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Abstrakt 
 

Denna studie har undersökt på vilket sätt elevers slöjdarbete kan stödja elevers lärande 

i matematik. Studien utgår ifrån det s.k. sociokulturella perspektivet där kunskap och 

lärande utvecklas i samspelet mellan människor och där situationella betingelser och 

språket spelar en central roll för kunskapsutvecklingen. Studien bygger på en 

kvalitativ undersökning med inspiration från den metod som på engelska benämns 

grounded theory. Det empiriska materialet utgörs av observationer av elevers 

slöjdarbeten i textilslöjdens årskurs 3-9. Observationerna har pågått under 2 års tid och 

utmynnat i dagboksanteckningar av elevers slöjdarbeten. 

 

Den nya svenska läroplanen, Lgr 11, och dess kursplan i matematik utgör det ramverk 

mot vilket elevers slöjdarbeten, och dess möjlighet att stödja elevers lärande i 

matematik, analyseras. Kursplanens förmågor kompletteras i analysen av Kilpatricks 

fem matematiska kompetenser.  

 

Resultatet visar hur matematik från kursplanens samtliga sex områden visar sig i 

elevers slöjdarbeten. Eleverna använder sig av matematik vid beräkningar, 

problemlösning och i vissa fall som inspiration till ett slöjdarbete. Det visar också på 

hur elevers slöjdarbeten kan bidra till att utveckla de förmågor som kursplanen i 

matematik beskriver och som även Kilpatrick redogör för genom sina fem 

matematiska kompetenser.  

 

Den teoretiska modell som arbetet utmynnat i bidrar till förståelsen av hur elevers 

slöjdarbete kan användas genom att visa hur matematik naturligt inspirerar elever i 

utformningen av slöjdarbeten och hur matematiken används som ett redskap vid 

exempelvis beräkningar och mätning (”in vivo”). Modellen visar också på hur 

slöjdarbetet skapar en kontext som hjälper till att synliggöra matematik, hjälper elever 

att skapa mentala bilder och stödjer elevernas utveckling av matematiska förmågor 

(”in vitro”). Modellen skall ses som ett försök till att skapa förståelse kring hur 

slöjdarbeten (och andra liknande verksamheter) kan bidra till att stödja elevers lärande 

i matematik. Förhoppningen är att modellen kan utgöra ett stöd vid utformningen av 

en mer ämnesövergripande undervisning där matematiken kan ges ett relevant och 

begripligt innehåll och samtidigt utgöra ett viktigt verktyg och en källa till inspiration. 
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Abstract 
 

This study has examined how students' craft projects can support their learning in 

mathematics. The study proceeds from the sociocultural perspective. This is where 

knowledge and learning develop with interaction between people and where 

situational conditions and the language play a central role for the development of 

knowledge. The study is based on a qualitative method inspired by the Grounded 

Theory approach. The empirical material consists of observations of students' craft 

projects in needle work from grade 3-9. These observations were made during two 

years and concluded in diary notes containing students' craft projects.  

 

The new Swedish curriculum, Lgr11, and its syllabus in mathematics form the 

framework, to which the analysis on how students' craft projects can support learning 

in mathematics is matched. The abilities from the syllabus are supplemented in the 

analysis by Kilpatrick's five strands of mathematical proficiency.  

 

The result shows how mathematics from the six areas of the syllabus is displayed in 

the students' craft projects. The students use mathematics in calculations, problem 

solving and in certain cases as inspiration for a craft project. It also shows how 

students' craft projects can contribute to the development of the abilities from the 

syllabus in mathematics and from Kilpatrick's five strands of mathematical 

proficiency.  

 

The study concluded in a theoretical model that contributes to the understanding of 

how students' craft projects can be used. This is by showing how mathematics 

naturally inspires students in their designing of craft projects and how mathematics is 

used as a tool for calculation and measuring ("in vivo"). The model also shows how 

craft projects create a context that will help making mathematics visible and help 

students creating mental images and support the students' development of 

mathematical abilities ("in vitro"). The model should be seen as an attempt to create 

understanding on how craft projects (and similar activities) can contribute to 

supporting students' learning in mathematics. Hopefully the model can support a more 

interdisciplinary teaching where mathematics can be given a relevant and 

comprehensible content which can also be an important tool and a source of 

inspiration. 
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1. Inledning 

 

Mitt intresse handlar om de kopplingar som finns mellan matematikämnet och slöjdämnet i 

skolan. Det finns ett behov av att utveckla matematikundervisningen i den svenska 

grundskolan. Flera internationella rapporter, bl.a. TIMSS (Skolverket, 2009) och PISA 

(Skolverket, 2010) visar att svenska elevers resultat tappar placeringar jämfört med övriga 

länder. I skolinspektionens rapport 2009:5 visar man att detta inte enbart beror på andra 

länders positiva utveckling utan även på att svenska elevers matematikkunnande har 

försämrats kraftigt. Särskilt tydligt är det bland de högst presterande eleverna. 

På uppdrag av skolverket genomfördes 2001-2002 en granskning av elevers lust att lära med 

särskilt fokus på matematikämnet (Skolverket, 2003). Den visar bl.a. att elevers attityder till 

matematikämnet tenderar att polariseras ju högre upp i utbildningssystemet man kommer. I 

grundskolans åk. 7-9 och i gymnasieskolan är skillnaderna mellan de som förstår och tycker 

att innehållet är relevant och meningsfullt och de som inte ser någon relevans alls med 

matematik stora. Rapporten pekar på ett antal resultat som man menar kan förbättra 

matematikutbildningens kvalitet. En mer varierad undervisning, relevant och begripligt 

innehåll, varierat arbetssätt, en minskning av lärobokens inflytande, gemensamma samtal och 

ämnesövergripande samarbete är några av de punkter man lyfter fram (se även 

skolinspektionens rapport 2009:5).  

Med utgångspunkt i rapportens förslag på utvecklingsområden är jag intresserad av att se hur 

matematikämnet och slöjdämnet kan berika varandra och eventuellt stödja elevens lärande i 

matematik. Jag är intresserad av att se vilket behov av matematik som uppkommer genom 

elevens slöjdande samt vilka matematiska förmågor eleven kan utveckla genom sina 

slöjdarbeten. Som utbildad grundskollärare i matematik och textilslöjd har intresset för dessa 

båda ämnen, och hur de kan komplettera och stödja varandra, följt mig sedan jag som 

nyutexaminerad lärare började arbeta i grundskolan 1995. 

 

Det finns få forskningsprojekt som handlar om slöjden i skolan, om vad man lär 

sig i slöjdämnet, hur denna verksamhet ser ut och hur den kan utvecklas. 

 

Detta skriver Susanne Björkdahl Ordell och Gerd Eldholm (2010) i sin bok Lär genom textil. 

Detta är, enligt min mening, synd då jag under mina år som verksam lärare känner att 

slöjdämnet har en stor potential att synliggöra kunskaper som är betydligt vidare än att enbart 

omfatta det som de flesta förknippar med slöjdämnet, nämligen att lära sig ett hantverk. De 

flesta jag möter, såväl lärare, elever och föräldrar har svårt att se att slöjdämnet kan bidra med 

mer än ett praktiskt kunnande rörande slöjdtekniker, material och hantering av maskiner och 

verktyg. Min erfarenhet är däremot en annan. I mitt arbete upplever jag ständigt hur elever i 

sina slöjdarbeten använder och utvecklar sitt matematiska kunnande.  

 

Slöjdämnet låter eleverna ständigt gå mellan konkret och abstrakt.  Även om det 

ytligt sett är mest praktiskt arbete genom att konkret material omformas till 

konkreta produkter, är de abstrakta inslagen ständigt närvarande.  
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Detta skriver författarna i Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? (Rystedt & Trygg, 

2010) och det är även min erfarenhet. 

I den nationella utvärderingen, NU-03, som i slöjdämnet genomfördes av Peter Hasselskog 

och Marlene Johansson (2003) säger flertalet elever att slöjden är det roligaste ämnet men det 

minst viktiga. Det motsatta förhållandet kan sägas gälla för matematikämnet; 

 

Matematik är ett ämne som eleven tror sig ha nytta av, där eleven lär sig mest 

men där eleven också har lust att lära mer. På lektionerna arbetar man mest 

ensam i sin egen takt, man arbetar lite tillsammans, man diskuterar lite och 

eleverna kan varken påverka arbetssätt eller innehåll. … Lektionerna går 

långsamt, ämnet är inte särskilt roligt och det är oroligt på lektionerna.  

              (Skolverket, 2005) 

 

Det är få länder utanför Norden som har slöjd som ett ämne i skolan. Kanske har det att göra 

med den uppfattning många har om slöjdämnet och som avspeglades i NU-03. Det som syns i 

slöjden är hur slöjdalster produceras i olika material med hjälp av diverse verktyg och 

maskiner. De olika hantverksteknikerna har också en framträdande roll. Men detta är bara 

toppen på ett isberg – det som syns.  
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2. Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att studera elevers slöjdarbete för att undersöka vilka möjligheter 

dessa arbeten har att stödja elevers lärande i matematik. 

 

Med syftet som utgångspunkt har jag formulerat två frågeställningar. 

 

2.1 Frågeställningar; 

 

 Vilket matematiskt innehåll kan elever ges möjlighet att möta i textilslöjden? 

 Vilka matematiska förmågor har elever möjlighet att utveckla genom sina 

slöjdarbeten? 

 

Detta sker genom beskrivningar och analyser av elevers slöjdarbeten, slöjdarbeten som under 

2 års tid dokumenterats i form av dagboksanteckningar. Lärandet förstås utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Det matematiska innehållet presenteras och grupperas efter det 

centrala innehållets sex områden i matematikämnets kursplan (Skolverket, 2011). Elevers 

förmågor analyseras utifrån Kilpatrick´s (Kilpatrick m.fl., 2001) fem kompetenser. Dessa kan 

till viss del jämföras med kursplanens förmågor som elever skall ges möjlighet att utveckla 

genom undervisningen i matematik. 
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3. Tidigare forskning - Litteraturstudie 

 

Det finns en hel del forskning kring ämnesövergripande arbetssätt (se t.ex. Arfwedson & 

Arfwedson, 1983; Ingelstam, 1988). I detta arbete görs en avgränsning och endast de studier 

som specifikt har med samverkan slöjd- matematik att göra tas upp. Kapitlet avslutas genom 

en beskrivning av det som man inom det matematikdidaktiska fältet brukar kalla 

etnomatematik, då synen på matematiken och hur den lärs in utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket ligger som en teoretisk ram kring detta arbete.  

 

3.1 Samverkan slöjd – matematik 

 

Rönnqvist (2005) tar i sitt examensarbete upp lärares upplevelser av ämnessamverkan i 

matematik och textilslöjd i grundskolans åk. 1-6. Hon har intervjuat 5 lärare – 3 undervisande 

textilslöjd samt 2 klasslärare. De intervjuade lärarna i hennes studie ser många fördelar med 

ett större samarbete mellan de båda ämnena, men studien visar också på en rad faktorer som 

spelar in på möjligheterna till ett faktiskt samarbete. Faktorer som tid för gemensam 

planering, schemats inverkan, skolans lokaler och personkemi är några faktorer som nämns 

och som upplevs underlätta eller hindra lärare från att samarbeta över ämnesgränserna. Några 

lärare uttrycker dessutom en osäkerhet beträffande de kunskaper eleverna skall lära inom 

andra ämnesområden än vad de själva undervisar i. Liknande resultat kom även Brickman-

Suhl & Hedin (2010) fram till. Även de har genomfört intervjuer med lärare, 4 st slöjdlärare 

samt 2 st klasslärare. Dessa undervisade någon/några årskurser från tvåan till sexan. Trots att 

det förekom relativt lite ämnessamverkan mellan slöjd och matematik såg lärarna många 

fördelar bl.a. att för eleven kunna synliggöra matematiken genom slöjdarbeten. Man trodde 

också att motivationen för matematiken kunde öka genom att samarbetet med slöjdämnet gav 

en bättre verklighetsanknytning.  

Just området med elevers motivation har undersökts av Kuylenstierna (2010). Hon har funnit 

att elevernas motivation påverkas positivt av att de får arbeta praktiskt med matematik. 

Hennes undersökning bygger på intervjuer och observationer av elever på högstadiet. Den 

slutsats hon drar handlar till stor del om att det praktiska arbetssättet bidrar till en större 

variation av undervisningsformer. 

Simonsson (2009) har låtit elever i åk. 6 utföra en praktisk slöjduppgift innehållande en 

mängd mätuppgifter. Uppgiften har följts upp med enkäter och intervjuer av de deltagande 

eleverna för att undersöka om och på vilket sätt eleverna uppfattar matematiken i deras 

slöjduppgift. Resultatet visar dock på att eleverna har svårigheter att upptäcka matematiken i 

sitt slöjdarbete. Samma sak skriver Wistedt m.fl. (1992) om i rapporten att vardagsanknyta 

matematikundervisningen. Hon påpekar vikten av att vardagsanknytningen inte i sig ger 

någon matematisk förståelse. Hon skriver; 

 

Om eleverna ska kunna nyttja sina vunna erfarenheter i matematikinlärningen 

krävs inte bara att de har relevanta erfarenheter att knyta an till utan också att 

de görs medvetna om dessa erfarenheter och därtill att de har vissa kunskaper 

om det andra fundamentet i brobygget, om matematiken. 

    (Wistedt m.fl. ,1992) 
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Att för eleven synliggöra matematiken blir därför viktigt. Den osynliga, skapande delen av 

matematikämnet beskriver Hägg (2008) i sitt examensarbete Skapande förmåga i matematik. 

Hennes examensarbete bygger på en litteraturstudie kopplat till en empirisk studie grundad på 

intervjuer av elever i åk. 8. Hennes resultat visar att eleverna beskriver sina lösningsstrategier 

i skolmatematiken väl, och att det ur deras beskrivningar går att läsa ut tre olika nivåer av 

skapande förmåga i ämnet. Hon menar att skapande förmåga i matematik innebär; 

 

 -att agera i en dynamisk process mellan teori och praktik 

-att förnimma eller att se möjligheter samt att koppla det till sin egen förståelse 

och agera utifrån det i problemlösningsfasen 

-att den lärande individen som subjekt emotionellt hittar egna vägar framåt i 

kunskapsprocessen, vilka man sedan stämmer av mot ny kunskap för 

progression 

    (Hägg, 2008) 

 

En stor och viktig del som slöjdämnet och matematikämnet har gemensamt är 

problemlösning. Om detta skriver bl.a. Zeeck (2007) i sitt examensarbete Problemlösning på 

textilslöjden. Zeeck har låtit elever i 2 klasser, en i åk. 4 och en i åk. 5, svara på enkäter. Hon 

beskriver i sitt arbete Mölleheds (Gran, 1998) definition av problemlösning;  

 

Eleven löser inte uppgifter på rutin där en färdig metod finns till hands från 

läraren eller läroboken. Det är snarare en situation som kräver uppmärksamhet 

och tankeförmåga hos eleven att skilja på rätt och fel, att arbeta fram en 

lösningsmetod som saknas från början och att reflektera över sin lösning. 

 

Hon fortsätter därefter att beskriva George Polyas 4 viktiga steg i problemlösningsprocessen; 

 

1. Definition av problemet – att förstå problemet 

2. Planering av en lösningsstrategi – att göra upp en plan 

3. Genomförandet av lösningsstrategin – att genomföra planen 

4. Kontroll av resultatet – att se tillbaka och kontrollera resultatet 

 

Zeeck, 2007, menar att eleverna i slöjd ofta bestämmer vad de skall göra men att det är läraren 

som bestämmer hur. Därigenom fråntas eleverna ofta tillfällen till problemlösningssituationer.  

Eftersom slöjdämnet är ganska unikt för de nordiska länderna har jag inte funnit särskilt 

mycket internationell litteratur. Anne-Gunn Svorkmo (2004) har dock genom sitt engagemang 

i det norska Nasjonalt Senter For Matematikk i Opplaeringen skrivit ett häfte om Matematikk 

i kunst og håndverk. Hon ger här en mängd beskrivningar av aktiviteter utformade för 

grundskolan. Dessa aktiviteter avser att inspirera till bild- och slöjdarbeten och innehåller 
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framförallt en hel del geometri i form av t.ex. symmetri, mätning av längder, ytor och 

volymer, mönster, skala m.m. 

 

3.2 Etnomatematik och vardagsanknuten matematik 

 

Vikten av att knyta matematiken närmare elevernas vardag och att utgå från de problem och 

sammanhang som elever möter har debatterats flitigt de senaste decennierna. Dessa aspekter 

på lärande brukar kopplas till vad man inom det matematikdidaktiska fältet brukar kalla 

etnomatematik (eller ethnomathematics som är den engelska benämningen). Att ha ett 

etnomatematiskt perspektiv i undervisningen innebär att man utgår från elevernas individuella 

och informella matematik, deras egna lösningsstrategier och att man knyter an undervisningen 

till elevernas egen verklighet. Då slöjdlektioner ger elever rika tillfällen att lösa problem och 

naturligt innehåller situationer som skulle kunna utgöra en verklighet där matematiken kan få en 

”vardagsanknytning” görs här en kort redogörelse för vad etnomatematik innebär. 

Etnomatematik är ett jämförelsevis nytt forsknings- och teorifält inspirerat av D’Ambrosio. 

D’Ambrosio ser etnomatematik som problemorienterad matematik där man helt enkelt 

försöker lösa matematiska problem i den vardag man lever. Han menar att matematiken finns 

inbäddad i vår kultur.  

 

Wistedt (1992) skriver att; 

 

etnomatematik, vuxit fram, där forskare studerat den matematik som utvecklats 

inom ramen för en bestämd och avgränsad social praktik, t.ex. inom en 

yrkeskår, inom en folkstam eller inom ramen för en vardaglig syssla.  

 

Inom etnomatematiken är man mån om våra spontana och informella sätt att lösa problem på. 

Att synliggöra problemlösning i vardags- och yrkesliv anses viktigt. Betydelsen av hur vi 

använder oss av informella strategier uppmärksammas och man lägger stor vikt vid hur dessa 

strategier kan införlivas i undervisningen. Det finns dock kritiker som menar att om man utgår 

från en kulturbaserad matematik i undervisningen riskerar eleverna att marginaliseras för att 

de aldrig får tillfälle att utveckla ett matematikkunnande som är avgörande för deras fortsatta 

studier och yrkesframtid ( Rönnberg & Rönnberg, 2007). 

Därför, skriver Arfvedsson & Arfvedsson (2011) 

 

…betonas att etnomatematik är en integrerad del i en undervisning som syftar 

till att utveckla förståelse för den akademiska matematiken. De informella 

matematiska erfarenheter eleven har, används för att förstå hur matematiska 

idéer formuleras och tillämpas. På denna grund introduceras sedan 

konventionell matematik på ett sätt så att den förstås bättre. 
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Eva Norén beskriver i en rapport från den tredje internationella etnomatematikkonferensen 

(Norén, 2006) hur resultat av forskning med fokus på etnomatematiska frågeställningar 

används för att förbättra undervisningen i matematik. Hon hänvisar till D’Ambrosio som 

beskriver att etnomatematik är ett matematikdidaktiskt synsätt där man lägger vikt vid hur den 

kulturella, sociala och politiska situationen påverkar matematikens utveckling och 

undervisningen i matematik. Hon skriver vidare att;  

 

Beroende på vilken kultur man lever i använder man matematiken på olika sätt 

och etnomatematiken koncentrerar sig på att förstå och i undervisning utnyttja 

de matematiska kunskaper olika kulturer och sociala praktiker förfogar över. 

Det innebär också att man i matematikundervisning bör tillvarata elevers 

erfarenheter i vardagen. Idag kan de handla om allt från lekar och kojbygge till 

dataspel och skateboardåkning  
     (Norén, 2006) 

 

Under senare tid har en mängd forskningsarbeten inspirerats av detta synsätt. I Sverige har 

t.ex. Ylva Jannok Nutti (2007) i en licentiatuppsats beskrivit och analyserat olika aspekter av 

matematiskt tänkande i den samiska kulturen. Hennes arbete bygger på 10 samtal med 

samiska slöjdare och renskötare. I undersökningen visas den samiska kulturens matematik 

utifrån aktiviteter som räkning, lokalisering, mätning, formgivning, lek och spel och 

klassificering och generalisering. Under sina intervjuer fick hon information som kan härledas 

till samtliga dessa aktiviteter. Bl.a. beskriver hon hur flertalet måttenheter och mätmetoder 

utgår från kroppen och hur de samiska slöjdarna använder sig av mönster i utformningen av 

den samiska dräkten och kåtan. 

Lisbeth Lindberg (2010) har i sin licentiatuppsats beskrivit möjligheter och begränsningar till 

samarbete mellan matematikämnet och karaktärsämnen i svensk gymnasieskola. Hennes 

arbete innehåller tre artiklar. I den första artikeln analyseras vilka metoder och teorier som 

använts av forskare för att synliggöra matematiken i yrkesutbildningar. Hon beskriver resultat 

från tidigare forskning som visar att en stor del av matematiken är osynlig och något som bara 

finns som ”tyst kunskap”. Den andra artikeln ger en historisk tillbakablick av matematikens 

roll i yrkesutbildningen, från skråväsendets dagar då mäster hade hand om hela utbildningen 

(inklusive matematiken) till dagens gymnasieskola där elever undervisas av olika lärare i 

matematikämnet och karaktärsämnet. I den tredje och sista artikeln analyseras ett 

utvecklingsprojekt på ett yrkesprogram som handlade om att utveckla samarbete mellan lärare 

i matematikämnet och karaktärsämnet. Utifrån den historiska genomgången som gjordes i 

artikel två förklaras resultatet att det är svårt att få till stånd ett samarbete mellan olika 

lärarkategorier. Olika förutsättningar och utbildningsbakgrund är faktorer som inverkar. 

Samtidigt visar hon också att eleverna blev mer motiverade och presterade något bättre när de 

undervisades av lärare som hade samverkat före och i genomförandet av undervisningen. Hon 

lyfter vikten av en skolledning som stödjer och underlättar samarbete mellan olika 

lärarkategorier. Med utgångspunkt i resultatet resoneras även kring vikten av att genomföra 

fortbildning för olika kategorier av lärare för att dessa skall beredas möjlighet att få tid att 

mötas och diskutera innehåll och undervisning i matematik och karaktärsämnena.  
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3.3 Sammanfattning av litteraturstudien 

 

I samband med att den gamla slöjdlärarutbildningen avskaffades och genom att slöjdlärare 

idag utbildas till lärare i ytterligare ett eller två ämnen har det blivit vanligare att 

lärarstudenter i sina examensarbeten studerat förhållandet mellan ämnen de står i begrepp att 

börja undervisa i, exempelvis slöjd-matematik. Ett flertal examensarbeten tar på olika sätt upp 

kopplingen mellan slöjdämnet och matematikämnet. Dessa arbeten visar bl.a. på att elever 

generellt har svårt att se matematiken i sina slöjdarbeten och att samverkan mellan ämnena är 

angelägna, men svåra att genomföra i praktiken. Även Lindberg (2010) visar liknande 

resultat. Ett relativt nytt område, etnomatematik, har under de senaste decennierna utvecklats 

av Ubiratan d´Ambrosio, Professor of Maths Education and History of Science. D’Ambrosio 

betonar vikten av att utgå från elevens kultur för att introducera den konventionella 

matematiken och på det sättet få eleven att förstå den och dess användbarhet bättre. Som 

beskrivits ovan är man inom etnomatematiken mån om våra spontana och informella sätt att 

lösa problem på. Att synliggöra matematiken i vardagen, exempelvis genom slöjdande, anses 

viktigt. Man lägger stor vikt vid betydelsen av hur vi använder oss av informella strategier 

och hur dessa strategier kan införlivas i undervisningen. I detta arbete studeras elevers 

slöjdarbeten med tanke på dess matematiska innehåll och på vilket sätt de skulle kunna 

utveckla elevers matematiska förmågor. Ur ett etnomatematiskt perspektiv innehåller elevens 

slöjdarbete situationer som kan utgöra en grund för introduktionen av den mer konventionella 

matematiken. 
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4. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel diskuteras några begrepp som är centrala för detta arbete; 

 

 Kunskap 

 Undervisning  

 Slöjd 

 Matematik 

 Matematiska förmågor 

 

4.1 Kunskap 

 

Som en teoretisk ram till detta arbete ligger det sociokulturella perspektivet där kunskap och 

lärande utvecklas i samspelet mellan människor och där situationella betingelser och språket 

spelar en central roll för kunskapsutvecklingen. 

Professor Roger Säljö skriver i sin bok Lärande i praktiken (2000) om västvärldens ideal – 

den logiskt-matematiska abstraktionen. Han gör en historisk tillbakablick och menar att dessa 

ideal har sina rötter i antikens Grekland. Han problematiserar dock antikens uppdelning av 

olika kunskaper, teoretiska och praktiska, och menar istället att – ”det abstrakta och det 

konkreta går hand i hand”. Däremot innebär det inte per automatik att ett barn lär och 

utvecklas enbart genom att få arbeta med konkret material. Han vänder sig mot den induktiva 

synen på inlärning som innebär att ett barn först gör erfarenheter och sedan lär och utvecklas. 

Säljö menar att barns egna aktiviteter inte leder till att de kan ”upptäcka” de abstrakta 

kunskaper om världen som finns i ex. vetenskaplig kunskap. Kunskaperna finns inte hos 

objekten eller händelserna i sig utan i vår beskrivning och i våra analyser om dem.  

Han skriver vidare om problemet att lärandet i allt högre grad dekontextualiseras, d.v.s. 

avståndet mellan det man lär och den praktik i vilka dessa kunskaper är delar av ökar. Att 

”kunna” i en kontext behöver inte innebära att man ”kan” i en annan.  

I sin bok tar Säljö (2000) också upp språkets betydelse för människans utveckling. Han 

skriver att kommunikation föregår tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka. 

Han skriver vidare att språkligt buren kunskap inte skall ställas mot fysiskt kunnande. Även 

Liedman (2001) betonar språkets avgörande roll i allt kunskapssökande. Han menar vidare att 

alla mänskliga kunskaper i grunden är praktiska, t.o.m. den mest abstrakta matematiken.  

Säljö (2000) skriver vidare att om man skall studera den företeelse vi kallar lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv, måste man uppmärksamma tre olika, men samverkande, 

företeelser: 

1.  utveckling och användning av intellektuella redskap 

2.  utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3.  kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. 
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4.2 Undervisning 

 

Dagens styrdokument i den svenska grundskolan utgår från ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Lärare har i uppgift att planera undervisningen utifrån vad läroplanen och 

kursplanerna föreskriver. Enligt den nya skollagen (2010:800) så är undervisning:  

Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden. 

(1 kap. 3§) 

 

Den nya svenska läroplanen, Lgr 11, beskriver vikten av att skolan i sin undervisning skapar 

sammanhang och ger överblick. Man skriver vidare att skolan skall stimulera elevers 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva egna idéer och lösa problem 

(kap. 1).  

Målet är att eleverna efter genomgången grundskola bl.a. skall kunna använda sig av 

matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet samt kunna lösa problem och 

omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. För att nå utbildningsmålen skall lärare samverka 

med varandra och organisera och genomföra arbetet så att eleverna får möjlighet till 

ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

samt uppleva att kunskapen är meningsfull (kap. 2). 

 

4.3 Slöjd 

 

Begreppet slöjd finns omnämnt redan i 1300-talets Östgötalag och står bl.a. för slughet, 

flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, egenskapen att vara händig, flink, hantverksskicklig, 

konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig (Johansson, 2009). Det är främst i de nordiska 

länderna slöjden återfinns som ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Slöjdämnet har genom 

åren genomgått flera förändringar från att det infördes som skolämne under senare delen av 

1800-talet. En historisk tillbakablick visar att slöjdämnet fick sitt genombrott först efter det att 

man tonat ner de yrkestränande och hantverksmässiga motiven (Borg & Lindström, 2008). 

1842 beslutade Sveriges riksdag om införandet av en allmän och gemensam folkskola. I den 

antagna skolreformen fanns inte slöjd med som obligatoriskt ämne. Folkskolan var från början 

en ren teoretisk skola. Först 1880–1890 kom de praktiska ämnena in i skolan i form av 

gymnastik, slöjd och teckning. 

Personer som Otto Salomon (1849-1907), Carl Malmsten (1888-1972), Hulda Lundin (1847-

1921) och Maria Nordenfeldt (1860-1941) m.fl. hade alla ett stort inflytande på slöjdämnets 

uppkomst och utveckling (Borg, Hartman & Lindström, 2008).  

Från början var slöjdämnet indelat i s.k. manlig- respektive kvinnlig slöjd, men från och med 

Lgr 80 blev det obligatoriskt för alla elever att få undervisning i båda slöjdarterna. Numera är 

slöjden ett ämne, men uppdelningen i textil- respektive trä- och metallslöjd lever fortfarande 

kvar. 
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I Handens pedagogik beskriver Hartman (1995) hur utbildningsreformer och politisk styrning 

genom årtionden förändrat slöjdämnet. Kortfattat kan man säga att slöjdämnet gått från att 

lägga tyngdpunkten på hantverksskicklighet och reproducerande av bruksföremål till att under 

senare tid betona elevens egen skapandeprocess. Det är inte längre produkten som är det 

centrala utan den process som eleven genomgår när den arbetar utifrån en egen idé till att 

färdigställa och utvärdera ett resultat. Slöjdprocessen har många likheter med den process som 

elever genomgår när den löser problem (jämför ex. Polyas 4 steg i problemlösningsprocessen 

i Litteraturavsnittet ovan). Slöjdprocessen innebär att eleven utvecklar en idé till en 

slöjdprodukt, planerar och genomför arbetet med slöjdprodukten för att till sist utvärdera 

arbetet och de val som påverkat resultatet. Under arbetets gång möter eleven ett flertal olika 

situationer där de behöver ta ställning till val av material, teknik, tillvägagångssätt m.m. 

 

I den nya kursplanen för slöjdämnet beskrivs detta på följande sätt; 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för 

människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som 

innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån 

behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i 

förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara 

uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både 

individers och samhällens utveckling. 

(Skolverket, 2011) 

 

Undervisningen i slöjd skall ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 

 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, 

verktyg och hantverkstekniker 

 Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och 

utifrån kvalitets- och miljöaspekter 

 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 

begrepp, och 

 Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.                  (Skolverket, 2011) 

 

4.4 Matematik 

 

Bland matematiker och matematikdidaktiker finns olika uppfattningar om vad matematik är. 

Några menar att matematik finns oberoende av oss människor. En annan uppfattning är att se 

matematiken som en mänsklig, social konstruktion som hela tiden utvecklas.  

Uppfattningarna kring vad matematik egentligen är har genom historien varierat. Olika 

områden inom matematiken har haft olika stor betydelse och fokus har skiftat från olika 

tidsperioder och i olika kulturer. Den svenska grundskolan som just fått en ny läroplan, Lgr 

11, beskriver matematiken så här; 
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Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den 

utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att 

utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en 

kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.  

(Skolverket, 2011) 

 

Ola Hellenius & Lars Mowitz gör ett försök att i sin bok Matematik – var finns den? (2010) 

beskriva den livaktiga diskussion som under de senaste decennierna har förts i frågan om vad 

matematik egentligen är för något. De skriver att diskussionen inte enbart förts mellan 

filosofer utan att den även har aktiverat såväl matematiker, matematikdidaktiker, 

kognitionsvetare, psykologer, sociologer, språkforskare, idéhistoriker och andra humanister. 

Därför blir de grundläggande frågeställningarna ofta tvärvetenskapliga och sammanlänkade 

med frågor kring matematiklärande, matematikutbildning och utformning av läroplaner och 

kursplaner i matematik. De gör en internationell kursplaneutblick och konstaterar att olika 

länder lägger olika vikt vid matematikens skilda delar. Vissa länder betonar matematikens 

användbarhet, andra lägger större vikt vid matematiken som ett verktyg att utveckla elevers 

analytiska och abstrakta förmåga. I den nya kursplanen för matematikämnet i Sverige betonas 

olika matematiska förmågor som eleven skall ges möjlighet att utveckla. Man skulle till viss 

del kunna jämföra matematikämnets utveckling i Sverige med slöjdämnets. Som vi kunnat 

läsa i avsnittet om slöjd ovan har slöjdämnet utvecklats från att ha fokuserat på slöjdens 

produkt till att mer betona den process som eleven genomgår när den arbetar utifrån en idé till 

att färdigställa och utvärdera ett resultat. På ett liknande sätt har det funnits ett behov av att 

vidga synen på matematikämnet till att även fokusera på kompetenser/förmågor (processer) 

som skall utvecklas och inte enbart på matematikens innehåll (produkter). 

 

4.5 Matematiska förmågor 

 

Den nya kursplanen i matematik beskriver att;  

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket, 2011) 
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Den svenska kursplanens förmågor stämmer till ganska stor del överens med de fem 

”strängar” av matematiska kompetenser som beskrivs i Adding it up. (Kilpatrick, 2001)           

I detta arbete har Kilpatricks modell av matematiska kompetenser valts då denna, på ett mer 

ingående sätt än vår svenska läroplan, beskriver olika delar av matematiskt kunnande. De fem 

kompetenserna är; 

 

• conceptual understanding—förståelsen av matematiska begrepp, operationer 

och relationer 

• procedural fluency—förmågan att utföra beräkningar flexibelt, korrekt 

effektivt och ändamålsenligt 

• strategic competence—förmågan att formulera, representera och lösa 

matematiska problem 

• adaptive reasoning—förmågan att tänka logiskt, reflektera, förklara och 

motivera 

• productive disposition—förmågan att se matematiken som förnuftig, 

användbar och givande tillsammans med en tro på att ett eget engagemang har 

betydelse för en positiv utveckling.   

                                                                               (Kilpatrick, 2001) 

I det fortsatta arbetet har jag valt att översätta Kilpatricks kompetenser till begreppsförståelse, 

beräkningsförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och produktiv 

dispositionsförmåga. 

Kilpatrick menar att de olika kompetenserna är sammanflätade och beroende av varandra.    

(se figur 1.) Matematiskt kunnande är komplicerat och kan inte uppnås genom att man enbart 

fokusera på någon eller några av dessa kompetenser. Mentala representationer spelar också en 

central roll i Kilpatricks modell. Hur elever representerar och bygger upp sin förståelse spelar 

stor roll för hur djup förståelsen blir och hur eleven kan använda den i en 

problemlösningssituation. Den kognitiva forskningen har kommit fram till att kompetens 

inom ett område inte bara beror på kunskaper som lagrats utan också hur denna kunskap 

representeras mentalt och hur den organiseras så att den lätt kan hämtas och tillämpas. Således 

blir ett lärande med en djupare förståelse mer kraftfullt än det som enbart fokuserar på att 

memorera fakta. Hans centrala idé är att de olika kompetenserna måste vara sammanflätade 

för att vara användbara. Det bygger på en idé att elever bit för bit bygger upp sitt kunnande, 

och att hur dessa bitar byggs samman påverkar hur användbar din kunskap blir vid en 

problemlösningssituation. 
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                                                             Figur 1 Kilpatricks kompetenser 

 

Conceptual understanding eller begreppsförståelse syftar på en förståelse av matematiska 

idéer. En elev med begreppsförståelse kan mer än isolerade fakta och metoder. De förstår 

varför en matematisk idé är viktig och de typer av situationer där de är användbara. De har 

byggt upp sitt kunnande till en sammanhängande helhet, som ger dem möjlighet att ansluta 

nya idéer till vad de redan vet. Begreppsförståelsen behöver inte vara explicit. Eleverna 

förstår ofta innan de kan verbalisera sitt kunnande. En viktig indikator på begreppsförståelse 

är att kunna representera matematiska situationer på olika sätt och veta hur olika 

representationer kan vara användbara för olika ändamål. Kilpatrick menar vidare att det är 

viktigt att se hur de olika representationerna liknar varandra och hur de skiljer sig ifrån 

varandra. Graden av en elevs begreppsförståelse är relaterad till hur rik och omfattande 

kunskapen kring detta är. Genom att ha tillgång till en stor repertoar av representationer har 

eleven möjlighet att välja bland olika lösningsmetoder och anpassa lösning efter problemets 

karaktär. En större kunskap om fördelar- och nackdelar med olika representationer, leder till 

att eleven lättare kan välja en lösningsmetod som är anpassad efter den givna situationen. 

Procedural fluency, eller beräkningsförmåga syftar på kunskap om beräkningar, kunskap om 

när och hur man använder dem på lämpligt sätt och färdighet i att utföra dem flexibelt, exakt 

och effektivt. Eleverna bör kunna använda en mängd olika mentala strategier. 

Srategic competence, eller problemlösningsförmåga avser förmågan att formulera, förstå och 

lösa matematiska problem.  (jämför George Polyas 4 viktiga steg i problemlösningsprocessen 

ovan) För att kunna lösa ett matematiskt problem måste eleven först förstå 

problemsituationen.  

Adaptive reasoning, eller resonemangsförmåga avser kapaciteten av logiskt tänkande, 

reflektion, motiveringar och förklaringar. 
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Productive disposition, eller produktiv dispositionsförmåga syftar på förmågan att se 

matematiken som förnuftig, användbar och givande tillsammans med en tro på att ett eget 

engagemang har betydelse för en positiv utveckling. 

 

4.6 Teorisammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat se hur synen på kunskap och lärande utvecklats genom 

åren. Detta arbete utgår ifrån det s.k. sociokulturella perspektivet där kunskap och lärande 

utvecklas i samspelet mellan människor och där situationella betingelser och språket spelar en 

central roll för kunskapsutvecklingen. Vi kan se att både kursplanen i matematik och slöjd 

beskriver att eleverna skall få möjlighet att resonera, analysera, formulera och lösa problem. 

Det kräver naturligtvis situationer där eleverna ges goda möjligheter att utveckla dessa 

förmågor, situationer där språket spelar en viktig roll som redskap för tanken. Den svenska 

läroplanen betonar vikten av att eleverna genom undervisningen ges möjlighet att få överblick 

och uppleva sammanhang. Lärare skall samverka och ge eleverna möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.  
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5. Metod 

 

Då syftet med denna studie varit att studera elevers slöjdarbete för att undersöka vilka 

möjligheter dessa arbeten har att stödja elevers lärande i matematik, har det empiriska 

materialet till denna undersökning utgjorts av observationer. Dessa observationer har 

resulterat i dagboksanteckningar från de grupper jag undervisat de senaste två läsåren. Arbetet 

bygger på en kvalitativ undersökning med inspiration från den metod som på engelska 

benämns grounded theory. Grounded theory, GT, är en kvalitativ metod där 

forskningsmaterialet kan komma från observationer, intervjuer och analyser av videoband och 

dokument (http://www.aect.org/edtech/ed1/40/40-02.html). I denna studie bygger materialet 

analyserna görs på, på deltagande observationer. Deltagande observationer är en kvalitativ 

metod som ofta används i samhällsvetenskaplig forskning. I deltagande observationer blir 

betraktaren en ”del” av miljön eller det kulturella sammanhanget. Kännetecknande för 

deltagande observationer är interaktionen mellan forskaren och deltagarna (Bryman, 2001)  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av metoden Grounded theory (GT). Därefter beskrivs 

de slöjdgrupper som ingått i studien. Då jag både är författare till detta arbete och samtidigt 

varit den som agerat som deltagande observatör bygger denna studie på reflekterande 

forskning. Fortsättningsvis beskrivs vad detta innebär för arbetet och hur min roll som lärare 

eventuellt kan påverka resultatet. Därefter beskrivs hur kodningen av det empiriska materialet 

gått till och avslutningsvis presenteras ett urval av slöjdarbeten. Ett positivt urval har gjorts 

med utgångspunkt i kursplanens sex centrala områden, samt Kilpatrick´s fem kompetenser.  

 

5.1 Grounded theory 

 

Eftersom forskningen inom området slöjd-matematik har en ganska begränsad omfattning 

inspireras metoden i detta arbete av grounded theory, GT. Principerna för GT utvecklades 

under 1960-talet av de två amerikanska medicinska sociologerna Barney Glaser (född 1930) 

och Anselm Strauss (1916–1996). Metoden har under åren blivit det absolut vanligaste 

synsättet för analys av kvalitativa data (Bryman, 2001). Det är en generell forskningsmetod 

som utvecklats inom medicinsk sociologi. Den används mest för analys av kvalitativa data 

med målet att generera sannolikhetsbaserade teorier. Metoden rymmer både induktion och 

deduktion. Induktion anses dock väga tyngst. Thulesius m.fl. beskriver metoden i 

Läkartidningen nr 40, 2004. De beskriver metodens enkla mål – att förklara vad som händer 

inom det område man valt att studera.  

 

Man ställer sig ständigt frågan – Vad är det huvudsakliga problemet inom det 

område man valt att studera och vad görs för att lösa det? Syftet är att hitta en 

förklaringsmodell för problemlösningen.   

   (Thulesius m.fl. ,2004) 

 

Man börjar med att koda data från intervjuer eller observationer och försöker sammanfatta 

dessa i ett antal begrepp. Därefter går man ett steg längre och försöker fastslå hur de olika 

begreppen förhåller sig till varandra och hur de samvarierar i en teoretisk modell. Målet är att 

upptäcka nya samband och processer. Man är dock inte begränsad av formella data utan allt 
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som kommer i forskarens väg undersöks och används i analysen, som t.ex. den vetenskapliga 

litteraturen. Man analyserar inte personer utan händelser och att skriva minnesanteckningar är 

kärnan i forskningsarbetet (Thulesius m.fl., 2004). 

 

5.2 Beskrivning av de slöjdgrupper som ingått i studien 

 

I mitt fall utgörs deltagarna i denna studie av de elever jag undervisade läsåren 2010-2011 och 

2011-2012. Valet av deltagare bygger på att dessa var enkelt tillgängliga för mig under tiden 

för studien. 

Under läsåret 2010-2011 arbetade jag på en högstadieskola i en mindre landsortskommun. 

Eleverna bestod till ungefär lika delar flickor och pojkar eftersom eleverna vid denna skola 

hade båda slöjdarterna, trä- och metallslöjd samt textilslöjd, i samtliga årskurser i åk. 7-9. Ca 

150 elevers slöjdarbeten ingick under detta år i mina observationer. I fortsättningen benämns 

denna skola, skola A. 

Under läsåret 2011-2012 arbetade jag i en grannkommun till den tidigare arbetsplatsen, även 

detta en landsortskommun. Under denna tid undervisade jag elever från åk. 3-8. Eleverna i åk. 

3-6 bestod till ungefär lika delar pojkar och flickor eftersom det även här var obligatoriskt 

med båda slöjdarterna. I åk. 7 och 8 fick däremot eleverna välja slöjdart vilket bidrog till att 

det i dessa klasser blev en majoritet av flickor. Ca 180 elevers slöjdarbeten observerades 

under detta läsår. I fortsättningen benämns denna skola, skola B. 

Studien har inte inneburit att jag förändrat förutsättningarna för eleverna när det gäller val av 

slöjdarbeten. På skola A och i åk. 3-6 i skola B har eleverna obligatoriska arbeten de skall 

göra. I åk. 7 och 8 på skola B kan eleverna fritt välja slöjdarbete. Studien har som sagt inte 

inneburit att jag styrt valet av slöjdarbeten. Däremot kan naturligtvis min egen fokusering 

under dessa 2 år bidragit till att jag som undervisande lärare lagt stor vikt vid att ta vara på 

situationer av matematisk karaktär som uppkommit naturligt under elevens arbete. För att inte 

påverka elevernas val av arbeten har jag inte heller informerat eleverna om studien. Jag har 

varit mån om att de slöjdarbeten eleverna utfört inte skulle förändras p.g.a. av mina 

observationer. Det är heller inte eleverna som personer jag intresserat mig för i mina studier, 

utan den matematik som eleverna möter genom sina slöjdarbeten. 

 

5.3 Reflekterande forskning 

 

Tolkning och reflektion är två centrala begrepp i reflekterande forskning. Med tolkning menar 

man att det är viktigt att beakta att alla referenser till empirin är tolkningsresultat. 

Reflektionen påverkas av forskarens person, forskarsamhällets intellektuella och kulturella 

traditioner samt språkets betydelse i forskarsammanhang (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

Även Bryman (2001) betonar, genom att förklara olika innebörder av begreppet reflexivitet, 

betydelsen av detta. 

 

En andra betydelse innebär att samhällsforskarna ska reflektera över 

konsekvenserna av deras metoder, värderingar, skevheter och beslut när det 

gäller den kunskap om den sociala verkligheten som de genererar. 
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  …    

Detta synsätt inbegriper en medvetenhet om vilka konsekvenser och den 

betydelse som forskarens val och beslut har i dennes roll som både observatör 

och författare. 

     (Bryman, 2001) 

 

Då min roll varit både deltagande observatör och författare spelar min bakgrund naturligtvis 

en stor roll. (Min bakgrund finns beskriven i Inledningen)  

 

 

5.4 Studiens tillförlitlighet 

 

Då forskning inom området slöjd och dess kopplingar till matematik och elevers 

matematikutveckling är relativt begränsad föll valet av metod på grounded theory. Två års 

dagboksanteckningar utgör det empiriska materialet. Reliabiliteten, alltså måttet på arbetets 

tillförlitlighet, handlar i detta arbete till stor del om hur väl nedteckningen av elevers 

slöjdsituationer lyckats. Det har inte alltid funnits möjlighet att nedteckna situationerna i 

direkt anslutning till lektionerna. I dessa fall påverkas tillförlitligheten av observatörens 

minne. Validiteten betyder att man mäter det man avser att mäta (Patel & Davidson, 2003). I 

detta fall handlar det om att studera elevers slöjdarbete för att undersöka vilka möjligheter 

dessa arbeten har att stödja elevers lärande i matematik. För att elevers slöjdarbete skall ha 

potential att vara ett stöd i elevers matematikutveckling krävs att dessa innehåller någon form 

av matematik. För att ta reda på om elevers slöjdarbete överhuvudtaget innehåller någon 

matematik, och i så fall vilken, är analysen av dagboksanteckningarna kopplade till de 

områden som den nya kursplanen i matematik beskriver. Den nya kursplanen talar också om 

vilka förmågor elever skall ges tillfälle att utveckla genom undervisningen. Därför analyseras 

även slöjdprocessen utifrån möjligheten att i slöjden utveckla dessa förmågor. 
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5.5 Beskrivning av kodningen 

 

I en klassisk GT utgår man från data för att skapa kategorier, en procedur som kallas kodning. 

Eftersom syftet med denna studie varit att studera elevers slöjdarbete för att undersöka vilka 

möjligheter dessa arbeten har att stödja elevers lärande i matematik var en naturlig 

utgångspunkt att studera den relativt nya kursplanen i matematik. Det centrala innehållets sex 

delar fick utgöra ett första ramverk för att studera matematiken i elevernas slöjdarbeten. Den 

nya läroplanen lägger även stor vikt vid olika förmågor eleverna genom undervisningen skall 

ges tillfälle att utveckla. Då beskrivningen av dessa förmågor är mycket begränsad i 

kursplanetexten valde jag att låta Kilpatricks (2001) fem kompetenser få utgöra ett 

kompletterande perspektiv i analysen av det empiriska materialet. Kilpatricks fem 

kompetenser sammanfaller till stor del med de förmågor matematikämnets kursplan beskriver 

och hjälper till att mer i detalj komma åt aspekter av de matematiska förmågor som kommer 

till uttryck. 

Parallellt med bearbetningen av det empiriska materialet lästes en del av litteraturen som 

beskrivits i Litteraturstudien ovan. En hel del av denna kom att handla om problemlösning 

och om ”osynlig” matematik, matematik som inte direkt är synlig och uppenbar i 

situationerna. Detta gjorde att jag återkom till dagboksanteckningarna för att söka efter 

matematik som skulle kunna visa sig genom de arbeten eleverna gjorde i slöjden. Genom 

bearbetningen av dagboksanteckningarna blev det mer och mer tydligt att det finns en hel del 

matematik som både inspirerar eleverna till utformandet av ett slöjdföremål, används vid 

mätning och olika beräkningar samt att eleverna under arbetets gång ställs inför olika problem 

som behöver lösas. Detta är matematik som eleverna behöver och som är en förutsättning för 

slöjdarbetet. Dessutom finns det en hel del matematik som är närvarande, men som inte syns.  

 

5.6 Datainsamling och beskrivning av 4 exempel 

 

Jag har här valt att presentera fyra exempel hämtade ur dagboksanteckningarna. 

Dagboksanteckningarna är inte redovisade i detalj. En sådan redovisning skulle vara alltför 

omfattande.  Jag har däremot försökt få en bredd i exemplen, framförallt när det gäller vilket 

matematiskt innehåll de representerar. Detta för att visa på vilken matematik slöjdarbeten kan 

innehålla kopplat till kursplanens centrala innehåll. Två exempel från skola A – ”palldynan” 

och ”kockmössan” – och två exempel från skola B – ”klädsömnad” och 

”korsstygnsbroderi” är beskrivna här. Dessa tjänar senare också som exempel när jag 

kategoriserar elevernas slöjdarbeten utifrån Kilpatricks kompetenser. Fler exempel går att 

finna i appendix i slutet av arbetet. Dessa är mer kortfattat beskrivna 
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5.6.1 Skola A 

 

Åk. 7  

”Palldynan” 

Detta är en 

obligatorisk 

uppgift i åk. 7, 

skola A, som 

innebär att 

eleverna skall 

sy en dyna till 

en pall de 

tillverkat i trä- 

och 

metallslöjden. 

Arbetet 

innehåller en 

hel del 

mätövningar 

vid 

tillklippningen 

av tyget.  

Figur 2 Flaggans proportioner 

 

För att få vinkelräta hörn används vinkelhake. Två elever väljer att göra sin dyna i form av 

svenska flaggan. Dessa elever får via sökning i biblioteket fram en bild med den svenska 

flaggans proportioner (se figur 2). Rent sömnadstekniskt beslutas att använda ett blått 

bottentyg och sy fast det gula korset som en applikation
1
. Då bredden på dynan redan är given 

för att passa trästommen beräknas sedan hur stor flaggan skall bli i längd och bredd med 

bibehållna proportioner. Till den givna bredden 23 cm behövdes en ca 37 cm lång flagga. 

Dessutom krävs tillägg för en dubbelvikt fåll på långsidorna samt till en kanal på vardera 

kortsida. I kanalen skall sedan den färdiga trästommen få plats. (Det färdiga resultatet syns på 

bilden nedan.) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Applikation är i detta fall en textil teknik där man syr (eller limmar) fast tygbitar på ett bottentyg så 

att en bild eller ett mönster bildas. 
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     Figur 3 Palldynan 

 

 

Åk. 9  

”Huvudbonad” 

 

Den obligatoriska uppgiften i åk. 9 på skola A är att tillverka en huvudbonad. Valet av 

material och teknik är fritt. Flera elever tillverkar höghattar och fezer
2
 och får därigenom 

arbeta med rektangulära och cirkelformade delar som sys samman till cylinderformade hattar. 

En elev använder matematiken som inspirationskälla vid designen av sin mössa genom att sy 

den i lappteknik med hjälp av regelbundna sexhörningar.  

Ett annat exempel är en elev som stickar en mössa och behöver räkna ut hur många maskor 

som krävs utifrån det stickfasthetsprov
3
 hon gör. 

                                                           
2 Fez (eller Fes) är en cylinderformad huvudbonad utan brätten som i huvudsak används av muslimer på 

Balkan, i Asien och i Nordafrika. 

3
 Ett stickfasthetsprov görs ofta innan ett större arbete skall påbörjas för att kontrollera stickarens handlag så 

att lämplig storlek på stickor kan väljas. 
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”Kockmössan” 

 

En av huvudbonaderna beskriver jag här lite närmare. En elev väljer att sy en kockmössa. 

Först tillverkas ett mönster bestående av två delar – en rektangulär nederkant/mudd och en 

cirkelformad mössdel (se figur 4).  

 Figur 4 Mönsterdelar till kockmössan 

 

Längden på den rektangulära mudden skall färdigsydd vara densamma som huvudets omkrets. 

Den färdiga bredden på mudden uppskattas till 4 cm genom att studera ett måttband. Längden 

på den rektangulära mudden blir huvudets omkrets plus 2 cm i sömsmån
4
 (1 cm på var sida). 

Eftersom mudden skall vara dubbelvikt får vi fram att bredden skall klippas 2·4cm+2cm i 

sömsmån=10cm. Därefter klipps den cirkelformade mössdelen ut. Även här används 

måttbandet för en uppskattning av mössdelens diameter. Tyget viks fyrdubbelt och 

måttbandet används som passare tillsammans med en tygpenna genom att lägga änden på 

måttbandet i den vikta spetsen och därefter hålla en tygpenna vid radien och forma ¼ cirkel. 

Delen klipps ut efter det att sömsmån lagts till. Muddelen sys ihop utmed kortsidan till en 

cylinder. Sömsmånen pressas isär och mudden viks dubbel med rätsidan ut. Därefter läggs 

jämna veck utmed den cirkelformade mössdelen så att den till slut får samma omkrets som 

muddelen. En hel del beräkningar för att få lagom djupa veck krävs för att delarna skall passa 

ihop. Dessutom krävs det att man tänker på att omkretsen på muddelen (cylindern) är 

densamma både i ytterkanten som 1 cm ner, där sömmen sedan skall sys. Däremot gäller inte 

samma sak för mössdelen som ju är cirkelformad. Här krävs det att man tänker på att det är 

den tänkta sömnadslinjen, 1 cm in från ytterkanten, som skall ha samma omkrets som 

cylindern. När så de båda delarna sytts ihop kan man se på sömsmånen att det för muddens 

del blir en rak och slät sömsmån, medan sömsmånen för mössdelen böljar sig något då 

omkretsen i ytterkanten är större än den omkrets där sömmen går. Det färdiga resultatet syns 

nedan (se figur 5). 

 

 

                                                           
4
 Sömsmån är den del (ofta ca 1 cm) som ligger mellan sömmen och tygets kant 

     mössdel 

  Nederkant/mudd 
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     Figur 5 Kockmössan 

 

5.6.2 Skola B 

 

Åk. 5 

”Klädsömnad” 

 

Alla elever på skola B får i åk. 5 sy ett enkelt klädesplagg. Gemensamt gås igenom hur man 

tar sina egna personliga mått – övervidd och stussvidd. Därefter studeras en mått-tabell där 

man avläser vilken storlek som passar bäst utifrån de personliga måtten. Vanligtvis innehåller 

en mått-tabell både kroppsmått och plaggmått. Eleverna ritar av mönster på önskat 

klädesplagg i vald storlek. Vissa mönsterdelar ritas endast halva – de som är symmetriska. 

Begreppet ”mot vikt kant” diskuteras och kopplas till begreppet symmetri och symmetrilinje. 

Mönsterdelar som inte skall läggas mot en vikt kant har vanligtvis en pil som markerar 

trådriktningen. För att dessa mönsterdelar skall hamna rätt på tyget visas hur man mäter med 

måttbandet från tygets stadkant så att trådrakspilen är parallell med stadkanten. Vikten av att 

placera mönsterdelarna på tyget med en så liten tygåtgång som möjligt diskuteras. De elever 

som skall sy ett linne eller en tröja där både fram- och bakstycke skall ligga mot en vikt kant 

får en tygbit som är lagom lång till tröjan/linnet. Vanligtvis är dock tyget vikt så att det endast 
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i ena sidan finns en tygvikning och i andra sidan två stadkanter. Dessa elever ombeds att 

fundera på hur de skall klara av att lägga ut mönsterdelarna på tyget och samtidigt ta hänsyn 

till att båda mönsterdelarna skall ligga mot en vikt kant, trots att det för tillfället bara finns en 

vikt kant.(se figur 6)  

 

 

 

       

Figur 6 Tygvikning 1 

 

Flera elever uppfattar inte vikten av att tygvikningen skall sammanfalla med symmetrilinjen 

så att mönsterdelen blir dubbelt så stor när den klippts ut. Några löser problemet genom att 

vika en liten, några centimeter bred, kant för att få en vikt kant även i andra sidan. De löser 

problemet rent bokstavligt och förstår inte att mönsterdelen inte blir sammanhållen då den 

klipps ut på detta sätt. Några elever inser dock problemets natur och börjar med att vika ut 

tyget för att sedan låta båda stadkanterna mötas på mitten så att båda sidor får varsin vikt kant. 

(se figur 7) 

 

 

Figur 7 Tygvikning 2 

 

Därefter syr eleverna steg för steg ihop sina plaggdelar enligt en arbetsbeskrivning. 
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Åk. 6  

”Korsstygnsbroderi” 

 

Det obligatoriska arbetet i åk. 6 på skola B innebär att brodera korsstygn. De flesta elever 

väljer färdiga mönster, men ett fåtal väljer att på rutat papper göra sitt eget korsstygnsmönster. 

Eleverna räknar ut antal rutor i höjd och bredd för att sedan välja aidaväv
5
. En aidaväv med 

små rutor innebär att motivet blir litet, medan en aidaväv med stora rutor innebär att motivet 

blir stort. En lagom stor bit där motiv samt extra utrymme för t.ex. inramning i en ram får 

plats, mäts till och klipps ut. Beroende på val av aidaväv väljs ett garn i lämplig grovlek. 

Eleverna märker ut mitten på såväl aidaväv som mönster. För att motivet skall hamna mitt på 

den tillklippta aidaväven utgår man från mitten när man börjar brodera. Därefter börjar 

eleverna brodera.  Det är viktigt att man är konsekvent när man syr sina över- och understygn 

så att de lutar likadant genom hela arbetet. Vanligtvis broderar man radvis (vågrätt). Man 

börjar då med att brodera alla understygn först för att sedan brodera tillbaka med överstygn. 

Baksidans stygn blir då lodräta. Broderas lodräta eller diagonala rader av korsstygn ser 

baksidan ut som på bilden nedan. (se figur 8)  

 

 

 

         
Rätsida    Avigsida 

    

Figur 8 korsstygn 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Aidaväv är ett tyg som är vävt på ett sätt som gör det lämpat för korsstygnsbroderi. 
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6. Resultat och Analys 

 

I detta kapitel följer en presentation och analys av vilket matematiskt innehåll eleverna i 

studien mötte genom sina slöjdarbeten samt vilka matematiska förmågor eleverna hade 

möjlighet att utveckla. Kapitlet avslutas med ett förslag till teoretisk modell avseende 

sambandet mellan matematik och slöjdarbete. Modellen kan förhoppningsvis utgöra ett stöd 

för hur man som lärare kan utforma en mer ämnesövergripande undervisning (se vidare 

kapitel 7.3). 

 

6.1 Matematik som eleverna möter i sina slöjdarbeten 

 

Här följer en redogörelse över det matematiska innehåll eleverna fick tillfälle att möta genom 

sina slöjdarbeten. Det matematiska innehållet är grupperat utifrån de sex områden som 

kursplanen i matematik använder i sitt centrala innehåll. Jag avslutar med att presentera 

resultatet i form av en tabell. 

 

6.1.1 Taluppfattning och tals användning 

I elevers slöjdarbeten kan man se att vissa arbeten kräver att talområdet utvidgas från 

naturliga tal till att även omfatta rationella tal (bråktal). I exemplet med kockmössan används 

dessutom det irrationella talet π genom elevens beräkningar av mössdelens omkrets. 

I arbetet med pallens dyna används beräkningar med olika reella tal. Talet 2⅓ innebär arbete 

med ett rationellt tal som gör att beräkningarna resulterar i närmevärden. Därför är det ibland 

att föredra att göra uträkningarna med decimaltalet 2,33 (en s.k. approximation). En 

diskussion om mätnoggrannhet är i detta fall naturligt och man kan på ett konkret sätt visa på 

hur man anpassar noggrannheten i beräkningarna efter den reella situationen. Beräkningarna 

görs i detta fall främst genom huvudräkning och svaret avrundas till närmaste centimeter. 

Ibland är det lättare att tänka i termer av en multiplikation med talet 2,33 och ibland enligt 

formuleringen ”dubbelt så mycket + en tredjedel”. Detta ger en naturligt kopplingen mellan 

tal i bråk- och decimalform. 

De elever som stickar en huvudbonad får utifrån ett eget stickprov beräkna antal maskor som 

krävs för att mössan skall få rätt storlek. Genom att mäta sitt stickprov och kontrollera hur 

många maskor i bredd och hur många varv på höjden som krävs för en kvadrat med måtten 

10x10 cm har de sedan kunnat räkna ut hur många maskor som krävs för just deras arbete.  

De elever som broderar korsstygn fick räkna antal rutor i höjd och bredd på sitt mönster. Vid 

udda antal rutor utgjordes mitten av en ruta. Vid ett jämnt antal rutor utgjordes mitten istället 

av hålet mellan två rutor. 

Som tidigare nämnts krävdes även en hel del beräkningar för den elev som tillverkade en 

kockmössa. Dessa redovisas lite närmare under rubriken Procedural fluency nedan. 
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6.1.2 Algebra 

I skolan brukar man ofta lägga grunden till algebra tidigt genom att studera enkla mönster, hur 

de konstrueras och hur detta kan beskrivas. Några av de elever som broderar korsstygn ägnar 

sig åt att göra egna mönster. Att detta skulle vara kopplat till matematik och algebra är enligt 

vad jag noterat inte något som eleverna uppfattar. 

Att uttrycka matematiska samband algebraiskt är något som man i matematikundervisningen 

brukar undervisa om i de sista årskurserna i grundskolan. Eleverna som arbetade med 

palldynan får, genom sin idé om att utforma dynan som svenska flaggan, här arbeta med 

proportionalitetsbegreppet. Eftersom eleverna nyligen börjat åk. 7 visas inte hur man 

beskriver sambandet algebraiskt. Flera beräkningar görs dock enligt formeln; 

 

y = 2⅓ x  där y betecknar flaggdelarnas färdiga mått 

och x betecknar talet på bilden med flaggans 

proportioner 

 

Den algebraiska representationsformen är dock inte synlig för eleverna i detta läge. 

Den elev som syr en kockmössa får däremot sambandet, mellan den färdigsydda muddens 

bredd och hur brett man är tvungen att klippa, beskrivet för sig.  

Även en del av eleverna i åk. 5 & 8 på skola B har liknande samband mellan muddar på 

exempelvis ärmavslut. 

 

6.1.3 Geometri 

De geometriska inslagen är vanligt förekommande i elevers slöjdarbeten. De elever som 

arbetar med en palldyna stöter på ett flertal geometriska begrepp så som räta vinklar, 

rektanglar, symmetri, likformighet, skala m.m. Eleverna får under arbetets gång använda 

såväl vinkelhake som måttband för att konstruera räta vinklar och mäta ut lagom stora 

tygstycken till flaggans delar. Mätning och beräkning av längder och ytor är ett 

återkommande inslag i detta arbete liksom i många andra liknande arbeten.  

Elever arbetar i slöjden med både en-, två- och tredimensioner. Att sy ett klädesplagg tar t.ex. 

sin början i att man mäter sina egna personliga mått. När så storlek valts ritas mönsterdelar i 

två dimensioner som under arbetets gång blir klädesplagg i tre dimensioner. I samband med 

arbete i olika dimensioner utvecklas rumsuppfattningen. 

Även de elever som broderar korsstygn förflyttar sig i ett slags koordinatsystem. Vanliga 

lägesord för att beskriva t.ex. var ett korsstygn skall broderas används flitigt. Exempel på 

dessa är ovanför, nedanför, mellan, till höger/vänster, diagonalt etc. Genom att avläsa ett 

korsstygnsmönster och överföra mönstret till stygn på en aidaväv tränas elevernas spatiala 

förmåga. 

Kunskap kring geometriska begrepp och deras inbördes relationer får de elever som syr 

höghattar och fezer tillfälle att utveckla när de, genom att sy ihop en cirkelformad del med en 

rektangulär, skapar en cylinderformad huvudbonad. 
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6.1.4 Sannolikhet och statistik 

Någon naturlig koppling mellan elevernas slöjdarbeten och sannolikhetslära visar sig inte 

under observationerna. Däremot får eleverna i åk. 5 på skola B lära sig att läsa av en mått-

tabell i samband med att de väljer storlek till sina klädesplagg. 

 

6.1.5 Samband och förändring 

De kanske enklaste sambanden eleverna möter i slöjden är ”hälften” och ”dubbelt”. Ofta 

används dessa proportionella samband rent praktiskt. Skall en elev ha en dubbelt/hälften så 

lång tråd beräknar man inte längden i cm för att sedan ta ett måttband och mäta av hur lång 

tråden måste vara. Den mest praktiska lösningen blir istället att dubblera/halvera. 

De elever som arbetar med att sy en palldyna räknar ut storleken på palldynan utifrån de 

proportioner svenska flaggan har och får på ett konkret och naturligt sätt förstora 

utgångsmåtten ca 133 %. Varken procent begreppet eller räta linjens ekvation diskuteras, men 

inslagen av dessa är ständigt närvarande.  

I kursplanen tas även koordinatsystem upp under denna rubrik. Att beskriva ett korsstygns 

läge i ett korsstygnsmönster kan liknas vid att beskriva en punkts läge i ett koordinatsystem. 

Eleverna i åk. 6 på skola B provar alla på att brodera korsstygn och får på detta sätt praktisk 

erfarenhet av ett tvådimensionellt koordinatsystem.  

 

6.1.6 Problemlösning 

Slöjdprocessen har flera likheter med den process som krävs vid problemlösning. Samtliga 

slöjdarbeten kräver någon form av problemlösning. Slöjdarbeten kräver både planering och 

medvetna val där eleven behöver ta hänsyn till faktorer så som utseende, hållbarhet, funktion, 

ekonomi, miljö etc. Genom att välja metod och material som är anpassat efter elevens idé 

utvecklar eleven sin förmåga att tänka konstruktivt för att hitta lösningar. 

Elevernas arbete med palldynan ger t.ex. rika tillfällen till problemlösning. Elever ställs 

ständigt inför valsituationer där de inte omedelbart vet vilken metod de skall tillämpa när de 

arbetar med sina slöjdprojekt. Ett bland de första val dessa båda elever gör är att bestämma sig 

för att bibehålla svenska flaggans proportioner. Detta resulterar i, som vi tidigare visat, att de 

blir tvungna att göra en hel del beräkningar då bredden på dynan redan var given. Nästa 

problem de ställs inför blir hur de rent sömnadstekniskt skall sy ihop de gula och blå delarna. 

Att sy samman tygstycken ”räta mot räta”
6
 för att få sömsmånerna att hamna på avigsidan och 

därmed inte synas från rätsidan är kanske det vanligaste sättet att sammanfoga två tygstycken. 

I detta fall skulle det dock rent sömnadstekniskt bli lite besvärligt då flaggans kors består av 

rätvinkliga hörn vilka är besvärliga att sy på detta sätt.  Flertalet problemlösningssituationer 

handlar helt enkelt om att väga olika lösningar mot varandra och ta ställning till vilket 

alternativ som passar bäst för den givna situationen. I sitt övervägande måste eleven beakta 

såväl sömnadstekniska som matematiska faktorer.  

 

                                                           
6
 ”räta mot räta” är ett uttryck som används när man syr ihop två tygstycken genom att lägga rätsidorna mot 

varandra för att sömsmånerna skall hamna på avigsidan och därmed inte synas från rätsidan. 
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När det gäller att sy en huvudbonad behöver eleverna först och främst ta ställning till vilken 

textil teknik och vilket material som lämpar sig bäst för den idé till huvudbonad man har. 

Under arbetets gång ställs eleverna sedan ständigt inför situationer som kräver val av olika 

slag och där de matematiska inslagen är mer eller mindre tydliga. Den elev som syr en 

kockmössa behöver t.ex. minska omkretsen på den cirkulära mössdelen så att den skall 

komma att passa muddens omkrets. Möjliga alternativ som att rynka eller lägga veck 

övervägs. Vid valet att lägga veck krävs en hel del beräkningar för att de båda delarna skall 

passa ihop. 

 

6.1.7 Sammanfattning 

 

Nedan ges i tabellform en sammanfattning över vilket matematiskt innehåll elever mötte 

genom sina slöjdarbeten. 

 

Tabell 1 Matematiskt innehåll 

Palldynan Huvudbonad / Kockmössan Klädsömnad Korsstygnsbroderi

Taluppfattning och tals 

användning

Beräkningar med det rationella 

talet 2⅓ samt med 

närmevärden. 

Mätnoggrannhet.

Beräkningar av en cirkels 

omkrets med det irrationella 

talet π. De 4 räknesätten. 

Beräkningar utifrån 

stickfasthetsprov.

Kroppsmått. 

Beräkning/uppskattning av 

exempelvis plaggets modell, 

alltså skillnaden mellan 

kroppsmått och plaggets mått.

Beräkning av materialåtgång.

Algebra Algebraiska samband Algebraiska samband             

Mönster

Algebraiska samband Mönster

Geometri Begrepp som vinkelrät, 

rektangel, symmetri, 

likformighet, skala m.fl

Tvådimensionella former -

rektangeln och cirkeln - bildar 

en tredimensionell cylinder. 

Geometriska begrepp som 

rektangel, cirkel, cylinder, 

rätvinklig, symmetri, 

tesselering, radie, diameter 

och omkrets.

Geometriska begrepp som 

symmetri, symmetrilinje, 

parallell

Rumsuppfattning, lägesord, 

symmetri, mätning.

Sannolikhet och statistik Läsa av en mått-tabell

Samband och förändring Proportionalitet Algebraiskt samband mellan 

muddens färdigsydda bredd 

och hur brett man är tvungen 

att klippa.

Proportionalitet mellan olika 

storlekar. Algebraiska 

samband.

Koordinatsystem

Problemlösning Olika strategier vid 

problemlösning. Att 

matematiskt formulera 

pproblem t.ex. lösningen av 

flaggans proportioner utifrån 

en från början given bredd.

Olika strategier vid 

problemlösning. Att 

matematiskt formulera 

problem t.ex. hur den 

cirkelformade mössdelen 

skulle minskas för att passa 

den cylinderformade mudden.

Olika strategier vid 

problemlösning, exempelvis 

hur jag kan vika tyget för att få 

2 vikta kanter och samtidigt 

göra åt så lite tyg som möjligt. 

Att bygga upp mentala bilder 

av problemet.

Olika strategier vid 

problemlösning, exempelvis 

hur man löser problemet med 

att byta rad och brodera ett 

korsstygn precis ovanför det 

sist broderade stygnet.
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6.2 Matematiska förmågor som eleverna har möjlighet att 

utveckla genom sina slöjdarbeten 

 

Här görs en analys över vilka matematiska förmågor eleverna haft möjlighet att utveckla 

genom sina slöjdarbeten.  Analysen grundar sig på de fem kompetenser som Kilpatrick 

bygger sin modell på. 

 

6.2.1 Conceptual understanding - begreppsförståelse 

En viktig indikator på begreppsförståelse är enligt Kilpatrick att man kan representera 

matematiska situationer på olika sätt och att veta hur de olika representationerna kan vara 

användbara i olika sammanhang och för olika ändamål. I ovanstående exempel, med två 

elevers arbete med en palldyna, kan man se att det går att lösa problemet med att få en dyna i 

rätt storlek och med rätt proportioner på olika sätt. 

 

 För att erhålla den givna bredden 23 cm kan man tänka sig bildens tal som mätetal i 

cm och beräkna enligt formeln ”dubbelt så mycket + en tredjedel”   

 Vid vissa tillfällen är det dock lättare att  multiplicera bildens tal med 2,33 

 Ett annat tänkbart sätt skulle kunna vara att återigen se på bildens angivna tal som 

mätetal i cm och tänka sig att dynan skall förstoras. Här kan man tänka sig hur många 

procent man måste förstora bilden och sedan använda sig av förändringsfaktorn vid 

beräkningarna. 

 Eftersom det i detta fall handlar om en proportionalitet d.v.s. det finns en variabel y 

(tygets mått) som är proportionell mot variabeln x (bildens tal) eftersom det finns en 

konstant som är skild från noll (2⅓) så att  y = 2⅓ x. 

 

Detta exempel är en möjlig situation som skulle kunna lyftas för att visa på olika lösningar av 

ett problem. Kilpatrick menar att det är viktigt att ha tillgång till en stor repertoar av 

representationer eftersom eleven då har möjlighet att välja bland olika lösningsmetoder och 

anpassa lösning efter problemets karaktär. Ju större kunskap om fördelar- och nackdelar med 

olika representationer, ju lättare kan eleven välja en lösningsmetod som är anpassad efter den 

givna situationen. En autentisk situation som ett slöjdarbete kan generera har stora möjligheter 

att synliggöra de olika representationerna. 

Kilpatrick menar vidare att begreppsförståelsen inte behöver vara explicit. I exemplet med 

elever som syr kläder och lägger mönsterdelarna trådrakt på tyget genom att mäta avståndet 

mellan tygets stadkant och trådraksmarkeringen får eleverna en känsla för begreppet 

”parallell” genom att trådraksmarkeringen och tygets kant skall hålla samma avstånd var helst 

de mäter. Elevernas slöjdarbeten innehåller en mängd liknande exempel på begrepp som 

eleverna använder men som inte alltid är tydligt uttryckta. Symmetri, symmetrilinje, räta 

vinklar, proportionalitet e.t.c. är exempel som finns i beskrivningarna ovan. 
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6.2.2 Procedural fluency - beräkningsförmåga 

 

Att kunna utföra beräkningar flexibelt, exakt och med flyt är en viktigt matematisk förmåga. I 

samtliga slöjdarbeten kommer detta in på ett naturligt sätt. Ett exempel är elevernas arbete 

med palldynan som kräver en hel del beräkningar. För det första är de nödvändigt att räkna ut 

hur stora de olika delarna av flaggan skall vara. När alla delar till längd och bredd är 

beräknade adderas extra åtgång för fållar och kanaler. De flesta uträkningarna görs i huvudet 

och svaren avrundas till närmaste centimeter. Man kan också se en flexibilitet när det gäller 

valet av metod vid beräkningarna. När sträckan ”9” skall få sitt nya mått är det relativt enkelt 

att tänka ”dubbelt så mycket + en tredjedel”. När så flaggans gula kors skall få sin slutliga 

bredd är det enklare att multiplicera 2 med 2,33. 

Eleven som tillverkar en kockmössa får vid ett flertal tillfällen göra beräkningar med talet π. 

Beräkningarna görs i huvudet och nästan uteslutande med närmevärdet 3. Att räkna ut hur 

bred mudden skall klippas (multiplikation och addition), att lägga till sömsmån (addition), att 

minska mössdelens omkrets så att den passar muddelen (subtraktion), att dela upp 

”överskottsmåttet” i ett givet antal veck (division) är några exempel som visar hur de fyra 

räknesätten kommer in naturligt i detta slöjdprojekt. 

 

6.2.3 Strategic competence - problemlösningsförmåga 

 

Med problemlösningsförmåga menar Kilpatrick förmågan att formulera matematiska problem 

och att kunna förstå och lösa dessa. När problemet väl är formulerat behöver eleven 

representera det på något sätt, antingen numeriskt, symboliskt, verbalt eller grafiskt. För att 

kunna representera ett problem krävs att eleven kan bygga upp en mental bild av dess mest 

väsentliga komponenter. Några elever ställs inför problemet att vika om en tygbit så att två 

vikta kanter bildas. Man kan tydligt se vilka elever som på djupet förstår problemets natur och 

kan skapa sig en mental bild av hur lösningen är tvungen att se ut. De elever som läser 

mönsterdelens text ”mot vikt kant” och bokstavligt försöker lösa problemet genom att vika en 

smal kant visar ingen förståelse för sambandet mellan den vikta kanten och symmetrilinjen på 

mönsterdelen. Men slöjdarbeten kan ändå på ett mycket konkret sätt hjälpa elever att bygga 

upp dessa mentala bilder. Vi kan ta exemplet med kockmössan och problemet med hur bred 

mudden skall klippas. Första steget i processen innebär att eleven bestämmer sig för hur 

mudden skall vara när den är färdigsydd. Att mudden skall vara dubbelvikt har stor betydelse 

för relationen mellan muddens färdigsydda bredd och hur brett man måste klippa. Likaså 

spelar sömsmånen roll. Kilpatrick beskriver att för att kunna representera problemet exakt 

behöver eleven först förstå situationen, inklusive dess viktigaste funktioner. Det är viktigt att 

eleven fångar kärnan av matematiska element och ignorerar irrelevanta faktorer. Ofta 

underlättar det att göra en ritning, skapa en ekvation eller skapa en annan konkret 

representation. I detta fall diskuteras tillvägagångssättet muntligt, samtidigt som det finns 

möjlighet att visa med en bit tyg hur sömsmåner och det dubbelvikta tyget påverkar 

klippmåttet. Dessutom visas det algebraiska sambandet mellan den färdigsydda bredden (x) 

och klippbredden (y); 

 

  y=2x+2 

 



36 

 

Att förstå ett problem och i huvudet kunna ”se” en lösning är något som eleverna ständigt 

tränas på genom sina slöjdarbeten. Inte minst när det gäller att sy samman olika delar till ett 

klädesplagg.  Ofta krävs det att delarna sys samman i en viss bestämd ordning. Att delarna 

läggs ”räta mot räta” för att sömsmånerna skall hamna på avigsidan är också något som kräver 

mentala bilder av hur det blir när sömmen är färdigsydd och tyget vänds med rätsidan ut. 

Några av eleverna som broderar korsstygn har svårighet att tänka sig att ”rutan” mellan fyra 

hål i aidaväven motsvarar rutan på det rutade pappersmönstret. Det blir då lätt fel när man 

behöver lämna något mellanrum. Flera elever räknar då aidavävens hål istället för rutan 

mellan hålen och får då ett mellanrum för mycket. Ett annat problem som kan uppstå är när 

eleven avslutar en rad för att sedan påbörja raden ovanför. Det sist broderade stygnet slutar då 

i samma hål som det nya stygnet skall börja i, vilket gör att det gamla stygnet går upp om man 

inte på avigsida fäster tråden under en annan tråd. En annan lösning som någon elev använder 

sig av är att inte lägga understygnet från nedre vänstra hörnet och diagonalt upp till det övre 

högra hörnet. I stället broderar man det första stygnet tvärtom. Lutningen på stygnen kommer 

dock ändå att stämma i och med denna lösning. 

 

6.2.4 Adaptive reasoning - resonemangsförmåga 

 

Enligt Kilpatrick interagerar resonemangsförmågan med de andra kompetenserna särskilt 

under en problemlösningssituation. Eleverna utnyttjar sin problemlösningsförmåga för att 

formulera och representera de problem som de möter under sina slöjdarbeten, men  

resonemangsförmågan tar över när det gäller att avgöra vilken lösningsstrategi som bäst bör 

användas i den givna situationen. Genom begreppsförståelsen har eleverna en repertoar av 

lösningsstrategier att välja mellan. Med kännedom om de möjligheter och begränsningar 

dessa lösningsstrategier har kan eleverna med sin resonemangsförmåga bestämma vilken 

lösningsstrategi som passar bäst samt motivera varför. Under problemlösandet använder 

eleverna sin problemlösningsförmåga och justerar ev. sin lösningsmetod ifall den valda 

metoden skulle visa sig ineffektiv. 

Resonemangsförmågan avser också förmågan att reflektera. Eleverna tvingas ständigt under 

slöjdprocessen pröva och ompröva gjorda val. En viktig del i slöjdprocessen handlar också 

om att efter avslutat arbete utvärdera sitt arbete och processen som ledde fram till resultatet. 

Samtliga elever på både skola A & B skriver en utvärdering efter det att slöjdprodukten är 

färdig. Här ges eleverna tillfälle att reflektera över vad som gick bra respektive mindre bra, 

vad det berodde på och hur man skulle kunna göra annorlunda. Vad som blir tydligt i slöjden 

är att misstag, t.ex. genom att man räknat fel, får betydligt större konsekvenser än om man 

gjort samma räknefel i matematikboken. I matematikboken kan man lätt sudda och rätta till ett 

misstag, medan man får större bekymmer om man räknat fel och det bidragit till att man t.ex. 

klippt en för liten tygbit.  
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6.2.5 Productive disposition – produktiv dispositionsförmåga 

 

Produktiv dispositionsförmåga syftar på förmågan att se matematiken som förnuftig, 

användbar och givande tillsammans med en tro på att ett eget engagemang har betydelse för 

en positiv utveckling. I samtliga exempel, både de 4 detaljerade beskrivningarna samt de mer 

kortfattade i appendix, kan man se att eleverna i slöjden använder matematiken som ett 

redskap på många olika sätt och i många olika situationer. Kilpatrick skriver att utvecklandet 

av denna förmåga ofta kräver att man får uppleva känslan av att matematiken är viktig och har 

stora fördelar när man skall lösa problem. 
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6.2.6 Sammanfattning 

 

Nedan ges i tabellform en sammanfattning över de förmågor elever haft möjlighet att utveckla 

genom sina slöjdarbeten. 

 

Tabell 2 Matematiska förmågor 

 

  Palldynan 
Huvudbonad/ 
Kockmössan Klädsömnad Korsstygnsbroderi 

Conceptual 
understanding 

Begreppsförståelse 

Olika sätt att 
representera 
lösningen av pallens 
mått 

Det algebraiska 
sambandet y=2x+2 
kan här 
representeras av 
sambandet mellan 
en mudds 
färdigsydda bredd 
(x) och hur brett 
man måste klippa 
(y) 

Begreppet 
symmetri och 
symmetrilinje 
visualiseras 
genom 
mönsterdelar som 
endast är ritade till 
hälften och som 
läggs mot en vikt 
kant på tyget när 
de klipps ut. 

Ett korsstygnsmönster 
kan utgöra ett av många 
exempel på en 
representation av ett 
koordinatsystem. 

Procedural fluency 

Beräkningsförmåga 

Flexibla beräkningar 
t.ex. att ibland tänka 
"dubbelt så mycket + 
en tredjedel" och 
ibland multiplicera 
med 2,33. 

Beräkningar med 
de 4 räknesätten 
var för sig eller 
kombinerat med 
varandra. 
Beräkningar av 
stickfasthet. 

Exempelvis 
beräkningar av 
skillnaden mellan 
kroppsmått och 
plaggmått. 

Beräkningar av 
materialåtgång. 

Strategic 
competence 

Problemlösnings-              

förmåga 

Förmågan att bygga 
upp mentala bilder för 
att "se" olika lösningar 
av problem t.ex. på 
vilket sätt det gula och 
det blå tyget rent 
sömnadstekniskt kan 
sammanfogas på 
enklast sätt. 

Förmågan att 
bygga upp mentala 
bilder för att "se" 
olika lösningar av 
problem t.ex. hur 
mössdelen minskas 
för att passa 
muddens omkrets. 

Förmågan att se 
att de olika 
delarna till ett 
klädesplagg 
behöver sys ihop i 
en given ordning 
och att om delarna 
läggs "räta mot 
räta" så får man 
en snyggare söm 
och sömsmåner 
som hamnar på 
avigsidan. 

Förmågan att förstå 
problemet med att ett 
stygn inte kan börja i 
samma hål som förra 
stygnet slutade samt 
förmågan att finna en 
lösning på problemet. 

Adaptive reasoning 

Resonemangs- 

förmåga 

Att i utvärderingen av 
palldynan resonera 
kring vad som 
fungerat bra och vad 
som inte fungerat bra 
och på vilket sätt man 
skulle kunna hitta 
andra lösningar. 

Att i utvärderingen 
av huvudbonaden 
resonera kring vad 
som fungerat bra 
och vad som inte 
fungerat bra och på 
vilket sätt man 
skulle kunna hitta 
andra lösningar. 

Att i utvärderingen 
av klädesplagget 
resonera kring vad 
som fungerat bra 
och vad som inte 
fungerat bra och 
på vilket sätt man 
skulle kunna hitta 
andra lösningar. 

Förmågan att välja bästa 
möjliga lösning anpassad 
till den givna situationen, 
t.ex. när det gällde att få 
stygnen att luta åt 
samma håll trots att jag 
kanske inte alltid kunde 
börja stygnet i nedre 
vänstra hörnet. 

Productive 
disposition 

Produktiv 

dispositionsförmåga 

Att se hur 
matematiken t.ex. 
hjälper till att lösa 
problemet med att få 
rätt proportioner på 
flaggan. 

Att se hur 
användbar 
matematiken är 
både som 
inspiration i 
formgivningen och 
som ett verktyg för 
att lösa problem. 

Att exempelvis 
inse vikten av att 
kunna läsa av en 
tabell för att 
bestämma rätt 
storlek 

Att bl.a. utveckla den 
spatiala förmågan genom 
arbetet med ett 
korsstygnsbroderi 
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Inspiration
verktyg 

Autentiska 

situationer         

6.3 Ett förslag till teoretisk modell avseende sambandet mellan 

matematik och slöjdarbete  

 

Det ursprungliga syftet med detta arbete har varit att studera elevers slöjdarbete för att 

undersöka vilka möjligheter dessa arbeten har att stödja elevers lärande i matematik. 

Resultatet visar att samtliga slöjdarbeten förutsätter att eleverna använder någon form av 

matematik.  Men ett slöjdarbete kan också vara den ”verklighet” där matematiska förmågor 

utvecklas och där exempel skulle kunna hämtas för att synliggöra mer abstrakt matematik. I 

ett försök att beskriva detta på ett tydligare sätt illustreras här ett förslag till en teoretisk 

modell. (se figur 9)  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Teoretisk modell om sambandet mellan matematik och slöjdarbete 

Under de två år observationerna genomförts har det blivit allt tydligare att matematiken i 

elevers slöjdarbete visar sig på olika sätt. Dels använder elever matematik då de arbetar med 

sitt slöjdarbete. Vilken matematik som används är beroende av elevens ålder och kunnande. 

Allt eftersom eleverna utvecklar sitt matematiska kunnande får de allt fler matematiska 

verktyg att använda då de skall lösa ett problem som uppkommer i ett slöjdarbete. Men ett 

slöjdarbete rymmer i de flesta fall mer matematik, matematik som inte alltid är uppenbar för 

eleven. Hur man skulle kunna ta tillvara denna ”osynliga” matematik och ge den en innebörd 

kopplad till slöjdarbetet är något som inspirerat till utformningen av denna teoretiska modell. 

Bakgrunden till modell går att härleda från Säljös konstaterande att lärandet i allt högre grad 

dekontextualiseras. Lisbeth Lindberg (2010) visar genom sin licentiatuppsats ett exempel på 

detta hämtat från yrkesutbildningen. Hennes historiska genomgång av matematikens 

betydelse i yrkesprogrammen visar på att matematiken gått från att undervisas av en yrkesman 

Elevers slöjdarbete 

Matematik 

In vivo In vitro  
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dvs. mäster eller yrkeslärare till att undervisas av en kärnämneslärare dvs. en 

matematikutbildad lärare. Problemet med denna uppdelning är att mycket av sammanhanget i 

lärandet går förlorad. Denna uppdelning bygger på att eleven själv kan koppla vad den lär i 

matematikämnet till ett sammanhang i yrkesutbildningen, vilket inte alla elever klarar på egen 

hand. Ett mer ämnesövergripande samarbete med ett relevant och begripligt innehåll är också 

vad skolinspektionens rapport 2009:5 framhåller som viktigt. Det matematikdidaktiska fältet 

som benämns etnomatematik betonar vikten av att utgå från de problem och sammanhang 

som elever möter. Hur man kopplar ihop de matematiska erfarenheter eleven får genom sitt 

slöjdarbete samtidigt som man tar tillvara tillfällen att förklara hur matematiska idéer 

formuleras och tillämpas har varit utgångspunkten för konstruktionen av denna modell. 

 

Man kan se de olika kategorier som analyserats, dels de sex kategorierna i kursplanens 

syftesdel och dels Kilpatricks fem kompetenser, utifrån 2 perspektiv; 

 

1. ”In vivo”  

Matematik/matematiska förmågor som eleven naturligt använder sig av i sitt 

slöjdarbete.  

 

2. ”In vitro” 

Matematik/matematiska förmågor som kan synliggöras/utvecklas genom att man 

tar elevers slöjdarbeten som utgångspunkt.  

 

Båda begreppen är hämtade från biologin. Begreppet ”in vi´vo” från latinets ”i (den) levande 

(kroppen)” är en term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller 

iakttagelser är gjorda på levande organismer (http://www.ne.se/lang/in-vivo). Inom 

psykologin betecknar ”in vivo” något som sker i klientens naturliga miljö. I denna modell 

syftar begreppet på den matematik som eleven naturligt möter och använder sig av i sina 

slöjdarbeten. 

Begreppet ”in vi´tro” (från latinets ”i glas(kärl)”) är en term som anger att experiment eller 

iakttagelser är gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och 

inte i en levande kropp (http://www.ne.se/lang/in-vivo).  I modellen syftar begreppet på hur 

man kan utgå ifrån elevers erfarenheter i slöjden för att i matematikundervisningen synliggöra 

matematiska begrepp och utveckla matematiska förmågor. 

Modellen skall förstås utifrån ett samspel och en växelverkan mellan matematiken och elevers 

slöjdarbeten. I begreppet ”in vivo” är det matematiken som utgör ett redskap i elevers 

slöjdarbeten, dels som en källa till inspiration men också som ett verktyg för att lösa problem, 

mäta och göra beräkningar. På vilket sätt matematiken används i ett slöjdarbete beror på 

elevens ålder, erfarenheter och matematiska utveckling. En stor del av den matematik som 

elever möter i sina slöjdarbeten är till en början ”osynlig” och ”oartikulerad”. Eleverna möter 

tidigt matematiska begrepp som t.ex. ”parallell”, ”symmetri” ”proportionalitet” e.t.c. men har 

till en början en mer intuitiv förståelse av begreppet. Med utgångspunkt i ett slöjdarbete skulle 

denna intuitiva kunskap så småningom kunna synliggöras och beskrivas och på så sett bli mer 

explicit. På så sätt kan elevers slöjdarbete utgöra ett redskap för att t.ex. förstå matematiska 

begrepp och matematikens användbarhet – det som i modellen kallas ”in vitro”.   

http://www.ne.se/lang/in-vivo
http://www.ne.se/lang/in-vivo
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6.3.1   In vivo - Matematik/matematiska förmågor som eleven naturligt 

använder sig av i sitt slöjdarbete. 

 

Matematikens skönhet som inspiration till formgivningen av ett slöjdarbete 

Det finns ett flertal exempel på slöjdföremål där eleven hämtat inspiration från geometriska 

former, symmetrier, talföljder m.m. Projektet i åk. 9 på skola A, att sy en huvudbonad, 

resulterade i flera cylinderformade hattar så som exempelvis höghattar och fezer. En tjej 

sydde en mössa bestående av regelbundna sexhörningar. Även andra elever har genom sina 

arbeten i framförallt lappteknik inspirerats av olika geometriska former och symmetrier. Ett 

annat exempel är ”palldynan” som hämtade inspiration från den svenska flaggan. I olika 

länders flaggor hittar man ofta exempel på geometriska former och symmetrier. Att hämta 

inspiration i matematiken på detta sett är något som förekommer i många kulturer och har så 

gjort historiskt sett. Matematiken blir på detta sett ett redskap i formgivningen av ett 

slöjdarbete. Eleven använder, mer eller mindre genomtänkt, former, mönster och symmetrier 

för att skapa ett estetiskt tilltalande uttryck. 

 

Slöjdarbeten där matematik används som ett verktyg vid mätningar, beräkningar och 

problemlösning. 

Samtliga slöjdarbeten kräver mer eller mindre matematik under arbetets gång. Att mäta, göra 

beräkningar och att använda sin strategiska kompetens i problemlösningssituationer är 

ständigt återkommande inslag. I slöjdämnets kursplan finns detta beskrivet i det centrala 

innehållet. Ett slöjdarbete startar i en idé som eleven skall gestalta. I de lägre årskurserna sker 

detta genom enklare skisser, men allt eftersom eleven utvecklas skall både två- och 

tredimensionella skisser och modeller kunna användas. Under tiden slöjdarbetet växer fram 

ställs eleven inför problem som måste lösas. Slöjdämnet är till sin karaktär ett ämne som 

tillåter kreativa lösningar och experimenterande. I de flesta slöjdarbeten krävs det att man kan 

mäta och göra beräkningar för att kunna tillverka sin slöjdprodukt. Det gör att eleverna 

naturligt får möjlighet att tillämpa sina matematiska kunskaper.  
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6.3.2   In vitro - Slöjdarbeten som skulle kunna synliggöra matematik och 

utveckla matematiska förmågor  
 

Slöjdarbeten som skapar autentiska situationer  

Det finns ett flertal exempel där elevers slöjdarbete synliggjort matematiska begrepp. De 

elever som sydde kläder där en mönsterdel skulle klippas ut genom att den lades mot en vikt 

kant på tyget fick en konkret bild av innebörden i symmetribegreppet. Andra mönsterdelar 

skulle läggas trådrakt på tyget vilket innebar att eleven fick mäta avståndet från 

trådraksmarkeringen så att den låg parallell med tygets stadkant. För en del elever har arbetet 

med huvudbonader inneburit att eleven fått en mental bild av begreppet cylinder, exempelvis 

en fez eller höghatt. Dessutom har arbetet inneburit att eleven på ett mycket konkret sätt fått 

arbeta med relationen mellan cylindern och dess tvådimensionella delar, cirkeln och 

rektangeln. Det finns alltså stora möjligheter att utgå från elevers slöjdarbete när det gäller att 

förklara matematiska begrepp och relationer. Under en matematiklektion skulle det även 

kunna vara möjligt att fortsätta resonera över fördelarna med att formulera situationer 

matematiskt. Vi kan t.ex. ta exemplet med kockmössan. Funktionen y=2x+2 fick här en 

innebörd, nämligen genom att den representerade förhållandet mellan muddens färdigsydda 

mått (x) och hur brett man var tvungen att klippa (y). Varför är det då så praktiskt att kunna 

formulera detta samband algebraiskt? Man skulle ju kunna tänka sig den tillverkare av 

kockmössor som vill producera mössor i flera olika storlekar.  Då är det mycket praktiskt att 

tänka sig att man bara behöver ersätta (x) med storlekens muddbredd för att få ut klippmåttet. 

Även den svenska läroplanen tar upp aspekten att kunna beskriva och formulera situationer 

med hjälp av matematik. I kursplanen för matematikämnet kan man läsa att; 

 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 

hjälp av matematikens uttrycksformer 

     (Skolverket, 2011) 

Genom att lyfta ut och synliggöra delar av slöjdarbetet skapas också goda förutsättningar för 

eleverna att utveckla sina matematiska förmågor. Slöjdprocessen innehåller de olika delarna - 

idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Ett slöjdarbete 

kräver både planering och medvetna val med hänsyn till exempelvis utseende, funktion, 

hållbarhet, miljöpåverkan och ekonomi. Genom att välja och anpassa material och metod 

utifrån planerat arbete utvecklas förmågan att reflektera och tänka konstruktivt. Detta är 

viktiga faktorer när det gäller att utveckla de kompetenser som Kilpatrick talar om när han 

beskriver problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. Dessa båda kompetenser är 

intimt sammanflätade och interagerar med varandra under en problemlösningssituation. 

Problemlösningsförmågan hjälper till att formulera och representera problemet medan 

resonemangsförmågan väljer den lösning som är bäst anpassad beroende av arbetets karaktär. 

Att under arbetets gång pröva och ompröva gjorda val är en naturlig process under ett 

slöjdarbete. Detta gör att resonemangsförmågan, d.v.s. förmågan att reflektera och tänka 

logiskt, utvecklas. När ett slöjdarbete är färdigt skall eleverna utvärdera arbetet och hur de val 

som gjorts påverkat det färdiga resultatet.  Som detta arbete visat innehåller också de flesta 
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slöjdarbeten inslag där det krävs att man kan utföra beräkningar både flexibelt och korrekt, det 

som Kilpatrick kallar beräkningsförmåga. Det innebär att ett slöjdarbete kan utgöra den 

kontext där matematikens användbarhet synliggörs. Kilpatrick menar att en viktig faktor för 

elevers matematikutveckling är att man får uppleva känslan av att matematiken är viktig och 

har stora fördelar då man skall lösa problem. Han kallar denna kompetens för produktiv 

dispositionsförmåga och den syftar på förmågan att se matematiken som förnuftig, användbar 

och givande. Detta arbete har också visat på att en stor del av matematiken i elevers 

slöjdarbeten är osynlig. Att för elever synliggöra denna del av matematiken är också en viktig 

del i utvecklingen av den produktiva dispositionsförmågan. Förmågan att förstå matematiska 

begrepp, operationer och relationer s.k. begreppsförståelse skulle kunna utvecklas genom att 

man lyfter och diskuterar dessa delar. Delar som för eleverna inte alltid är synliga i 

slöjdarbetet. 
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7. Diskussion och konklusion 

7.1 Hur elevers slöjdarbeten skulle kunna utveckla 

matematikundervisningen 

 

Sverige, liksom flera andra länder, oroas över elevers utveckling i matematik. Det finns 

förmodligen inte en lösning som ensam kan bidra till att eleverna når en ökad måluppfyllelse. 

Skolverkets rapport (Skolverket, 2003) pekar på en rad viktiga faktorer som skulle kunna 

förbättra utbildningens kvalitet. En mer varierad undervisning, relevant och begripligt 

innehåll, varierat arbetssätt, en minskning av lärobokens inflytande, gemensamma samtal och 

ämnesövergripande samarbete var några av de punkter man lyfte fram. Detta arbete har 

möjligen visat på hur ett ämnesövergripande samarbete mellan matematik- och slöjdämnet 

skulle kunna utveckla matematikundervisningen och samtidigt uppfylla en rad av ovanstående 

kriterier.  

Detta arbete har syftat till att studera elevers slöjdarbete för att undersöka vilka möjligheter 

dessa arbeten har att stödja elevers lärande i matematik. Det har visat att elevers slöjdarbete 

redan idag på flera sätt stödjer elevers utveckling i matematik. Arbetet har visat ett flertal 

situationer där synlig och osynlig matematik förekommer i elevers slöjdarbete. Att på ett ännu 

bättre sätt ta tillvara de situationer som elever möter naturligt i sina slöjdarbeten kan vara ett 

sätt att hjälpa elever till att nå längre i sin matematikutveckling och att öka måluppfyllelsen. 

Detta förhållningssätt stämmer väl överens med ett etnomatematiskt perspektiv på 

undervisningen. Det etnomatematiska forskningsfältet har utvecklats under de sista 

decennierna och ger ett matematikdidaktiskt synsätt där elevers verklighet får utgöra en grund 

för introduktionen av den mer konventionella matematiken. Detta arbete har visat på hur det 

etnomatematiska perspektivet kan praktiseras i skolvardagen.   

Ett dilemma som jag upplever i dagens matematikundervisning är att den av allt för många 

elever uppfattas som abstrakt och svårbegriplig. Det finns ett allt för stort glapp mellan 

ambitionen att visa på hur fantastisk matematiken är som verktyg genom sin abstrakta och 

generella karaktär och hur detta verktyg kan användas i reella situationer. Att för eleven 

synliggöra matematikens oslagbara roll som problemlösare är en stor utmaning för alla 

matematiklärare. En undervisning som tar sin utgångspunkt i mer elevnära situationer skulle 

förhoppningsvis kunna bidra till ett lärande där eleverna tydligare ser matematikens fördelar. 

Detta skulle i bästa fall bidra till att eleverna utvecklar sitt matematiska kunnande och 

använder sig av det i de situationer som de möter. En växelverkan mellan matematiken och 

den elevnära situationen uppstår på så sätt. I detta arbete beskrivs denna växelverkan mellan 

matematiken och elevers slöjdarbete genom den teoretiska modellen i analysavsnittet. Att i 

skolan arbeta utifrån den teoretiska modell som jag föreslår är dock förmodligen inget som 

låter sig göras utan problem. I tidigare studier finns resultat som visar på svårigheter att få till 

stånd ett mer ämnesövergripande arbetssätt. Såväl Brickman-Suhl & Hedin (2010) samt 

Rönnqvist (2005) visar på detta i litteraturavsnittet. Trots att många ser positivt på ett utökat 

samarbete bidrar faktorer som tid för gemensam planering, skolans lokaler, schemat och 

personkemi till att ett faktiskt samarbete sällan uppkommer. Lindberg (2010) visar dock 

genom sitt arbete att elever på yrkesprogram blev mer motiverade och presterade något bättre 

i matematik när de undervisades av lärare som hade samverkat före och i genomförandet av 

undervisningen. Här har skolledare en viktig uppgift att fylla. Att organisera verksamheten i 

skolan så att ett samarbete möjliggörs är enligt min uppfattning av yttersta vikt. Att 

möjliggöra för matematikläraren att se vilka situationer elever ställs inför i slöjden ger 
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honom/henne goda möjligheter att vardagsanknyta matematiken. Men det får också 

konsekvenser för lärarrollen. Att i undervisningen ta sin utgångspunkt i elevnära situationer 

kräver goda ämneskunskaper och lärare med god förmåga att upptäck och synliggöra 

matematiken i vardagliga situationer. Gemensamma samtal mellan lärare i matematik 

respektive slöjd är även viktiga för att skapa en gemensam vokabulär där matematiska 

begrepp formuleras och används korrekt. 

I litteraturgenomgången har vi också kunnat se hur läroplanen lyfter behovet av att lärare 

samverkar för att eleverna genom undervisningen skall ges möjlighet att få överblick och se 

sammanhang. Kilpatrick m.fl. (2001) menar att en viktig förmåga är att inse matematikens 

användbarhet och värdet av matematik. Det finns goda möjligheter att uppmärksamma 

eleverna på hur ofta och på vilket sätt matematiken hjälper dem att lösa problem som 

uppkommer i deras slöjdarbeten. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att motverka det som 

Säljö (2000) beskriver som dekontextualisering, nämligen att avståndet mellan det man lär 

och i de praktiker i vilka dessa kunskaper är delar av ökar. 

Men att genom elevers slöjdarbete synliggöra delar av matematiken kan både skapa hot och 

möjligheter. Ett möjligt hot är att elever med negativa erfarenheter av matematik uppfattar 

slöjden som mer teoretisk. Jag har ibland stött på attityder bland elever som menar att man vill 

”slippa matematik” nu när vi har slöjd. Dessa har förmodligen inte insett matematikens 

användbarhet, både som ett verktyg vid problemlösningssituationer men också som 

inspiration vid utformningen av slöjdföremål. De har med andra ord inte utvecklat den 

kompetens som Kilpatrick benämner produktiv dispositionsförmåga. Trots det tror jag att det 

är just dessa elever, de som har negativa erfarenheter av den traditionella skolmatematiken, 

som behöver inse matematikens skönhet, användbarhet och möjlighet för att utvecklas 

positivt.  

7.2 Metoddiskussion 

Valet av metod föll på vad man i forskningssammanhang benämner Grounded theory. Det 

empiriska materialet utgörs av dagboksanteckningar från två års observationer i de klasser där 

jag själv undervisat. Min roll som deltagande observatör har möjliggjort att elevers 

slöjdarbeten i stort sett varit opåverkade. Däremot finns möjligheten att jag inte 

uppmärksammat tillfällen som varit angelägna för detta arbete då jag under lektionerna först 

och främst haft rollen som undervisande (slöjd)lärare. Det finns också alltid en risk att man 

blir hemmablind när det gäller att studera företeelser i sin egen invanda miljö. Samtidigt har 

min kännedom om skolmiljön och eleverna gjort att jag inte behövt lägga tid på att bekanta 

mig med dessa faktorer. Dagboksanteckningarna har ibland kunnat ske i direkt anslutning till 

lektionerna, men oftast har det varit först i slutet av dagen som tiden har funnits för att 

dokumentera elevernas slöjdarbeten. Detta kan bidra till att vissa detaljer hamnat i glömska 

och inte blivit nedtecknade. Att jag är utbildad lärare i både slöjd och matematik har varit en 

viktig förutsättning för att jag skall ha haft förmågan att studera även den matematik som varit 

mindre synlig. Men naturligtvis finns möjligheten att denna studie skulle ha kunnat 

genomföras av en utomstående observatör. Huruvida resultatet då hade blivit annorlunda är 

svårt att sia om. Under det sista halvåret påbörjades inläsningen av litteraturen, vilket alltså 

skedde parallellt med observationerna under denna tid. Detta påverkade mina anteckningar så 

till vida att jag inte endast kom att nedteckna vilken matematik som eleverna faktiskt stötte på 

under sina slöjdlektioner utan också började skriva ner vilken matematik som skulle kunna 

synliggöras genom elevernas slöjdarbeten. 
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7.3 Implikationer 

Slöjden är en plats där det är tillåtet att experimentera, lösa problem på ett mer kreativt sätt 

och en plats där man får möjlighet att utveckla en egen idé som genom arbete i olika material 

och med hjälp av diverse verktyg och maskiner blir till en färdig produkt. Genom slöjdarbetet 

kan en elev utveckla sin förmåga att t.ex. lösa problem. Slöjdämnet uppfattas ofta som mer 

tillåtande då det gäller att experimentera, testa sig fram och göra fel. Detta är en av 

slöjdämnets styrkor. Att ta tillvara de spontana och informella sätt elever har att lösa problem 

på när de arbetar med ett slöjdarbete och koppla de till matematiken skulle kunna bidra till att 

skapa både mening och sammanhang. Säljö skriver om problemet att lärandet i allt högre grad 

dekontextualiseras. Slöjdarbetet skulle här kunna utgöra ett exempel på en kontext där 

matematikkunskaper är nödvändiga. Genom att på ett bättre sätt ta tillvara elevers spontana 

och informella sätt att lösa problem på skulle elevers slöjdarbeten kunna utgöra en kontext för 

att bättre förstå hur matematiska idéer formuleras och tillämpas.  Slöjdämnet skulle också i 

högre grad kunna bidra till att synliggöra matematiska begrepp och på så sätt stödja elever i 

deras arbete med att skapa mentala bilder. Den modell som presenteras i detta arbete kan 

förhoppningsvis bidra till att synliggöra på vilket sätt ett slöjdarbete (eller annan praktisk 

aktivitet) kan stödja elevers matematikutveckling. Modellen visar på hur ett slöjdarbete kan 

vara den plats där man som elev får möjlighet att tillämpa de matematiska kunskaper man 

redan har. Men modellen visar också på hur ett slöjdarbete (eller annan praktisk aktivitet) kan 

utgöra den verklighet där matematiska begrepp och idéer visualiseras. Den förutsätter ett 

etnomatematiskt perspektiv på lärande och undervisning. Förhoppningsvis kan modellen 

utgöra ett stöd för utformandet av en mer ämnesövergripande undervisning.  

 

7.4 Fortsatt forskning 

Det finns mycket lite forskning kring hur grundskolans olika ämnen kan stödja elevers lärande 

i matematik. Fler studier behövs för att utveckla en undervisning som uppfattas som 

meningsfull utifrån ett elevperspektiv. Den svenska skolan står inför stora utmaningar när det 

gäller att utveckla elevers matematikkunskaper. Detta arbete har enbart visat på möjligheten 

att utveckla det didaktiska arbetet i skolan genom att bättre ta tillvara de erfarenheter elever 

får genom sitt slöjdarbete. Det finns många frågor som inte fått något svar i denna studie. 

Leder ett ökat samarbete mellan matematik- och slöjdämnet till en ökad måluppfyllelse för 

elever i matematik? Skulle ett ökat samarbete mellan ämnena bidra till att elever utvecklar en 

större förståelse för matematikens användbarhet? (det Kilpatrick kallar för produktiv 

dispositionsförmåga) Skulle matematikens ”skönhet” kunna inspirera elever med dåliga 

erfarenheter av traditionell undervisning i matematik och få dem att hitta glädjen i att utveckla 

sitt matematiska kunnande? Dessa, och säkert många andra frågor, får bli föremål för fortsatt 

forskning.  
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Appendix 

Skola A 

Åk.7 

”Stickning” 

De flesta elever på skola A provar på att sticka i åk. 7. Vi har diskuterat egenskaper hos 

stickade tyger (trikå) och att töjbarheten beror på hur trådarna går i ett stickat material och 

jämför med ett vävt material som oftast blir mer stumt. En bra diskussion som tränar den 

spatiala förmågan. Vi har även diskuterat begreppet stickfasthet och hur man med hjälp av 

den kan räkna ut hur många maskor som krävs vid en viss bredd på arbete. (mer om stickning 

i beskrivningen av skola B åk. 5) 

 

Åk. 8  

”Kasse” 

I åk. 8 tillverkas en kasse. Även här kommer det naturligt in en hel del mätning och 

användning av vinkelhake för att få räta vinklar. Eleverna får en arbetsbeskrivning att följa 

med givna mått på kassens framsida, baksida och handtag. Dessa har eleven möjlighet att 

ändra utifrån egna önskemål om väskans storlek, handtag/axelrem m.m. Några elever väljer 

ett tyg med ett mönster som kräver att mönsterdelarna skall läggas i en speciell riktning. 

Några väljer t.ex. ett blommigt tyg och ett par andra ett randigt. Valet av tyg kräver att 

eleverna tänker efter hur mönsterdelarna skall klippas ut för att få ränder och blommor på 

önskat håll. När så delarna till väskan är utklippta är det dags att börja sy ihop dem. En 

arbetsbeskrivning hjälper eleverna att steg för steg få ihop kassen. I arbetsbeskrivningen 

används ofta begreppet ”räta mot räta” när två delar skall sys samman. Detta för att 

sömsmånerna
 
skall hamna på avigsidan.  

 

Skola B 

 

Åk. 3  

”Tovning” 

 

Det första arbete som eleverna får prova är att tova. Med hjälp av såpa, ull och vatten skall de 

tova något valfritt. Tack vare ullens unika egenskap att filta sig samtidigt som den bearbetas 

får eleverna på ett konkret sätt framställa både två- och tredimensionella föremål. Det som för 

eleverna är mest påtagligt är hur ullen under bearbetning krymper. Ju varmare vatten och ju 

mer man bearbetar ullen, desto mer krymper föremålet. 
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Åk.4  

”Kramdjur” 

 

Eleverna börjar med att sy kramdjur. Även här ingår det att de får läsa och följa en 

arbetsbeskrivning. Att sy ihop delar ”räta mot räta” och att sy med 1 cm sömsmån ingår även 

här. Efter det att delarna sytts samman stoppas de med vadd. Arbetet utgår från 

tvådimensionella mönster och blir till slut ett färdigt, tredimensionellt, kramdjur. 

 

”Fritt brideri” 

 

Efter det att kramdjuret är färdigt får eleverna prova på fritt broderi. Mönstret har eleverna 

möjlighet att utforma helt på egen hand, eller om man så vill, rita av något från en färdig bild. 

Mönstret överförs sedan på bottentyget. Eleverna arbetar uteslutande i skala 1:1 vid 

överföring av mönster. När mönstret överförts till tyget får eleven börja brodera. De 

vanligaste sömsätten är efterstygn, stjälkstygn och kedjestygn. Stjälkstygn och kedjestygn ser 

likadana ut på avigsidan, men de har helt skilda utseenden på rätsidan.  

 

Åk. 5  

”Stickning” 

 

I åk. 5 får alla elever prova på att sticka. Alla får lägga upp 16 maskor och sticka till dess att 

provlappen är kvadratisk. Vi diskuterar begreppet kvadrat! Elevernas kvadrater blir olika 

stora, trots att samma grovlek på garn och stickor använts och trots att alla lagt upp lika 

många (16 st) maskor. Vi diskuterar begreppet stickfasthet för att eleverna skall få en 

förståelse för att olika människor stickar olika hårt. Det innebär att det är viktigt att 

kontrollera sitt eget handlag innan man börjar sticka.  
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