 

För vår definition av den extramurala matematiken ingår begrepeppet laborationer. 

Nedan presenteras vad en laboration är, varför man ska laborera, och vilka färdigheter 

laborationer kan tänkas utveckla hos eleverna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hult (2000) menar att det är svårt att enhetlig definiera en laboration 

[…] en laboration tycktes kunna vara nästan vad som helst 

(Hult, 2000, s. 5) 

Svenska akademins ordbok å sin sida, definierar en laboration som: 

(Natur)vetenskapligt fösök eller experiment; ofta om upprepning av känt experiment i 

undervisningssyfte 

(Göteborgs universitet. Språkdata, 1997[1996], s. 545) 

Laborationer i vetenskapligt syfte har sitt urspung från 1600-talet. Drygt 200 år senare börjar 

sedan laborationer träda fram alltmer markant inom undervisningen. Syftet med laborationerna 

var till en början att elever skulle utföra experiment på egen hand och att de skulle kunna vidga 

sina teoretiska vyer, detta genom att laborationen skulle ge dem kunskap de tidigare inte hade 

(Hult 2000). 

Det kom snabbt fram en kritik mot laborationer. Dessa menade att laborationerna främst borde 

förena teori och praktik och inte syfta till att eleverna ska kunna upptäcka och ifrågasätta fakta. 

Denna kritik togs på stort allvar, vilket återspeglas i dagens skola där laborationer mestadels 

förenar teori och praktik (Hult, 2000). 

McKelvey (i Hult, 2000) delar upp motiveringarna till att laborera med indelningen  tekniska- 

och icke tekniska motiveringar. 
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Det du ser minns du 

 

Det du gör förstår du 
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Tabell 3 

 

Motiveringar 

till att 

laborera 

Tekniska Icke tekniska 

 Behovet av 

teknikfärdighet 

Social kompetens 

utvecklas 

 Skapandet av 

intresse 

Kommunikationsförmågan 

tränas 

 Komplement 

till teorin (visar 

skillnad mellan 

modell och 

teori) 

Träning att ställa upp och 

genomföra mål under 

givan tidsramar 

 Flera sinnen 

aktiveras 

Tränar den analytiska 

förmågan 

  Utvecklar den 

ingenjörsmässiga 

kompetensen via förening 

praktik och teori 

Motiveringar till varför man ska laborera (McKelvey i Hult, 2000, s. 12). 

 

 Woolnough och Allsop konstaterar att laborationen anses utveckla förmågan att lösa problem 

och att det praktiska arbetet som laborationen innebär, anses vara motiovationshöjande för 

eleverna (Woolnough och Allsop 1985 i Hult, 2000). Anna Kruse ansåg att laborationer i 

matematik kunde utgöra ett naturligt inslag i undervisningen. Då, för drygt 100 år sedan började 

laborationer att träda i kraft i undervisningen och de övriga naturvetenskapliga ämnenen. Kruse 

ställde sig frågande varför inte detta kunde ske även inom matematiken (Kruse, 2010). 

 

Doktorand Gyllenpalm (föreläsning 2010, 8 mars) diskuterar olika former av undervisning som 

idag existerar i skolan. Gyllenpalm delar in problemlösning och laborationer i kategorierna: 

fråga, metod och resultat. Han beskriver PBL som en ingenjörsmässig undervisningsform, där 

metodvalet är öppet.  

 

Hegarty & Hegel (i Hult, 2000) menar att vissa studier visar att en öppen laboration kräver mer 

av läraren än en sluten  De menar vidare att tiden före laborationen oftast bestå av föreläsningar, 

och att laborationer i sällsynta fall följs upp. Hult (2000) anser att det finns en koppling mellan 

laborationer och undervisningsfilosofier som har olika syner på kunskap och lärande. Han 

menar att laborationernas utseende skiljer mellan exempelvis åskådningen 

undervisningsteknologisk-traditionellt (UTT) och PBL. Inom UTT är det inte vanligt 

förekommande med öppna laborationer och vanligtvis är en laboration godkänd eller 

underkänd, dvs. ingen större betygsgradering tillämpas. Inom PBL däremot skiljer sig metoden . 
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Hult hänvisar till Svensson m fl. (1999) som beskriver att sådana laborationer kännetecknas av 

följande komponenter: 

 Beskrivningen av laborationen är kort, men själva stoffet som den behandlar beskrivs 

omfattande. 

 Läraren skapar i samråd med eleverna frågor som laboration ska behandla och 

utvärderar tillsammans med eleverna det hjälpmedel som de kan tänkas behöva i 

laborationen. 

 När väl eleverna arbetar med laborationen råder en hög grad av frihet beträffande 

arbetssättet. 

(Svensson m fl. 1999 i Hult, 2000, s. 43) 

Enligt Hult ska laborationen ses som en pusselbit i undervisningen. Dock är det så att denna 

pusselbit i sig består av tre komponenter: före laborationen, under laborationen och efter 

laborationen (Hult, 2000). Han menar att för att laborationen ska uppnå sitt fulla syfte och att 

lärandet ska utvecklas mera på djupet (djupinlärning) så krävs det att mer tid ägnas åt tiden före 

laborationen och efter laborationen. 

 

12.3.5 Att vara utomhus 

Den typ av utbildning som idag finns i Sverige i form av ett klassrum med fyra väggar är något 

modernt. Under Antiken gjordes många framsteg inom vetenskapen, såväl matematiken. 

Aristoteles, som var såväl framstående matematiker som filosof, var av åsikten att en människas 

själ är en reflex av naturen. Den verkliga världen bestod av erfarenheter från just verkligheten 

och detta fick vi utlopp från genom våra sinnen. Mer renodlade didaktiker som varit 

framträdande inom den extramurala undervisningen är Comenius. Han beskrev lärandemiljöer 

som något som ska väljas autentiskt och var betonade att man ”ska gå ut för att lära in”. 

(Friluftsfrämjandet, 2002). 

 

Lundegård, Wickman, & Wohlin (red. 2004) menar att den positiva effekt som utemiljön ger, 

inte alls är en nyhet av något slag. De redovisar hur undervisning historisk gestaltat sig 

utomhus. Här menar Rantalo (i Lundegård, Wickman, & Wohlin, red. 2004) att bilder helt 

enkelt inte räckte till i undervisningen. Det stoff som man skulle undervisa kring var ju 

verkligheten själv. 

Böcker och bilder var inte nog, ville man verkligen erbjuda levande kunskap måste man också 

ut i det levande livet. 

(Rantalo i Lundegård, Wickman, & Wohlin, red. 2004, s.11) 

Wickman (red. 2004) ser samband mellan utomhusdidaktik och PBL. De menar att man inom 

PBL arbetar med situationer och händelser från verkligheten, vilket ligger i linje med hur man 

arbetar med undervisning utomhus. 

 

12.3.6 Science Center och utställningar 

Den betydelse den extramurala undervisningen har fått i ett närbegränsande ämne till 

matematiken, nämligen fysiken, har undersökts i en doktorsavhandling. Bagge (2004) 
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undersöker betydelsen av ”Science Center” och menar att upplevelsen från just ett Science 

Centers kan skapa en god variation i undervisningen. Bagge (2004) menar även att eleverna via 

Science Center får en koppling mellan experimenten och fysiken, något som ibland saknas i 

skolan. Nyckelfaktorer att lyckas i den extramurala undervisningen vid besök av Science 

Centers menar Bagge är förberedelse 

If you don’t know what you are looking for during the experiment, it is very difficult to see 

anything 

(Bagge, 2003, s. 58) 

Även tiden efter besöket är viktigt. De ska efteråt följas upp i den vanliga undervisningen. 

Heine (i Fors, 2006) menar att alltfler museum och utställningar tenderar att skifta mot 

traditionell utställning, för att istället fokusera på att utbilda besökarna. Universum i Göteborg 

tillhör denna skara av utställningar i utbildningssyfte. På 7500 kvm får bland annat 

gymnasieelever möta naturvetenskapen i alla dess former. I Lpf 94 beskrivs det att 

undervisningen skall bland annat utgå från elevens egna tankar och funderingar (Sverige. 

Utbildningsdepartementet, 1999). I utvärderingarna kring elevers åsikter om besöket på 

Universum återges detta 

Miljön på Universum var så underhållande eller intressant, så spontan nyfikenhet uppstod, 

vilken i sig ledde till egna frågeställningar 

(Björneloo & Sträng, 2006, s. 46) 

Vidare uttrycker eleverna i rapporten, betydelsen av den helhetsbild som ges för lärande på 

Universum. Eleverna uttrycker det som att då man får använda alla sinnen i form av att se 

lyssna och själv göra, blir resultaten att kunskapen sitter i mera bestående (Björneloo & Sträng, 

2006). 

 

I Björneloo och Strängs studie angav 84 % av lärarna att vistelsen vid Universum är möjligt 

som komplement till den traditionella undervisningen i naturvetenskap. 

 

12.3.6.1 Formellt och informellt lärande 

Då det mesta av elevers lärande sker utanför skolan är det viktigt att man pratar om två typer av 

lärande. Dels lärandet i skolan, det formella lärandet, dels lärandet utanför skolan, det 

informella lärandet. Skillnaden mellan dessa läranden, förutom i avseende på att det (som 

oftast) är olika miljöer i vilka lärandet utvecklas, är en fråga om frihet. Medan det formella 

lärandet är mer fast och ”ofrivilligt” är det informella frivilligt och spontant lärande. 

(Wellington & Ireson, 2008). Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994) menar att inom den 

formella matematiken följes lagar regler och skrivsätt på ett stringent sätt, jämfört med det 

informella lärandet inte betonar stringensen för dessa attribut. Nedan visar lite mer generella 

skillnader mellan informellt och formellt lärande 
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Tabell 4 

 

Lärande Informellt lärande Formellt lärande    

 frivilligt obligatoriskt    

 ofta tillfälligt, ostrukturerat och 

osammanhängande 

strukturerat och sammanhängande    

 icke-bedömande, icke certifierande bedömande    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öppet  

lärandelett, lärandecentrerat 

utanför normala förhållanden 

många oväntade resultat (resultat som är 

svåra att mäta) 

sociala aspekter är centrala, exempelvis 

socialt samspel mellan besökare 

låg giltighet 

mera stängd karaktär 

lärarlett, lärarcentrerat 

klassrums- och institutionsbaserat 

färre oväntade resultat 

 

sociala aspekter är ej i fokus 

 

hög giltighet 

   

Skillnader mellan formellt och informellt lärande (Wellington & Ireson, Science Learning, Science 

Teaching, 2008, s. 320 fritt översatt). 

 

Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994) menar att en ny matematik börjar träda kraft i den 

svenska skolan. Den benämns lite olika, men kallas ofta för ”etnomatematik”, 

”situationsmatematik”, ”vardagsmatematik”. D’ Abrosio (i Unenge, Sandahl, & Wyndhamn, 

1994) beskriver etnomatematiken likt figuren nedan. 

 

Vardagsmatematik

lärare

?

skolmatematik

läroboken

vardgassituationer

  

Figur 9. Omarbetad figur från Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994, s. 51) 

 

Vardagsmatematiken ligger inte i en komplett paritet med skolmatematiken. Unenge, Sandahl, 

& Wyndhamn (1994) menar att man i skolan, studerar sådan matematik som inte förekommer i 
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vardagslivet. Lundin (2010) menar att kopplingen mellan matematiken i skolan och 

matematiken utanför skolan kan ifrågasättas.  

Vi möter matematiken varje dag (i skolan), och lär oss därigenom att den är något man möter 

dagligen (utanför skolan). 

  

Ovanstående figur visar också att matematiken presenteras för eleven utan hänsyn till vare sig 

motivation eller den egna erfarenheten. Konsekvenserna av detta blir enligt, att problemet är 

läraren/eller lärobokens, den angår inte riktigt eleven på så sätt att eleven känner att det är 

dennes problem (Unenge, Sandahl, & Wyndhamn, 1994). 

 

Vi såg i tabell 4, en skillnad mellan det informella lärandet och det informella lärandet. Unenge, 

Sandahl, & Wyndhamn (1994) ger sin syn på skillnaden mellan matematik i skolan och utanför 

skolan i form en tabell. 

 

Tabell 5 

 

Matematiktyp Utanför skolan I skolan    

Informell 

matematik 

A B    

Formell 

matematik 

C D    

Tabell utarbetad från Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994, s. 53), där det informella och det formella 

lärandet uppdelas i olika miljöer och underkategorier. 

    

I rutan C är det inte så vanligt att man befinner sig, anser Unenge, Sandahl, & Wyndhamn 

(1994). De menar att man arbetar utanför skolan enligt ruta A, där en större frihet och mindre 

tyglar är tillåtna Vidare anser författarna att en situationsbunden matematik kan försona A och 

B i en gemensam ruta. Dessutom påstår de att ruta D kan minska i sin plats i undervisningen. 

Detta, genom att läraren hitta en balans på vad som behöver vara formellt och informellt. 

Tabellens relevans är enligt Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994), att rutorna påverkar 

elevers förmåga att lösa nya problem, därför att de alltid behöver vara noggranna och följa 

föreskrivna tankesätt och regler för problemen. De menar att detta kan hämma elevens 

kreativitet. 

 

Med dagens utveckling inom tekniken (exempelvis internet, digitala medier etc.) kommer det 

informella lärandet ta en allt större plats i skolan. Wellington & Ireson (2008) menar att detta 

måste uppmärksammas, då det informella lärandet kan vara en väg för att intressera elever för 

naturvetenskapliga ämnen. Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994) ger sin syn på hur 

matematikundervisninge kan förändras. De visar exempel på hur undervisningen skulle kunna 

gestalta sig för olika matematiska begrepp, illustrerat nedan. 
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En vardagssituation: Situationen kan vara någon händelse i klassen eller 

presenterad av läraren 

 

Matematiskt innehåll Läraren har analyserat innehållet och skapar en 

strategi för att nå ett visst begrepp 

 

Färdigheter Vilka färdigheter behöver eleverna behärska? 

 

  

Matematiska begrepp  Hur ska eleverna möta begreppet? 

 

 

Uppfattningar om begreppet Vilka uppfattningar är acceptabla? 

Figur 10 från Unenge, Sandahl, & Wyndhamn (1994, s. 84), där de föreställer sig hur 

matematikundervisningen kan se ut. 

 

Bagge (2004 menar att extramuralt lärande är såväl formellt som informellt och sätter detta i 

relation med lärande utanför skolan likt nedan 

 

 

Figur 11 från Bagge (2004, s. 28), där det extramurala lärandet beskrivs i förhållande till informellt och 

formellt lärande och lärandemiljöer. 

 

Lucas (i Björneloo & Sträng, 2006) menar att den frihet som förknippas med informellt lärande 

kan tendera att försvinna vid studiebesök och skolbesök vid Science Centers, då en klar 

planering för verksamheten vid besöken är förutbestämd. Björnello & Sträng (2006) menar att 

det är svårt att ge elever en total frihet vid besök på exempelvis Universum, då läraren ofta har 

en plan för elevers lärande. 

 

Allen (i Davidsson, 2008) har undersökt hur interaktionen ter sig i samband med besök vid 

utställningar. Det visade sig att om eleverna släpps iväg på en frivillig rundvandring på 

utställningen, så består konversationen till 80 % av lärande - relaterat kommunikation. 

Davidsson fortsätter vidare med att hänvisa till tidigare forskning kring lärande och 

utställningar. Davidsson menar att det finns en viss kritik hur musei- och utställningspersonal 
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hanterar elever och hänvisar till exempelvis Quistgaard, som menar att pojkar och flickor hellre 

väljer ”självorienterade turer”, snarare än guidad turer på museum och utställningar. Quistgaard 

menar här att eleverna under ”självorienterade” utställningar får möjlighet att testa och mäta 

sina fysiska och mentala förmågor (Davidsson, 2008). 

 

Hagberg och Hultén (2004) har analyserat hur forskningen inom teknik och Science Centers ser 

ut i dagens Sverige. Detta, bland annat genom att fråga olika forskare vid olika högskolor och 

Universitet runt om i Sverige. De har genomfört en enkätundersökning, med exempelvis detta 

som ett axplock: 

Vilka forskningsfrågor anser Du vara särskilt viktiga? 

- Långsiktig forskning om hur Science Center påverkar barns och ungdomars lärande och 

uppfattning om matematik, teknik och naturvetenskap, både kort och långsiktigt. 

(Hagberg & Hultén, 2005, s. 34) 

Svaret ovan var något som angavs från 4 av 8 tillfrågade forskare. 

 

13. Diskussion  

Diskussionen grundar sig på resultat och teori från del 1 av uppsatsen, samt de 

konstruerade uppgifterna i avsnitt 15.   

 

13.1 Hinder för den extramurala matematiken 

 

Vår enkätundersökning fick ett stort bortfall på påståendet ”förekomsten av laborationer i 

matematikundervisningen är tillräcklig”, en majoritet av eleverna har dessutom valt 

svarsalternativet ”varken eller”. Vad detta betyder kan man bara spekulera om men risken är 

stor att eleverna hyser ett ointresse för extramural matematik som komplement till 

undervisningen. 

Då vi undersöker elevernas tankar kring öppna och slutna uppgifter, med fokusgrupperna, 

finner vi att ca hälften av deltagarna inte är positiva till den ökade ansträngning som öppna 

uppgifter medför. Vilket även detta talar för att eleverna utgör en splittrad grupp då det gäller 

intresset för de undersökande arbetsformer som den extramurala matematiken inbegriper. 

Risken är alltså stor att undervisningen upplevs som ansträngande och därmed påverkas 

intresset för matematiken i negativ riktning. 

Den första matematikläraren menar att det är svårt att finna meningsfulla uppgifter att 

undersöka. Hon menar också att det är en tidskrävande process att ta fram passande uppgifter, 

vilket tar mycket energi. Detta får stöd av nästa matematiklärare som menar säger att det är 

svårt att hitta modelleringsexempel inom matematiken. Han påpekar också att elevernas 

kunskaper i Excel kan bromsa upp lösningsförfarandet. 
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När det gäller studiebesök menar biologiläraren att det kräver mycket noggrann planering för att 

ro iland en exkursion och att rutin är en fördel. Detta tas även fram av matematikläraren som 

påpekar att studiebesök inte enbart är positivt utan kan generera negativa bieffekter då vissa 

elever missköter sig. Vidare menar hon att det inte är tidseffektivt att låta eleverna utföra 

projektarbeten och menar dessutom att det är svårt att anpassa schemat så att ett projekt ryms i 

kursen och samtidigt utförs seriöst. Hon anser också att integrering mellan ämnena riskerar att 

bli krystade. Lärarnas tankar om studiebesök, exkursioner… får medhåll av Dewey som menar 

att man inte ska bedriva grupparbeten och former av praktiskt arbete, bara för att de ”kan vara 

bra”. Nej, Dewey ansåg att det måste finnas en eftertanke och ett syfte med dessa arbetsformer i 

skolan. Först då är frigörelse och medvetenhet möjliga att uppnå (Egidius, 1999c). 

  

I litteraturen lyfts även lärarens kompetens samt rutin upp som potentiella hinder för den 

extramurala matematiken. Löwing (2002) anser att läroboksbunden undervisning får ett såpass 

stort utrymme som den får idag på grund av bristande lärarkompetens. Konsekvenserna av detta 

grundar sig i en otillräcklighet i den behövliga bakgrunden av teori som behövs hos lärare, 

vilket slutligen resulterar i svårigheter att forma undervisningen. Dessa tankar får stöd från 

andra författare men formuleras lite annorlunda, Ulin (1996) anser slutligen att många lärare 

sjunker alltför djup in i sin lärarroll och låter rutin styra arbetet. Carlgren och Marton (2000) har 

studerat den allmänna undervisningssitutationen i dagens skola. De menar att en av de större 

problemen i dagens skola är att den råder en ovilja hos lärarna att överge klassrummet då de 

undervisar. 

 

Ytterligare hinder för den extramurala matematiken framkommer vid intervjun med 

studierektorn, där det framkommer att lärarens önskemål om hur schemat skall läggas inte har 

högsta prioritet. Det finns dessutom en budget som måste hållas, vilket sätter definitiva 

ekonomiska ramar för undervisningen. 

 

13.2 Lärandemiljöer 

 

Följande diskussion av extramural matematik och dess eventuella existens har sitt 

ursprung ur lärare och elevers syn på lärandemiljön Som exempel på lärarmiljöer kan 

nämnas klassrummet, uterummet och Science Centers 

 

Från vårt insamlade material framgår att klassrummet i princip är den enda lärandemiljö som 

används till matematikundervisningen. En miljö som eleverna upplever som torftig och uttjatad, 

vilket stöds av Ulin (1996). Eleverna efterfrågar variation både i fråga om uppgifter och också 

miljö. Beträffande detta får dessutom eleverna stöd i Lpf 94 (Sverige. 

Utbildningsdepartementet, 1999). Kring detta anser vi att olika arbetssätt och arbetsformer 

mycket väl kan innebära ett miljöombyte med tillhörande variation av undervisningen.  Lpf94 

nämner visserligen inte orden extramural matematik, men man kan ändock använda sig av dem 

som stöd för matematikundervisning utanför klassrummet.  
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Dewey skriver att monotonitet i en verksamhet kan ge en person begränsad färdighet, dock en 

god sådan (Dewey, 1999). Men utbildningens syfte är att ge eleverna en matematik som går att 

applicera på de vitt skilda problem som eleverna kan möta under sitt fortsatta liv. Det kan alltså 

finnas en klar poäng med att som en förberedelse för elevens fortsättning i livet gå utanför 

klassrummet och matematikboken i synnerhet . Dewey menar vidare att nyttan med 

kunskaperna är viktig för att motivera eleverna. Han menar att eleven skall känna att hans 

verksamhet i skolan är nyttig för såväl honom själv som för samhället. Detta gavs även stöd av 

eleverna som menade att de saknade matematik som var kopplat till verkligheten. De menar 

dessutom att de lär sig mer och lättare kommer ihåg om de får utföra och prova själva. Något 

som vi menar är lättare att uppnå och utföra utanför klassrummet. Liknande tankar fick vi ta del 

av under intervjun med biologiläraren som värderade kombinationen av praktik och teori. Hon 

menar att eleverna kommer ihåg med fler sinnen. Eleverna framför åsikter där begreppen 

roligare och lärorikare kopplas ihop. Blir matematiken roligare lär man sig helt enkelt mer. 

Barbeau och Taylor (2008) ser klassrummet som en av många möjliga platser för 

undervisningen och menar att i dagens skola och samhälle finns det mycket goda chanser att 

variera miljön i lärandesituation. Fördelar med miljöombyten är att den mentala friheten är 

större utanför klassrummet och att restriktionerna beträffande tid och rum skiljer sig åt. 

Wikström (1997) menar att det finns ett visst mått av situationsbundenhet hos kunskap. Han 

menar att matematiken blir statisk och bara nyttjas i matematikklassrummet. Detta borde man 

kunna bota med miljöombyte samt integrering av skolämnena. På detta vis kan man undvika att 

matematik bara blir en statisk kunskap utan den dynamik som behövs för att applicera sin 

kunskap på verkliga modeller. 

De utrymmen som står till förfogande för extramural matematik är science centra och museum. 

Man kan dessutom utföra exkursioner och studiebesök till olika miljöer, varhelst läraren 

och/eller eleverna finner matematik som förhöjer förståelse och intresse. Dessutom har vi 

uterummet dvs. att helt enkelt gå ut utanför skolbyggnaden där man kan göra försök, modellera 

eller prata/räkna matematik. Biologiläraren menar att de positiva effekter dessa byten av 

lärandemiljö medför, vida övergår det negativa som tidsförlusten innebär. Från intervjun med 

studierektorn framkom dessutom att läraren kan komma med önskemål om hur timmarna skall 

fördelas över veckan. Man kan alltså redan på ett tidigt stadium forma undervisningssituationen 

så att utrymme och möjlighet finns att variera matematikundervisningen så att elevernas behov 

av stimulans i undervisningen kan mötas. 

13.3 Undervisningsformer 

I detta avsnitt presenterar vi grupparbeten och laborationer.  

13.3.1 Grupparbeten 

Att arbeta i grupp förbereder eleverna för en vanlig typ av arbetsform som förekommer i 

arbetslivet. Från enkäterna framkom det att eleverna finner grupparbeten tämligen lärorika, ca 

20 % instämde helt på denna fråga. Denna linje var den som fokusgrupp 2 var inne på. De ansåg 

att det är diskussionen i grupparbeten som är intressant.  
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Matematiklärare 1 beskrev att grupparbeten uppskattas av eleverna. Således verkar lärarens 

intryck stämma väl överrens med de som eleverna faktiskt anser. Matematiklärare 2 anser att 

det kan uppstå problem med att arbeta med matematisk modellering. Det är då upp till läraren 

att fundera över när och hur mycket hjälp som ska bistås till eleverna. Denna situation upplevde 

vi själva under vår VFU-praktik. Då var det inte ovanligt att en grupp hjälpte en annan. Här 

gäller det som lärare att vara observant. I grupparbeten kan det mycket väl vara så att mindre 

starka elever och starka elever arbetar med varandra, där de starkare för gruppen framåt, ibland 

tyvärr utan att de svagare eleverna lär sig något. Samma fenomen kan givetvis uppstå mellan 

olika grupper. Hur man som lärare hanterar detta kan te sig olika. Matematiklärare 1 menar att 

man kan ge ut olika gruppuppgifter till eleverna. Kring problematiken starkare och svagare 

elever, menar matematiklärare 1 att läraren själv delar in eleverna i olika grupper. Allt för att 

göra arbetsgången för eleverna så effektiv som möjligt. 

 

13.3.2 Laborationer 

Det är få av de svarande eleverna i enkätundersökningen som anser sig ha utfört 

matematiklaborationer. Under själva enkätundersökningen fick vi dessutom frågan vad en 

laboration är, detta trots att vi i skrift definierat en sådan förklaring enligt Svenska akademins 

ordlista. Om eleverna inte vet vad en laboration är i allmänhet, är det naturligtvis svårt att 

föreställa sig vad en laboration i matematik är. De svarande i vår studie ställer sig likgiltigt på 

frågan om ”förekomsten av laborationer i matematikundervisningen är tillräcklig”. Däremot, 

om vi ser svaren från enkäten som en ”gungbräda”, så har vi en markant övervikt för elever som 

vill ha fler laborationer i matematik. 

 

Biologiläraren värderar kombinationen teori och praktik högt, med motiveringen att flera sinnen 

ställs på prov, viket även McKelvey (i Hult, 2000) anser.  

Laborationer inom matematik är något högst aktuellt. Det framgick tidigare i ”Lusten att lära – 

med fokus på matematik”. Där hade lärare på eget initiativ uträttat matematiska laborationer 

och aktiviteter, med anledning av resultaten som rapporten visade på. Detta är bra, men som 

lärare bör man reflektera över det Dewey (1999) har att säga: Praktiskt arbete ska inte bedrivas 

utan eftertanke. En laboration behöver alltså vara väl genomtänkt, annars blir resultatet mindre 

bra. Laborationer ska inte utföras på grund av några måsten, de ska utföras för att de anses 

utveckla elevens lärande och kunskapsutveckling. En klassisk diskussion kring laborationer är 

den att en laboration för samman teori och praktik. Eleverna är inne på samma spår 

 

Vi anser det möjligt att under en större laboration som pulsuppgiften samköra teori och praktik. 

Med en syn på lärande enligt Dewey och en arbetsform likt PBL, kan en laboration te sig som 

att teori och praktik äger rum samtidigt. Gyllenpalm (2010) menade att metoden inom PBL är 

öppen och arbetssättet ingenjörsmässigt. Den öppna metoden innebär enligt Svensson m fl. 

1999 (i Hult, 2000) att stoffet behandlas omfattande. Varför det blir så, tycker vi oss kunna 

förstå. Det dyker här upp teoretiska frågeställningar under det praktiska arbetet som ej 

behandlats innan laborationen. Då, under laborationen, behöver stoffet behandlas. Detta tar tid, 

och utmynnar i en lång och öppen metodprocess, vilket förlänger laborationstiden. Vi tolkar 

Hults betoning av ”pre-laborationsarbete” som ett sätt att snabba på laborationsprocessen, och 

”post-laborationsarbetet” som en process där laborationens resultat och innebörd analyseras och 
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fördjupas. Med en öppen syn på laborationer och en arbetsgång likt PBL behövs inte detta, då 

allt, så att säga, ingår i laborationen. 

 

13.4 Olika uppgiftstyper inom matematiken 

Nedan diskuteras lärares och elevers åsikter om olika matematiska uppgifter och 

matematisk modellering (återfinns i resultat, avsnitten intervjuer och fokusgrupper) i 

relation till den aktuella/historiska forskningen som presenterades i avsnittet resultat - 

litteraturstudie. Diskussionen förgylls även med övrig litteratur som anses ta diskussionen 

till en förhoppningsvis högre dimension. 

 

13.4.1 Matematisk modellering och öppna uppgifter 

I resultatdelen presenterade vi att Ärlebäck (2009) ansåg sig se olika typer av matematisk 

modellering. Dessa var 

 Inommatematisk modellering; att exempelvis lösa ett geometriproblem matematiskt 

 Direkt modellering; att lösa ”traditionella” textuppgifter 

 Komplex modellering; att arbeta med verkliga öppna problem 

(Ärlebäck, 2009, s. 183) 

 

Inför våra fokusgrupper presenterades uppgifter som vi anser faller in på de två sistnämnda 

ovanstående kategorier av matematisk modellering. Fokusgrupp 1 fick arbeta med en 

pulsuppgift där förvisso endast en textmassa och en pulsklocka visades för dem, men där själva 

uppgiften (i såväl den variant som visades för eleverna, som i ”fullgod skala”) innebär att man 

arbetar med ett verkligt och öppet problem. Likaså fick fokusgrupp 2 behandla ett öppet och 

verkligt problem. De mötte en valsituation där de var tvungna att göra vissa antaganden och via 

en matematisk modelleringsansats kunde välja det bästa alternativet, här från en ekonomisk 

ståndpunkt. Således kan vi konstatera att våra uppgifter ( avsnitt 15) verkligen var uppgifter 

inom området matematisk modellering. 

 

Båda fokusgrupperna var i behov av hjälp och tips på vägen då de skulle lösa vår 

egenkonstruerade pulsuppgift, samt Grimvalluppgiften som vi anser är en Fermiuppgift. 

Fermiuppgiften var förvisso en uppgift anpassad för högskoleelever, men tog ändå längre tid för 

eleverna att lösa, än vi kunnat ana. Detta trots god hjälp från vår sida. Detta torde visa att 

eleverna ej var vana att arbeta med dessa typer av uppgifter, något de även uttryckte själva. 

Matematiklärare 2 ansåg att vår pulsuppgift var rolig och häftig, dock ansåg denna att det krävs 

en viss försiktighet beträffande hur mycket hjälp eleverna ska få. Denna balansgång, mellan att 

hjälpa eleverna för mycket eller för lite, är något vi själva upplevt då vi under vår VFU-period 

introducerat öppna uppgifter och öppna laborationer för eleverna. Syftet med exempelvis de 

öppna laborationer var att eleverna skulle motivera sina val av såväl laborationsmaterial som 

utförandet av tabeller, och slutligen vilken relevans deras delresultat hade för att besvara 

huvudfrågan för laborationen. Eleverna var inte vana vid att arbeta på detta ”ingenjörsmässiga 
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vis” och flertalet mötte svårigheter att över huvudtaget starta med laborationen. Tiden rann då 

iväg för en del elever och laborationstiden behövde förlängas med så mycket som en halv 

timme. Detta var förmodligen resultatet av att detta arbete var något nytt för såväl oss som 

lärare som för eleverna. Dock ger träning som bekant färdighet. Om man som lärare får en 

erfarenhet av att arbete med dessa typer av uppgifter, går de förmodligen smidigare att 

genomföra efter hand och likaså får eleverna ut mer av uppgiften om läraren är bekväm med 

arbetssättet.  

 

Under fokusgrupp 1 kom det fram att en av eleverna ville ha en lektion med ett stort problem 

utan facit. Vi vill med vår pulsuppgift och tankarna om uppgifternas storlek samt arbetssättet 

inom PBL, sträcka oss till att öppna problem kan mycket väl kan ske över såväl flera lektioner 

som flera ämnen. 

 

När eleverna under fokusgrupp 1 fick välja mellan en öppen och en stängd laboration var 

kommentarerna att den öppna är roligast och lärorikast. Dessa laborationer ansågs vara 

utmanande och att man lär sig mer.Detta är vad som ligger i paritet med Sjøbergs (2000) 

generella kriterium för bra undervisning. Vidare förhåller sig öppna uppgifter av 

problemlösningskaraktär i såsom Carlgren och Marton (2000) vill att skolan av imorgon ska 

innehålla, då de anser att intresse, roligt och problemlösning är några av de viktiga 

byggstenarna för en ”lyckad skola”. 

 

Fermiuppgiften som fokusgrupp 2 ställdes inför medförde att eleverna diskuterade kring så 

mycket mer än bara kostnader för olika alternativ. Det blev en diskussion om hur lång en lastbil 

är, hur hårt man egentligen kan packa snö etc. Denna utsvävning kan ses som det ”informella 

lärandet” som Wellington och Ireson (2008) presenterar. Elevernas kreation svävar ut och man 

kan se det som en deldiskussion i uppgiftslösandet där en frivillig och öppen social dialog 

utvecklas. Även pulsuppgiften innefattar delar som kan betecknas under kategorin ”informellt 

lärande”. Vi anser att det är en svår gräns mellan det frivilliga i det informella lärandet och det 

ofrivilliga i det formella lärandet. Om eleven känner sig tvingad att lära sig kan det betecknas 

som formellt. Om eleven själv anser att det är roligt, inspirerande och själv vill lära sig, ja då 

kan det betecknas som informellt. En uppgift kan, som i grund och botten är konstruerad för att 

utveckla ett formellt lärande, även generera att eleven utvecklar informellt lärande. Denna 

egenskap anser vi är en lyckad kombination. Vi anser följande: 

En riktigt god undervisning/uppgift innehåller formellt lärande, men skapar ett så stort intresse 

hos eleven att ett informellt lärande tar vid. 

 

Elever behöver inte följa den mall i uppgiftslösandet som Unenge, Sandahl, & Wyndhamn 

(1994) diskuterar kring, då de löser öppna uppgiter. Då eleverna inte direkt vet hur de ska lösa 

uppgiften, men samtidigt ”tipsas” av läraren att ställa upp samband och relationer som de tycker 

kan anses relevanta, finns det inget som hämmar deras kreativitet, då de själva får avgöra vad de 

anser är vikigt att ha med för att lösa uppgiften. Man kan se detta som att man kommer ifrån 

den kreativitetsspärr i dagens matematikundervisning som Unenge, Sandahl, & Wyndhamn 

(1994) ser förekomma. 

(Ovanstående ligger även i paritet med den grundsyn som framkomer i Lpf 94) 
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Fokusgrupp 2 ansåg att variationen inom matematikundervisningen är för liten och menade 

vidare att man bara får arbeta med färdiga modeller i dagens undervisning. Däremot menade 

exempelvis matematiklärare 1 att det är svårt att komma på egna matematiska uppgifter som 

innehåller matematisk modellering. 

 

Både Imsen (2000) som Wikström (1997) anser att undervisningen i skolan behöver innehålla 

inslag av dynamsik karaktär. Wikström menar exempelvis att det är ganska meningslöst att visa 

en följd av statiska bilder på en simhoppare som utför ett simhopp, medan Imsen antyder att 

läroböcker är föga dynamiska. Det finns möjlighet att skapa en dynamiska situation då man 

exempelvis kombinerar undervisning med en aktivitet. Wellington menar att det är detta som är 

god undervisning och det anser även exempelvis Dewey (2004) och Löwing (2006). 

Biologiläraren menade att kombinationen teori och praktik möts på ett fint sätt i en exkursion 

där flera sinnen aktiveras. I pulsuppgiften hittar vi något liknande: Aktiviteten ger upphov till 

en generad mängd data som sedan ska behandlas. Eleverna behöver fundera över hur aktivteten 

skall utföras för att data ska kunna användas på ett konstruktivt sätt. Är datan dålig görs 

experimentet (aktiviteten) om helt, eller vissa delar. Detta anser vi är dynamiskt arbete på hög 

nivå. Bra sådant, dessutom. 

 

Enligt kursplanerna ska elevens matematiska tänkande utvecklas b la via modellering. Då man 

arbetar med matematisk modellering anser vi att arbetsprocessen berikas då man som 

elev/elever själv samlat in data och konstruerat samband som skapar modellen. Strömdahl 

(2002) pekade på att den matematiska modelleringens akilleshäl återfanns just i att eleverna 

presenterades för formler som var färdigkonstruerade: att de uppstod ur tomma intet så att de av 

eleven uppfattades som lösryckta ur sitt sammanhang. I sambande med detta tåls det funderas 

över om en Ärlebacks ena modelleringskompetens är bra eller dålig: 

 

 Implicit modelleringskompetens; eleverna modellerar, men de är inte medvetna om att 

de modellerar. 

Det Strömdahl (2002) menar kan tolkas som att eleverna ”utsätts” för matematisk modellering, 

men att de inte förstår att de modellerar. I detta fall kan det hela analyseras som att eleverna är 

mindre bra på att modellera och att de inte finner det hela varken roligt eller lärorikt. Samtidigt 

så kan man utveckla en slags ”tomgångskörning” då man är duktig på att modellera. Man 

modellerar, men man ser det hela inte som en modellering, utan det ses bara som vanligt 

”förfarande”, då man är så van och förtrogen med arbetsproceduren. Man kan dock ifrågasätta 

om eleverna behöver veta att det är just modellering de håller på med. De viktiga torde rimligen 

vara att de utvecklar de kompetenser som en matematisk modelleringsprocess förväntas ge. 

 

Att lärare bör förbättra sina kunskaper i och kring begreppet matematisk modellering 

framkommer från såväl Ärlebäck (2009) som Boessen m.fl. (2006). Att eleverna inte utvecklar 

de tekniker som förväntas fås när man arbetar med matematisk modellering kan alltså bero på 

en brist hos lärarna. Detta kan kopplas till Ulin (1996) som ju anser att 

matematikundervisningen behöver entusiasmeras genom att lärarna finner undervisningen rolig 

och intressant. En tanke här är att eftersom lärare ej känner sig hemma med matematisk 

modellering, finner de den främmande och tråkig, vilket därmed, om man tolkar Ulin, ”smittar 

av sig” på eleverna. Många vill nog påstå att om en elev tycker något är tråkigt så finns det en 
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stor risk för att prestationen blir undermålig. Samma fenomen skulle inte föga förvånande även 

gälla för lärare. 

 

Om eleverna arbetar med något som för dem är känt och jordnära kan de tänkas att de kan 

utveckla de två återstående modelleringskompetenserna samtidigt: 

 

 Kritisk modelleringskompetens; eleverna reflekterar över modellen och den 

vetenskapliga betydelsen av den matematiska modelleringsprocessen. 

 Explicit modelleringskompetens; eleverna fokuserar på modelleringsprocessen. 

Om det exempelvis är känt för eleven att maxpulsen inte vanligtvis kan vara 300, så kan man 

såväl utveckla en explicit modelleringskompetens som en kritisk modelleringskompetens. Detta 

då man såväl fokuserar på att modellera samtidigt som man är medveten av att innebörden av 

modellen innebära att den behöver justeras alternativt förkastas. Om målet med undervisningen 

är att nå den högsta modelleringskompetensen (Kritisk modelleringskompetens), så anser vi kan 

det med fördel vara tillfälle att behandla det stoff som kan tänkas förekomma i modellen redan i 

förväg. Om vi konkret analyserar pulsuppgiften innebär detta att teorin om människokroppen 

förutsättningar, begränsningar etc. tas upp i biologin eller behandlas i idrotten, så finns det stora 

möjligheter att detta återspeglas i att bedöma modellens rimlighet och betydelse, vilket enligt 

Ärlebäck (2009) kännetecknar den högsta modelleringskompetens. En integrering av 

matematiken med övriga ämnen, anser vi kan lyfta arbetet med matematisk modellering, något 

även matematiklärare 2 anser. 

 

 

13.5 Vidare forskning 

Ett genomförande av de extramurala matematikuppgifterna i en lärandemiljö kan exempelvis 

undersökas i en fortsättning till detta examensarbete, vilket vi åtminstone ser två möjligheter till 

hur detta kan ske: 

1. En eller flera examensarbetare implementerar våra idéer och genomför (och/eller 

utvärderar) uppgifterna vi konstruerat. 

2. En gymnasielärare i matematik (exempelvis vi själva) genomför exemplen i dennes 

undervisning . 

Vilket (kanske båda?) av 1. och 2. som sker framöver får framtiden utvisa. 

 

 



 

 74 

14. Slutsats  

Vi finner att det finns såväl en öppning i form av möjligheter, som en stängning på grund av 

hinder, gällande framfarten för den extramurala matematiken i gymnasieskolan. Tidsaspekten är 

det främsta hindret, medan motivation, intresse och glädje är komponenter som ligger till grund 

för att bedriva extramural matematik. I Lpf 94 och kursplanerna för matematik finner vi flertalet 

anledningar som vi tolkar som att man ska bedriva extramural matematik. 

 

Eleverna i vår studie eftersträvar mer variation i undervisningen, medan lärarna ser den 

extramurala matematiken bland annat. som ett tillfälle för integrering av ämnen. Lärarna ser 

dessutom den extramurala matematiken som en möjlighet att arbeta med verkliga matematiska 

modeller. Eleverna i studien menar här att matematiken i dagens skola innebär arbete med 

färdiga modeller.  

 

Öppna problem i form av större uppgifter, innehållandes exempelvis matematisk modellering är 

tidskrävande och elever kan behöva en större mängd hjälp vid dessa typer av uppgifter. Att som 

lärare konstruera egna matematiska modelleringsuppgifter är möjligt, men är tidskrävande. Den 

slutsatsen dras från konstruerandet av våra egna uppgifter, som intervjuer med matematiklärare 

1 och 2.  

 

Vid Science Centers och utställningar kan eleverna möta matematiken på ett annat sätt. Från 

litteraturstudien fastlår vi att eleverna är som mest intresserade av besöken vid Science Centers 

då de får arbeta med fria tyglar. Detta är en av grundtankarna med den extramurala 

matematiken, och också något som betonas från Skolverkets utredningar: vikten av att eleverna 

själva har lusten att lära.  

 

En lämpligare miljö för att bedriva extramural matematik är ute i naturen: i skogen, på 

skolgården, eller en idrottsarena, bara fantasin sätter gränserna. Vid samtliga av dessa platser är 

grupparbete en lämpligarbetsform.  Dessa gruppuppgifter följer arbetsgången i en laboration där 

eleverna får pröva sig fram såväl tekniskt som teoretiskt i sin matematiska framfart.  
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15. Matematikuppgifter 

Denna del av examensarbetet består av extramurala matematikuppgifter. Varje uppgift 

består av uppgiftsbeskrivning, förslag på lösning, samt en diskussion och slutligen 

uppgiftens relevans kopplat till betyg- och kursplan. 

15.1 Inledning, matematikuppgifter 

En del av vårt examensarbete bestod av att konstruera matematikuppgifter som är av 

extramuralkaraktär. Dessutom skulle uppgifterna innehålla ett visst mått av matematisk 

modellering och givetvis skulle matematiken i uppgifterna ingå i gymnasiekurserna för 

matematik. 

Anledningen till att vi valde att genomföra ett examensarbete som innefattar 

uppgiftskonstruktion i miljöer som återfinns utanför klassrummet speglar givetvis oss själva 

som personer. Vi trivs i utomhusmiljön, vi cyklar, springer, klättrar i berg eller bara tar en 

promenad med hunden. Hur vi är som personer smittar givetvis av sig i hur våra uppgifter ser 

ut. Vi inser av den anledningen att de uppgifter vi konstruerat inte passar alla. En del kommer 

att tycka om uppgifterna andra kommer att tycka mindre bra om dem – för att uttrycka sig milt. 

För de som gillar uppgifterna är det bara att genomföra dem, men för övriga önskar vi att 

uppgifterna i alla fall kan tjänstgöra som idébank eller måhända mallar för hur det kan se ut på 

andra sidan om klassrummets fyra väggar. En lärare måste givetvis vara lyhörd för elevernas 

önskningar och intressen, vilket även det är en faktor som måste tas i beaktning då uppgifter 

och arbetsformer väljs. 

Karaktären på uppgifterna vi har konstruerat är av sådan art att en viss del av uppgiften måste 

genomföras utomhus. Därefter kan eleven med fördel nyttja insidan av skolbyggnaden för 

problemets fortsatta lösning. Uppgifterna följer i mångt och mycket ingenjörstänk, där varje 

uppgift innehåller ett problem som skall lösas. Metoden för att lösa problemet är att betrakta 

som öppen, men svaret kan i någon form kontrolleras. Den arbetsform vi finner lämplig är 

grupparbeten. 

Det tidsspann uppgifterna spänner sig över är beroende av elevernas förkunskaper samt 

ambitionsnivå, men i kortaste fallet åtgår nog en lektionstimme.  

Slutresultatet kommer vara beroende av elevernas personliga egenskaper och 

ställningstaganden, av den anledningen bör våra presenterade resultat ses som ett av många 

möjliga alternativ då vägen till målet är fri. 

Teoretiskt har vi inspirerats av ProblemBaserat Lärande (PBL), då vi konstruerat uppgifterna. 

Detta eftersom våra uppgifter lämpar sig för grupparbeten och problemet i uppgiften är 

specificerat, metoden fri och resultatet i någon form kan kontrolleras. PBL, som metod, är i sin 

tur sprungen ur Deweys lärandeteorier. Deweys teorier som handlar mycket om att koppla teori 

och praktik är i sin tur sprungna ur pragmatismen. Deweys tankar om mötet mellan teori och 

praktik tycker vi passar alldeles utmärkt på våra uppgifter som faktiskt innehåller de båda 

komponenterna. 
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Mer om teorierna återfinns i avsnitt 8. För den intresserade återfinns även idéer kring 

matematisk modellering i avsnitt 9. 

15.2 Exempeluppgifter från olika 

matematikområden 

15.2.1 Pulsuppgift 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftsbeskrivning 

Eleverna skall med hjälp av ett pulsband och en pulsklocka notera olika data i form av puls och tid. De 

behöver även mäta upp en given sträcka på valfritt sätt. Efter detta skall vald data behandlas, vilket kan 

göras i uppgiftens utförandemiljö, dvs. utanför skolbyggnaden. Uppgiftstypen är av öppen karaktär och 

går ut på att finna ett samband mellan puls (toppnoterad arbetspuls) och tid, samt puls (medelpuls under 

valt tidsintervall) och energiförbrukning. Hur eleven skall gå till väga eller vilket svar eleven kommer 

fram till förväntas ej vara känt för eleven. Här görs antagandet att en gymnasieelev ej känner till 

sambanden mellan puls och tid, puls och energiförbrukning. Detta är givetvis ett antagande och kan vara 

felaktigt. 

 

Material 

Pulsklocka med tillhörande pulsband. Eventuellt dator och formelblad och/eller grafritande räknare. 

 

Uppgiftens syfte 

Att undersöka vilket samband som råder, dels mellan hjärtats slag (pulsen) och hastigheten, dels mellan 

hjärtats slag och den energiförbrukning som råder vid fysiskt arbete. 

 

Mål 

Att eleverna skall få en känsla och viss färdighet för matematisk modellering, vilket bland annat. kan 

innefatta linjär och exponentiell anpassning till en graf som uppkommit från elevens egna mätningar. 

 

Eventuell utvidgning av problemet 

Problemet kan även innefatta mätfelsbehandling, t.ex. beräkningar i form av minsta kvadratmetoden.  

Något som även kan utföras, är en analys av den matematiska modellen som eleverna ställt upp. Det blir 

då en fråga om att kontrollera modellens giltighet vid extremvärden som max och minvärden (vilopuls 

respektive maximal puls). I sådant fall är uppgiften lämplig för en kurs i matematisk breddning, dvs. för 

elever som går de senare åren på det Naturvetenskapliga programmet. I fallet med en kurs i matematisk 

breddning kan exemplet rentav genomsyra hela undervisningstiden (50 p), då matematiska områden som 

matriser, partiella derivator etc. kan behandlas utifrån ett och samma exempel. 

 
 

 

 

 

 
FAKTARUTA 

En spansk cyklist vid namn Miguel Indurain hade när han var som bäst, en 

vilopuls under 30 slag per minut. För maxpulsen gäller det att den sjunker 

med ökad ålder. Vanligtvis används uttrycket 220 – ålder för att bestämma 

en människas maxpuls. Dock varierar maxpulsen från individ till individ. 
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Hur vi gick tillväga 

 

 1. Uppmätt sträcka 100 m. Pulsklocka med funktion som noterar tid maximal uppnådd 

puls. 

Hastighet [m/s] Puls [bpm] 

1,5 93 

2,1 107 

3,1 113 

4,2 133 

5,2 148 

5,7 171 

 

 2. Given tid: 90 sekunder. Löpning även denna gång.  Pulsklocka som registrerar 

medelpuls och energiförbrukning under tidsintervallet. 

Medelpuls 

[bpm] 

Energiförbrukning 

[kcal] 

110 12 

144 19 

173 24 

 

Använder Excel för att rita upp punkterna i ett graffönster. Därefter anpassas olika typer av 

kurvor som kan tänkas användas, Fördefinierade val utforskas: Rät linje, andragradsfunktion, 

exponentiell funktion etc. 

I exemplet med noteringar av maximal uppnådd puls visar det sig att den graf som har minst 

residual och även träffar alla mätpunkter är ett femtegradspolynom. Detta är ej något underligt, 

vilket Giurando et al (2001) sammanfattar som 

 

 

 

 

 

Theorem 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om nxx ,......,0 är )1(n diskreta punkter och om nyyy ,.....,, 10 är 
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Nedan visas olika slags anpassningar av funktioner till uppmätta data 

 

1.1 

 

 
 

 

Kommentar: För ett perfekt anpassad kurva finner man att residualen i kvadrat är bästa möjliga 

(R
2

= 1). Alltså är ovanstående anpassning tämligen bra.  

 

1.2 

 

 
 

 

Kommentar: För ett perfekt anpassad kurva finner man att residualen i kvadrat (R
2

= 1). Alltså 

är ovanstående anpassning tämligen bra.  
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1.3 

 
 

Kommentar: Som vi behandlat innan, så kan alltid ett femtegradspolynom anpassas så att det 

går genom samtliga mätpunkter. I detta fall ser polynomet dessutom att beskriva förhållandet 

mellan puls och hastighet på ett bra sätt. Dock avslöjas polynomets svaghet om man istället 

ställer upp pulsen som funktion av tiden. 

 

 
 

Kommentar: För ovanstående graf har vi istället valt att rita ut pulsen som funktion av tiden. I 

detta fall verkar det som att personen som springer enligt den kurvan har riktigt hög maxpuls. 

Dessutom har en och samma person högre maximalt noterad puls då den springer 100 meter på 

ca 60 sekunder, jämfört med om personen springer 100 meter på ca 65 sekunder. Den 

matematiska modellen har starka brister och är därför inte rimlig. 
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2. 1 

 

 
 

Kommentar: Verkar ju stämma riktigt bra. 

 

2.2 

 
 

Kommentar: Inte fullt så bra, men ser i detta fall inte helt dålig ut. 
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2.3 

 

 
 

Kommentar: Andragradpolynomet passar bra just nu, men hur blir det med fler mätpunkter? 

Analys (matematisk, fysisk och fysikalisk) 

I fallet med löpning är det många faktorer som påverkar rent kroppsligt rent miljömässigt. Detta 

är i sig inget omatematiskt, men kan vara en diskussion att ta upp antingen på en idrottslektion 

eller i samråd med en idrottslärare. Eventuellt dessa punkter kan då behandlas 

 

 Luftmotstånd vid löpning och andra fysiska aktivteter. 

 Effektutveckling [W] är mer pålitligt än pulsen (som påverkas av kaffe, nervositet etc.). 

Diskussion 

Om man istället tittar på hur pulsen egentligen bör fungera blir något annat polynom lämpligt. 

Blandar man in exempelvis max- och minvärden får man ytterligare aspekter att ta hänsyn till. 

Det fina med denna uppgift är att man får olika svar beroende på hur många mätdatapunkter 

man använder, vad man egentligen har för syfte med uppgiften etc. 

 

Lämpliga (förslagsvis) slutmål för uppgiften beroende på i vilken kurs den används för 

 

 Matematik A. Eleverna beräknar hastighet med en given formel. De ritar in mätdata i 

ett diagram och en diskussion kring den räta linjen kan råda. 

 Matematik B. Samma som Ma A, men man använder en dator eller en grafritande 

räknare för att lägga in punkterna i ett diagram och anpassa linjer. 

 Matematik C. Samma som Ma B. Man diskuterar även modellens giltighet med 

extremvärden och man kanske blandar in diskussion om minsta kvadratmetoden 

 Matematik breddning. Man tar upp vad en residual är och man pratar om minsta 

kvadratmetoden. Hur fungerar den egentligen? Vilka slags tankar teorier och 
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R² = 1

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200

En
e

rg
if

ö
rb

ru
kn

in
g 

[k
ca

l]

Medelpuls [bpm]

Energiförbrukningen som funktion av medelpulsen

Uppmätt data

Andragradspolynom



 

 82 

beräkningar använder sig datorn av/miniräknaren när olika kurvor ska anpassas. Hur fås 

dessa fram? Man diskuterar antalet mätpunkter och vad dessa har för konsekvens för 

den matematiska modellen som man ställer upp.  Det är särskilt en punkt i kursplanen i 

Matematik Breddning som öppnar upp vyerna för detta problem: 

Eleven skall kunna från ett givet problem vidga frågeställningen och i samverkan med lärare 

och andra elever skapa öppna uppgifter samt ange metoder för att lösa dem med hjälp av 

begrepp från skilda områden av matematiken.  

(Skolverket, 2000) 

Det här tycker vi om och kan därför egentligen inte se något hinder för att förknippa hela 50-

poängskursen kring ett exempel. Härifrån kan partiella derivator behandlas, matriser, man kan 

även komma in på program som Matlab, Maple etc.  

Analys av uppgiftens giltighet/existens (kurs och betygsperspektiv) 

Eftersom vi här har använt oss av den bakåtvända taktiken: ”Vi konstruerar exemplet och sen 

vänder oss till kursplanen och betygskriterierna ” tycker vi oss kunna finna en hel del 

kriterier/punkter som täcks in.  

 

Kursmål och betygskriterier 

Vi tolkar kursplanen och jämför med de steg, såväl muntliga, skriftliga som 

”databehandlingsmässiga” (innehåller exempelvis dator eller grafritande räknare) som behövs 

för att enligt vårt tycke lösa uppgiften. Beroende på hur kursplaner och betygskriterier tolkas 

kan denna uppgift ingå i kurserna matematik A, B och Breddning. Uppgiften sträcker sig över 

alla betygskriterier, vilket syns nedan. 

 

Tabell 6 

 

Kurs          Här beskriver vi det ur kursplanen som vi tycker ingår i vår uppgift   

         (samtliga punkter beskriver de färdigheter som berör eleven) 

 Kolumnrubrik  Kolumnrubrik Kolumnrubrik 

 

 

 

 

A 

ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram  

kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 

exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i 

samhälle  

kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem 

med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel  

    

 

 

 

 

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser  

 

kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och 
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B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

Breddning 

ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder 

kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och 

använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband 

därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel.  

kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och 

använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband 

därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel 

 

 känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av 

matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang  

kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på 

summan av en geometrisk talföljd  

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem utifrån arbetet med begrepp 

inom minst ett kunskapsområde som breddar eller fördjupar kompetensen i matematik  

kunna analysera en problemställning, diskutera dess förutsättningar och begränsningar 

samt välja en matematisk modell för dess behandling  

kunna från ett givet problem vidga frågeställningen och i samverkan med lärare och andra 

elever skapa öppna uppgifter samt ange metoder för att lösa dem med hjälp av begrepp 

från skilda områden av matematiken.  

I denna tabell har vi matchat utdrag ur kursplanerna för matematik (Skolverket, 2000) efter 

moment i ”Pulsuppgift”. 
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Tabell 7 

 

Betyg          Kriterier    

 

G 

 

 

 

VG 

 

 

 

 

MVG 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera 

och lösa problem i ett steg.  

genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 

använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett 

sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.  

skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.  

 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att 

formulera och lösa olika typer av problem.  

deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  

gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt 

arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att 

följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.  

visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder 

sina kunskaper från olika delområden av matematiken.  

 

formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 

problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.  

analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 

matematiska resonemang.  

deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis.  

värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem 

och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 

   

I denna tabell har vi matchat de olika betygskriterierna i kursplanerna för matematik (Skolverket, 

2000) med de olika moment som ingår i ”Pulsuppgift”. 
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15.2.2 Snösmältning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av uppgiftens giltighet/existens (kurs och betygsperspektiv) 

Återigen har vi konstruerat exemplet först och sedan vänt oss till kursplanen och 

betygskriterierna för att finna kriterier/punkter som vi tycker täcks in.  

Kursmål och betygskriterier 

Här motiveras varför detta är lämpligt att genomföras i matematikkurser på gymnasiet. Vi tolkar 

kursplanen och jämför med de steg, såväl muntliga, skriftliga som ”databehandlingsmässiga” 

(innehåller exempelvis dator eller grafritande räknare) som behövs för att enligt vårt tycke lösa 

uppgiften. Uppgiften lämpar sig för matematik D, E och breddning, samt i förenklad form i 

kurserna A, B och C. 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftsbeskrivning 

Eleven skall smälta snö samt matematiskt modellera smältförloppet på lämpligt sätt, förslagsvis med 

temperatur som funktion av tid. Tillvägagångssättet för att lösa uppgiften får anses vara fritt. 

 Läraren fungerar som handledare och bollplank för elevernas idéer. Läraren får även bidra med 

administrativ kompetens då det gäller eventuell lagring av snöbehållare samt i möjligaste mån 

tillhandahållande av utrustning som eleverna anser sig behöva för lösandet av uppgiften. 

 

Material 

Mätglas, våg och termometer samt dator och/eller räknare för behandling av data. 

Eventuellt en blackbox eller liknande, för insamling av temperaturdata på dator. 

Övrigt som elever eller lärare anser vara av nytta. 

 

Uppgiftens syfte 

Att matematisk modellera smältförloppet hos snö som är omgiven av en temperatur som är högre än 

smältpunkten. 

 

Mål 

Att eleverna skall få en fördjupad känsla för matematisk modellering. Att eleven skall hitta olika 

matematiska förlopp vid smältningen av snö. Att eleven skall dra paralleller till befintlig teori och 

reflektera över giltigheten hos resultatet. Att eleven utför något resonemang kring felkällor.  

 

Eventuell utvidgning av problemet 

Införande av mätfelsbehandling exempelvis minsta kvadratmetoden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faktaruta 

Ett varmt föremål placerat i en omgivning med lägre 

temperatur kommer att svalna, i enlighet med Newtons 

avsvalningslag. I detta experiment provas det omvända. 
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Hur vi gick tillväga 

Innan insamlandet var yttemperaturen på snön 0,9 C och med proben (möjliggör mätning utan 

att mätutrustningen påverkar det man mäter) nerstucken -0,2 C . 

Vi samlade snö i en hink och portionerade ut den på fyra olika muggar. I de olika muggarna 

hade vi 10 g, 20 g, 30 g och slutligen 40 g snö. 

 

 

 

                                 Mugg 1          Mugg 2 

 
               Mugg 3         Mugg 4 

 

Sedan mätte vi temperaturerna i de olika muggarna var tionde minut, dels i ytskiktet men även 

med hjälp av proben. Omgivningens temperatur var under experimentet 22,8  C . Här kan med 

fördel en blackbox användas, då låter man datorn samla in all temperaturdata.   

 

 

 

 

 



 

 87 

 

 

 

 

 Mugg 

1 

Mugg 1 Mugg 

2 

Mugg 2 Mugg 

3 

Mugg 3 Mugg 

4 

Mugg 4 

Tid 

[min

] 

Yttem

p [ C ] 

Probetem

p [ C ] 

Yttem

p [ C ] 

Probetem

p [ C ] 

Yttem

p [ C ] 

Probetem

p [ C ] 

Yttem

p [ C ] 

Probetem

p [ C ] 

0 1,6 2,3 1,3 0,6 1,2 0,5 1,2 0,1 

10 2,5 1,1 1,3 0,3 1,2 0,1 1,0 -0,1 

20 1,4 0,0 1,1 -0,2 0,9 -0,3 1,1 -0,3 

30 1,2 -0,2 0,9 -0,1 0,9 -0,2 0,9 -0,2 

40 1,3 -0,2 0,8 -0,1 0,8 -0,2 0,8 -0,3 

50 1,4 -0,1 0,9 -0,2 1,1 -0,2 1,0 -0,1 

60 1.4 -0,1 0,9 -0,3 1,1 -0,2 1,0 -0,1 

70 1,8 2,1 1,2 0,0 1,0 -0,2 1,1 0,8 

80 2,4 4,9 1,3 -0,1 1,3 -0,2 0,9 0,6 

90 5,3 4,8 1,6 0,0 1,4 -0,2 1,0 0,9 

100 7,9 5,6 1,6 2,1 1,8 -0,1 1,2 0,6 

110 10,4 8,6 1,9 3,1 1,8 -0,1 1,5 1,0 

120 12,4 11,7 3,9 3,8 1,8 2,8 1,4 2,4 

130 14,7 13,7 8,1 5,7 2,1 3,9 1,7 3,1 

140 16,5 15,3 11,1 8,6 3,9 3,9 2,1 4,1 

150 17,5 16,6 12,4 10,7 8,6 5,9 3,2 3,9 

160 18,8 17,8 14,5 12,4 11,3 7,9 8,6 5,1 

170 19,8 18,8 15,8 13,9 12,9 9,8 10,4 6,8 

180 20,3 19,6 17,1 15,3 14,7 11,5 12,4 8,8 

190 20,6 20,0 18,1 16,1 15,4 12,8 13,9 10,6 

200 21.1 20,4 18,6 17,5 16,3 14,0 15,0 11,9 

210 21,3 20,6 19,4 18,3 17,0 15,4 16,2 13,1 

220 21,4 20,8 19,8 18,9 18,0 16,3 16,7 14,3 

230 21,8 21,1 20,4 19,4 18,8 17,2 17,9 15,3 

240 21,8 21,4 20,9 20,0 19,4 17,9 18,5 16,6 

250 22,1 21,4 21,1 20,4 19,8 18,8 19,1 17,3 

260 22,1 21,6 21,3 20,8 20,2 19,2 29,4 18,0 

270 22,1 21,8 21,6 21,0 20,5 19,8 19,9 18,7 

280 22,3 21,8 21,7 21,3 20,8 20,1 20,3 19,2 

290 22,4 21,9 21,9 21,3 21,1 20,4 20,8 19,6 

300 22,6 21,9 22,0 21,4 21,4 20,8 20,9 20,0 
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Temperaturen som funktion av tiden plottades sedan, där M1 är mugg 1, M2 är mugg 2 osv. 

 

 
 

Vi tyckte oss se tre stycken olika förlopp i grafen ovan, för att se det tydligare valde vi att titta 

på endast en mätserie. 

 

 
 

I grafen ovan har vi under de första 20 minutrarna ett slags utjämningsfas. Därefter har vi 

smältfasen, fram till 80 minuter,där temperaturen är nästintill konstant. Slutligen tar 

uppvärmningsfasen vid där Newtons avsvalningslag bör gälla.  

 

 

 

 

y = -3E-06x6 + 0,0003x5 - 0,01x4 + 0,1627x3 - 1,0679x2 + 2,4761x + 0,2697
R² = 0,9974
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Tabell 8 

 

Kurs          Här beskriver vi det ur kursplanen som vi tycker ingår i vår uppgift     Kolumnrubrik  Kolumnrubrik Kolumnrubrik 

 

 

D 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser 

kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk 

ekvationslösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller 

symbolhanterande programvara 

kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation och kunna ge exempel på 

några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå 

    

 

 

E 

 

 

 

 

Breddning 

 

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser 

kunna tolka, förklara och ställa upp differentialekvationer som modeller för verkliga 

situationer 

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem utifrån arbetet med begrepp 

inom minst ett kunskapsområde som breddar eller fördjupar kompetensen i matematik  

kunna analysera en problemställning, diskutera dess förutsättningar och begränsningar 

samt välja en matematisk modell för dess behandling  

kunna från ett givet problem vidga frågeställningen och i samverkan med lärare och andra 

elever skapa öppna uppgifter samt ange metoder för att lösa dem med hjälp av begrepp 

från skilda områden av matematiken. 

    

I denna tabell har vi matchat utdrag ur kursplanerna för matematik (Skolverket, 2000) efter 

moment i uppgiften ”Snösmältning”. 
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Tabell 9 

 

Betyg          Kriterier    

 

G 

 

 

 

VG 

 

 

 

 

MVG 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera 

och lösa problem i ett steg.  

genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 

använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett 

sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.  

skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.  

 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att 

formulera och lösa olika typer av problem.  

deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  

gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt 

arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att 

följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.  

visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder 

sina kunskaper från olika delområden av matematiken.  

 

formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 

problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.  

analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 

matematiska resonemang.  

deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis.  

värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem 

och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 

   

I denna tabell har vi matchat de olika betygskriterierna i kursplanerna för matematik (Skolverket, 

2000) med de olika moment som ingår i uppgiften ”Snösmältning”. 
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15.2.3 Vad väger snön på taket? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på arbetsgång 

Denna uppgift innehåller delar som kan mätas och delar som kan antas eller uppskattas.  

Snödjupet kan mätas på marken, därefter kan man anta att snödjupet på taket är densamma om 

inte takvinkeln är brant.  

Densiteten hos snön kommer variera med snödjupet, någon form av försök kan därför vara 

lämpligt för att bestämma ett medelvärde på snöns densitet. 

För att bestämma takytan kan huset mätas med stegning eller måttband, med lämpligt tillägg då 

taket sticker ut en bit från husväggen. Om taket lutar kan man antingen uppskatta takvinkeln, 

med exempelvis instängning mellan två extremvärden (max- respektive minlutning). Eller så 

tillverkar man ett redskap för att mäta husets takvinkel. 

 

Uppgiftsbeskrivning 

Här skall eleven bestämma hur mycket snön väger på ett hustak. Till sin hjälp utför eleven försök, 

tillverkar tekniska hjälpmedel samt gör rimliga uppskattningar och antaganden. 

 

Material 

Räknare, hammare, spik, gradskiva och träplanka/pinne samt övrigt som elever eller lärare anser vara av 

nytta. 

 

Uppgiftens syfte 

Att eleven ska använda sin matematiska kreativitet och kunskap för att lösa ett verkligt problem. 

 

Mål 

Ge eleverna en insikt i hur man genom att kombinera kunskap, försök och antaganden kan göra tillräckligt 

bra uppskattningar av verkliga problem. 

 

Övrigt 

Svårighetsgraden hos problemet kan varieras från platt tak via tak med okänd takvinkel till avancerade 

takkonstruktioner såsom sadeltak eller liknande.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKTARUTA 

En uppgift som var oerhört aktuell under vintern 2010, då det visade sig att 

många tak var för klent konstruerade, med takras och stora kostnader till följd. 

Enligt bygginspektör Max Kylinger brukar vanliga hustak vara dimensionerade 

för 100- 200 kilo snö per kvadratmeter (Holmlund, 2010). 



 

 92 

 
 

Med redskapet på bilden, som består av en planka med siktspik samt en fastsatt gradskiva, kan 

man på relativt stora avstånd mäta en takvinkel med bara någon grads osäkerhet. Därefter 

bestäms takytan medels trigonometri. 

Analys av uppgiftens giltighet/existens (kurs och betygsperspektiv) 

Återigen har vi konstruerat exemplet först och sedan vänt oss till kursplanen och 

betygskriterierna för att finna kriterier/punkter som vi tycker täcks in.  

Kursmål och betygskriterier 

Här motiveras varför detta är lämpligt att genomföras i matematikkurser på gymnasiet. Vi tolkar 

kursplanen och jämför med de steg, såväl muntliga, skriftliga som behövs för att enligt vårt 

tycke lösa uppgiften. Uppgiften lämpar sig för matematik A, B och D. 
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Tabell 10 

 

Kurs          Här beskriver vi det ur kursplanen som vi tycker ingår i vår uppgift     Kolumnrubrik  Kolumnrubrik Kolumnrubrik 

 

 

A 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv 

och vald studieinriktning 

ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i 

vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen 

    

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

D 

 

vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller 

han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning 

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser 

kunna förklara, bevisa och vid problemlösning använda några viktiga satser från klassisk 

geometri 

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser 

kunna beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel 

    

I denna tabell har vi matchat utdrag ur kursplanerna för matematik (Skolverket, 2000) efter 

moment i uppgiften ”Vad väger snön på taket”. 
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Tabell 11 

 

Betyg          Kriterier    

 

G 

 

 

 

VG 

 

 

 

 

MVG 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera 

och lösa problem i ett steg.  

genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 

använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett 

sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.  

skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.  

 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att 

formulera och lösa olika typer av problem.  

deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  

gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt 

arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att 

följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.  

visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder 

sina kunskaper från olika delområden av matematiken.  

 

formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 

problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.  

analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 

matematiska resonemang.  

deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis.  

värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem 

och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 

   

I denna tabell har vi matchat de olika betygskriterierna i kursplanerna för matematik (Skolverket, 

2000) med de olika moment som ingår i uppgiften ”Vad väger snön på taket”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95 

 

 

15.2.4 Statistikdebatt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftsbeskrivning 

Att samla statistik som gynnar given ståndpunkt. Klassen delas först in i två halvor, där den ena halvans 

uppgift är att vara åskådare vid redovisningen. Den andra halvan delas in i tre till fyra grupper beroende 

på hur många givna ståndpunkter man finner lämpliga. Det är inte meningen att det skall vara svårt att 

samla in det statistiska underlaget, utan tyngdpunkten ligger på att använda det. Förslag på statistiskt 

material skulle kunna vara en vägkorsning, där en grupp får ha ståndpunkten att det behöver byggas en 

gångbro, nästa grupp får ha ståndpunkten att ingen förändring behövs och tredje gruppen gör en 

oberoende undersökning. Elevernas uppgift är nu att insamla statistik samt använda den så att den gynnar 

de givna ståndpunkterna. Redovisningen sker i form av en debatt där åskådarna får fälla avgörandet om 

vilken ståndpunkt som vinner och till sin hjälp har de den oberoende gruppen. Dessutom får givetvis 

åskådarna ställa frågor. 

 

Material 

Papper, penna, klocka och eventuell räknare eller dator. 

Overhead, tavla och pennor till redovisningen, eventuell projektor. 

 

Uppgiftens syfte 

Syftet är att belysa det missbruk av statistik som förekommer i dagens samhälle. Samt visa hur initiala 

ståndpunkter kan påverka hur undersökningen utförs och hur detta påverkar resultatet. Påvisa hur små 

manipulationer av ett statistiskt material kan påverka utseendet hos resultatet.  

 

Mål 

Göra eleverna medvetna om risker med statistik. Lyfta behovet av att vara källkritisk till information i 

olika media. 

 

Eventuell utvidgning av problemet 

Integrering med samhällskunskap där exempelvis en undersökning av politiska partiers siffror för 

arbetslöshet kan undersökas. Eleverna kan ta reda på hur materialet tagits fram och försöka avgöra på 

vilket sätt det skapat skillnader i slutresultatet. 

 

 

 
FAKTARUTA 

I dagens media möts man ofta av statistik och ibland kan intentionerna styra innehållet 

Moderaterna (2008) menar följande: Sedan valet 2006 har 164 000 lämnat utanförskapet, vilket är unikt i 

svensk historia. 

Socialdemokraterna å sin sida, menar att: Efter tre år under den borgerliga regeringen, var 398 000 

arbetslösa. Detta är 73 000 fler än i juli 2006. Arbetslösheten har alltså ökat med 22 procent under en 

regering som gick till val på att minska utanförskapet (Gren, 2010). 
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Hur vi gick till väga 

Vi har samlat in statistik om gångtrafikanter och bilartrafik vid korsningen mellan Stuvstaleden 

och Segersminnevägen. Korsningen återfinns i Stuvsta (Huddinge kommun), ca en mil utanför 

Stockholms centrum. Korsningen är med Stockholmsmått liten och då vi utförde våra mätningar 

var fluktuationerna i trafiken relativt små. Väljer man en större korsning blir rusningstrafiken 

mer framträdande, vilket bör förenkla processen att med statistiskt material spegla givna 

ståndpunkter. 

Då vi bara är två till antalet har vi inte provat själva debatten. Däremot har vi insamlat statistiskt 

material för att möta två ståndpunkter. Ståndpunkterna har varit följande: 

 Vill att en gångbro skall byggas över korsningen. 

 Vill att korsningen skall förbli oförändrad. 

Den oberoende undersökningen lämnar vi därhän, då vi finner det intressantare att här påvisa 

skillnader i det statistiska materialet som beror på de initiala ståndpunkterna. Vi har dessutom 

utelämnat diagram i resultatet och istället lyft fram några smakprov på vad man kan finna i 

materialet. 

 

Resultat 

Resultatet blir uppdelat på de två ståndpunkterna. 

För en gångbro 

En gångbro bör byggas då det är kraftig biltrafik och många gående som passerar korsningen. 

Väntetiderna är genomgående långa och en stor del av de gående tar stora risker och går mot 

rött, trots den väl tilltagna trafiken. Närheten till skolor gör att en stor del av de gående är unga 

och på väg till eller från skolan. 

Varje timma passerar nästan 1000 bilar och 100 gående korsningen. Den totala väntetiden vid 

trafikljuset, varje timma, uppgår till 95 minuter. Upp till 35 % av de gående orkar dessutom inte 

vänta utan riskerar både sitt eget liv och andras genom att gå mot rött. Av de gående som väljer 

att vänta på grön gubbe är det 9 % som får vänta mer än 60 sekunder på att ljuset skall slå om. 

Mot förändring 

Det behövs ingen gångbro eftersom trafiksituationen inte är så svår. Visst finns det många 

trafikanter men väntetiderna är låga. Dessutom är det få av trafikanterna som alls behöver 

stanna. 

Det är bara 80 bilar av 400 som behöver stanna vid trafikljuset varje timma, vilket motsvarar 20 

%. Snittväntetiden är dessutom så låg som 2 sekunder. Under samma tidsintervall är det strax 

över 40 personer som nyttjar apostlahästarna för att ta sig över övergångsstället. 

Medianväntetiden för de gående är inte ens 9 sekunder, vilket motsvarar en sträcka av knappt 

10 m (vid 4 km/h). 
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Varför det blev skillnader 

För en gångbro 

Vi har här utfört två mätningar, den första från 7:20 – 7:35 och den andra från 7:45 – 8:00. Vi 

har försökt pricka in rusningstiden då vi utfört dessa mätningar. Vid mätningarna har vi räknat 

gående och bilar som passerat korsningen. Bilarnas och de gåendes väntetider vid 

övergångsstället har noterats oavsett anledning till stoppet. De som gått mot röd gubbe ses som 

”högrisk personer” och har lyfts fram i resultatet.  

Mot förändring 

Vi har här utfört två mätningar, den första från 8:55 – 9:10 och den andra från 15:41 – 15:56. 

Här försökte vi undvika rusningstrafik, men ändå ha tillräckligt med trafik för att uppnå 

trovärdighet. Vid mätningarna har vi räknat gående och bilar som passerat korsningen. Bilarnas 

väntetider vid övergångsstället har noterats endast då gående har tryckt på knappen för grön 

gubbe, då övriga väntetider hade uppstått även om en gångbro funnits. Tiden för gående som 

väntar på grön gubbe har noterats. De som gått mot rött har tagits bort ur undersökningen, då 

dessa ”antagligen” skulle genat över vägen även om en gångbro skulle funnits. 

Analys av uppgiftens giltighet/existens (kurs och betygsperspektiv) 

Återigen har vi konstruerat exemplet först och sedan vänt oss till kursplanen och 

betygskriterierna för att finna kriterier/punkter som vi tycker täcks in.  

Kursmål och betygskriterier 

Här motiveras varför detta är lämpligt att genomföras i matematikkurser på gymnasiet. Vi tolkar 

kursplanen och jämför med de steg, såväl muntliga, skriftliga som ”databehandlingsmässiga” 

(innehåller exempelvis dator eller grafritande räknare) som behövs för att enligt vårt tycke lösa 

uppgiften. Uppgiften lämpar sig för matematik A och B. 
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Tabell 12 

 

Kurs          Här beskriver vi det ur kursplanen som vi tycker ingår i vår uppgift     Kolumnrubrik  Kolumnrubrik Kolumnrubrik 

 

 

A 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv 

och vald studieinriktning 

kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna 

tolka och använda vanligt förekommande lägesmått 

ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra 

beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram 

    

 

 

 

 

B 

 

 

 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar 

och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som 

ingår i tidigare kurser 

med omdöme använda olika lägesmått för statistiska material och kunna förklara 

skillnaden mellan dem samt känna till och tolka några spridningsmått 

kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta 

sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet 

    

I denna tabell har vi matchat utdrag ur kursplanerna för matematik (Skolverket, 2000) efter 

moment i uppgiften ”Statistikdebatt”. 
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Tabell 13 

 

Betyg          Kriterier    

 

G 

 

 

 

VG 

 

 

 

 

MVG 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att formulera 

och lösa problem i ett steg.  

genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt 

använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar på ett 

sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.  

 

använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt för att 

formulera och lösa olika typer av problem.  

deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt.  

gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och redovisar sitt 

arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 

använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är lätt att 

följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt.  

visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och använder 

sina kunskaper från olika delområden av matematiken.  

 

formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder och modeller vid 

problemlösning samt redovisar en klar tankegång med korrekt matematiskt språk.  

analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk problemlösning och 

matematiska resonemang.  

deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis.  

värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika typer av matematiska problem 

och lösningar samt bedömer slutsatsernas rimlighet och giltighet. 

   

I denna tabell har vi matchat de olika betygskriterierna i kursplanerna för matematik (Skolverket, 

2000) med de olika moment som ingår i uppgiften ”Statistikdebatt”. 
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17. Bilagor  

17.1 Förfrågan till handledare  

 

Hej. Vi är två CL - studenter som har funderat kring ett examensarbete som kretsar kring 

"utomhusmatematik". Om det finns möjlighet så skulle vi gärna vilja träffas för ett möte och 

diskutera vårt förslag. Vi är även intresserade av att ha dig som handledare för vårt 

examensarbete. 

 

Mvh Tobias Olsson och Magnus Lundberg, CL-04 

17.2 Förfrågning gällande enkät och intervju 

på VFU-skola 

 

Hej. Vi har för ett tag sedan påbörjat vårt examensarbete. Den går under titeln "Extramural 

matematik". 

Vi har planerat att genomföra vissa enkätundersökningar och intervjuer. Enkäterna beräknas ta 

10-15 minuter och alla linjer samt årskurser är relevanta/intressanta för vår undersökning. 

Eventuellt är vi även intresserade av att intervjua någon elev, men beroende på hur de svarat på 

enkäterna avvaktar vi i denna fråga. Beträffande de lärare vi är intresserade av att intervjua är 

det givetvis matematiklärare, men även lärare som har lite mer erfarenhet av undervisning 

utanför skolan, dvs. av typen studiebesök exkursion etc.  

Hur tror du på möjligheterna att genomföra enkäter och intervjuer? 

 

Mvh Magnus och Tobias 

 

17.3 Förfrågning gällande intervju kring 

matematisk modellering 

 

Hej. Vi är två stycken CL - studenter som skriver ett examensarbete, där vi har ett avsnitt som 

behandlar matematisk modellering. Vi undrar om du har möjlighet till en liten pratstund där vi 

får höra din syn på matematisk modellering. Skulle ett sådant möte vara möjligt här fram över? 

 

 Mvh Magnus Lundberg och Tobias Olsson 
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17.4 Enkäter till elever 

17.4.1 Enkätundersökning – Matematik A 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

 
 

 
 

 
 

En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

 

 
OBS! På fråga 5a och 5b behöver du inte svara om du ej utfört laboration i angivet ämne. 

 

 
 

 
 

1. Klassrumsundervisningen inom området geometri är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2. Klassrumsundervisningen inom området geometri är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3. Klassrumsundervisningen inom området geometri är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i naturkunskap är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5b. Överlag tycker jag  att laborationer  i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

 
 

Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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17.4.2 Enkätundersökning – Matematik B (Natur 1) 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

 
 

 

 

Exponentialfunktioner är sådana funktioner som är ständigt växande eller ständigt avtagande. 

Då dessa åskådliggörs i en graf får man en olinjär kurva. 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1a. Klassrumsundervisningen inom området geometri är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1b. Klassrumsundervisningen inom området statistik är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1c. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2a. Klassrumsundervisningen inom området geometri är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2b. Klassrumsundervisningen inom området statistik är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2c. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

 

 
OBS! På frågorna 5a t.o.m 5d behöver du inte svara om du inte utfört laborationer i angivet 

ämne. 

 
 

 
 

 
 

 

3a. Klassrumsundervisningen inom området geometri är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3b. Klassrumsundervisningen inom området statistik är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3c. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i naturkunskap är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5b. Överlag tycker jag att laborationer  i biologi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5c. Överlag tycker jag att laborationer i kemi  är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5d. Överlag tycker jag att laborationer i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

 
 

Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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17.4.3 Enkätundersökning – Matematik B (Samhälle 2) 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1a. Klassrumsundervisningen inom området geometri är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1b. Klassrumsundervisningen inom området sannolikhetslära är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2a. Klassrumsundervisningen inom området geometri är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2b. Klassrumsundervisningen inom området sannolikhetslära är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3a. Klassrumsundervisningen inom området geometri är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3b. Klassrumsundervisningen inom området sannolikhetslära är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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OBS! På fråga 5a och 5b behöver du inte svara om du ej utfört laboration i angivet ämne. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i naturkunskap är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5b. Överlag tycker jag  att laborationer  i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

 
 

Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

 

 

17.4.4 Enkätundersökning – Matematik C (Samhälle 3) 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

 
 

Exponentialfunktioner är sådana funktioner som är ständigt växande eller ständigt avtagande. 

Då dessa åskådliggörs i en graf får man en olinjär kurva. 

 

 
 

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1b. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

 

 
 

OBS! På fråga 5a och 5b behöver du inte svara om du ej utfört laboration i angivet ämne. 

 

 
 

 
 

2a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2b. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3b. Klassrumsundervisningen inom området exponentialfunktioner är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i naturkunskap är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5b. Överlag tycker jag att laborationer i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

 
 

Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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17.4.5 Enkätundersökning – Matematik D (Natur 2) 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1b. Klassrumsundervisningen inom området trigonometri är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2b. Klassrumsundervisningen inom området trigonometri är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3b. Klassrumsundervisningen inom området trigonometri är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

 

 
OBS! På frågorna 5a t.o.m. 5d behöver du inte svara om du inte utfört laborationer i angivet 

ämne. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i kemi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5b. Överlag tycker jag att laborationer i biologi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5c. Överlag tycker jag att laborationer i fysik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5d. Överlag tycker jag att laborationer i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Jag anser att matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

 
 

Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

 
 

 

17.4.6 Enkätundersökning – Matematik E (Natur 3) 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

 

 
OBS. På fråga 5a t.o.m. 5d behöver du inte svara om du ej utfört laboration i angivet ämne. 

 

 

1a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1b. Klassrumsundervisningen inom området integraler är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2b. Klassrumsundervisningen inom området integraler är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3a. Klassrumsundervisningen inom området derivata är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3b. Klassrumsundervisningen inom området integraler är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i biologi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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5b. Överlag tycker jag att laborationer i fysik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5c. Överlag tycker jag att laborationer i kemi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5d. Överlag tycker jag att laborationer i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

 
 

Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

 
 

 

 

17.4.7 Enkätundersökning – Matematik Diskret (Natur 3) 

 

Denna enkät är anonym och avsedd att användas i forskningssyfte. Genom att besvara enkäten 

godkänner respondenten att enkäten används i forskningssyfte. 

 

 
 

 
 

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1a. Klassrumsundervisningen inom området  mängdlära är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

1b. Klassrumsundervisningen inom området kombinatorik är intressant

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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En laboration är ett praktiskt vetenskapligt försök eller experiment, genomfört i 

undervisningssyfte. 

 

 
OBS. På fråga 5a t.o.m. 5d behöver du inte svara om du ej utfört laboration i angivet ämne. 

 

 
 

 
 

 

2a. Klassrumsundervisningen inom området mängdlära är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

2b. Klassrumsundervisningen inom området kombinatorik är lärorik

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3a. Klassrumsundervisningen inom området mängdlära är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

3b. Klassrumsundervisningen inom området kombinatorik är enformig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

4. Har du utfört matematiklaborationer under din gymnasietid?

Nej 

Om ja, ange hur många gånger genom att fylla i vald ruta

1 gång           2 ggr              3 ggr               fler än 3 ggr

5a. Överlag tycker jag att laborationer i biologi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5b. Överlag tycker jag att laborationer i fysik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

5c. Överlag tycker jag att laborationer i kemi är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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När man arbetar i grupp delar i allmänhet läraren ut färdiga arbetsuppgifter. Läraren styr 

alltså oftast vilka uppgifter gruppen ska arbeta med, även vilka givna tidsramar som ska gälla 

för arbetet. 

 

5d. Överlag tycker jag att laborationer i matematik är lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

6. Förekomsten av laborationer  i matematikundervisningen är tillräcklig

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

7. Matematiken används i andra skolämnen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

8. Jag kommer att ha nytta av matematiken i mitt framtida yrkesliv

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

9. På utflykter med skolan kan jag ta till mig den viktiga informationen

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

10. Miljöombyte är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

11. Skolutflykter är stimulerande för lärandet

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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Inom projektarbeten får arbetsgruppen ställa frågor eller komma med påståenden utifrån det 

ämne gruppen själv valt att arbeta med. Gruppen gör en egen idéinventering, tidsbestämmer, 

planlägger och genomför arbetet tills det är färdigt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Grupparbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt

13. Projektarbeten finner jag lärorika

Instämmer inte alls Varken  eller Instämmer helt
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17.5 Intervjuer med skolpersonal  

17.5.1 Underlag till intervju med matematiklärare 1 

 

Konkreta frågor 

 

1. (Allmän bakgrund) 

Utbildning? 

Hur länge har du varit lärare? 

Vilka ämnen förutom matematik undervisar du i? 

Vilka årskurser undervisar du i? 

2. Har du prövat på att ha matematikundervisning utanför klassrummet? (introduktion till 

extramural matematik rent historiskt ur respondentens perspektiv) Vilka 

erfarenheter har du kring detta? 

 

           

  

           JA   NEJ 

 Vad handlade det om?  Hur kommer det sig? 

 Hur uppfattade eleverna det? 

 Vilka är dina intryck från detta? 

 Grupper?  

 

           

 

Storlek (indelning) Tid? 

(tankar bakom detta?) 

 Ska du ha det igen? 

    

 

 

Varför       Varför inte  

 

NU, generellt: 

 

3. Hur är dina erfarenheter beträffande skolutflykter?  

(det handlar inte om matte här, utan om erfarenheter att bedriva skolverksamhet utanför 

klassrummet. Det handlar även om att eventuellt får reda på hur skötsamma elever är) 

 

4. Hur ser du på möjligheten att integrera matematiken med andra skolämnena? 

 Följdfråga: 
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Om man får reda på att klassen ska ut på studiebesök, passar man då på att ge 

dem någon matematikuppgift i samband med detta? 

5. Hur ofta bedriver du grupparbeten i matematik/biologi? 

Till matematikläraren: vilka områden tycker du lämpar dig lämpliga/olämpliga 

för grupparbeten? 

 

6. Vilken är en lämplig storlek på grupperna vid sådana arbeten? 

 

(Kör detta på varje uppgift -> mer utvecklad idé hos varje laboration) 

 

 

17.5.2 Underlag till intervju med matematiklärare 2 

 

Vi visar ett konkret exempel: 

Förklarar kort vad exemplet går ut på och vad syftet med uppgiften: 

Det ingår puls och tider. Eleverna ska göra ditten och datten och försöka anpassa mätdata till 

linjär/exp (eller någon) funktion. Konstruera en matematisk modell. Eventuellt diskutera 

felkällor i dess olika former. 

 

Information till eleverna: 

 

Ja. Ni har blivit indelade i grupper om x stycken. Personer. Varje grupp har ett antal/eller en… 

pulsklockor och band. Dagens uppgift blir att undersöka hur pulsen varierar som funktion av 

hastighet/kalori etc… VARSÅGODA 

 

1. Vad tycker du om det här exemplet? [rent generellt] 

2. Är det något du skulle kunna tänka dig att använda? 

3. Hur lång tid tror du att det hela tar (start -> mål)  

 start: byter om. Pulsklockor+ band och allt övrigt ”administrativt” är löst. Du 

står i klassrummet och ska skicka ut dem efter en kort intro. 

Mål. All data har behandlats. En diskussion har ägt rum och klassen går vidare 

till nästa avsnitt i kursen… 

4. Vad ser du för svårigheter med att genomföra detta? 

5. Vad är det som är riktigt bra med detta exempel? 
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17.5.3 Underlag till intervju med biologilärare 

 

Konkreta frågor 

 

1. Vad är dina erfarenheter av skolutflykter/exkursioner?  

2. Grupparbeten, nivågruppering, redovisningsformer, tidsåtgång, integrering med andra 

ämnen i samband med dessa 

3. Det kvalitativa att gå ut undersöka någonting tar längre än att exempelvis läsa det i en 

bok. Är det värt det? 

4. Hur ser du på intresset från elevernas sida dels gentemot ämnet biologi som helhet, dels 

gentemot vissa specifika delar, om man jämför före ett besök med efter ett besök 

(exkursion…) 

5. Hur lång tid tar det från att de samlas vid ett ställe tills det att eleverna börjar jobba? 

 

 

17.5.3 Underlag till intervju med skolledare 

 

1. Hur ser möjligheterna ut i flexibiliteten beträffande schemat för eleverna/ lärarna? 

2. Hur ser förfarandet ut vid skolutflykter? Måste man berätta för skolledningen att man 

tar ut eleverna på utflykter? 

3. Vilka ekonomiska möjligheter finns för skolutflykter eller bidrag till undervisningen (i 

form av material)? Kort och gott: Hur ser möjligheterna ut för en lärare att söka bidrag 

till olika ting? 

17.6 Underlag till fokusgrupper 

17.6.1 Underlag till fokusgrupp 1 

Fokuset vid denna fokusgrupp var eleverna främst skulle diskutera kring avsnitt 15.2.1. Sedan 

tillkom allmän diskussion kring laborationer och varierande undervisningsmiljöer 

 

17.6.2 Underlag till fokusgrupp 2  

Vid denna fokusgrupp var fokuset att eleverna skulle försöka sig på att diskutera fram en 

lösning till ett Fermiproblem. Vidare var ett mindre fokus riktat på en diskussion kring öppna 

och stängda laborationer. 


