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Abstract 
 
I studien undersöks om ett laborativt arbetssätt påverkar 46 elevers intresse och förståelse för 

matematik. Genom enkäter av flervalskaraktär studeras elevernas inställning till matematik och 

hur en bra matematikundervisning ska vara. Genom kvalitativa intervjuer med sju 

matematiklärare undersöker vi hur de ser på laborativ matematik och hur de lägger upp sin 

undervisning, Då urvalet är litet gäller resultatet endast för studien. 

 

Gensvaret på laborationer och praktisk problemlösning tyder på att de flesta uppskattade att 

arbeta i grupp på ett mer praktiskt och undersökande sätt och flertalet kunde ta till sig den nya 

kunskapen. Om laborativa inslag höjer elevernas kunskapsnivå kunde inte påvisas under studien. 

Enkätsvaren visar att eleverna ibland finner matematiken lätt och ibland svår, att vissa avsnitt är 

roliga, medan andra är tråkiga. Eleverna vill ha en varierad undervisning, där praktiska exempel 

varvas med uppgifter i boken. De vill både kunna arbeta i grupp och enskilt. Mellan två gånger i 

veckan och en gång i månaden vill de arbeta laborativt. 

 

Vid intervjuerna visade det sig att samtliga lärare vara positiva till laborativ matematik, men ser 

sig inte ha tillräckligt med tid eller resurser. I genomsnitt disponerade lärarna mellan 20 och 50 

% av lektionstiden till genomgång på tavlan. 

 
Ämnesord: laborativ matematik, praktisk problemlösning, inställning elever lärare 
 



  



 

Innehållsförteckning 
 
 
1 Inledning..................................................................................................................................5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................6 
1.2 Metod ..............................................................................................................................6 
1.3 Relevans ..........................................................................................................................6 

2 Litteraturgenomgång ...............................................................................................................7 
2.1 Laborativ eller traditionell matematik.............................................................................7 

2.1.1 Inlärningsnivåer.....................................................................................................10 
2.1.2 Språkets roll i matematiken...................................................................................13 
2.1.3 Laborativa hjälpmedel...........................................................................................14 
2.1.4 Problemlösning......................................................................................................15 

2.2 Varför används inte laborativ matematik ......................................................................16 
2.3 Hur har tidigare examensarbetare studerat laborativ matematik...................................18 

3 Frågeställningar .....................................................................................................................21 
4 Metod ....................................................................................................................................22 

4.1 Undervisningsmetoder ..................................................................................................22 
4.2 Undersökningsmetoder..................................................................................................22 

4.2.1 Forskningsetiska principer ....................................................................................23 
4.2.2 Urval......................................................................................................................24 

5 Resultat och analys................................................................................................................25 
5.1 Laborationer ..................................................................................................................25 

5.1.1 Kommun 1.............................................................................................................25 
5.1.2 Kommun 2.............................................................................................................26 

5.2 Enkäter ..........................................................................................................................28 
5.2.1 Resultat första enkäten ..........................................................................................29 
5.2.2 Resultat andra enkäten ..........................................................................................29 

5.3 Lärarintervjuer...............................................................................................................30 
5.3.1 Kommun 1.............................................................................................................30 
5.3.2 Kommun 2.............................................................................................................31 

6 Diskussion .............................................................................................................................34 
7 Sammanfattning ....................................................................................................................38 
8 Referenser..............................................................................................................................40 
 
Bilagor



 

4 



 

5 

1 Inledning 
 
Vi har från egen skoltid och tidigare utbildningspraktik märkt att många elever tycker att 

matematik är tungt och inget de har användning för i framtiden. Jo, de fyra räknesätten och 

procenträkning kan de dock ha nytta av, men resten? Ska det få vara så? Precis som när vi 

gick i skola på 1970-talet räknar eleverna än idag efter en given mall såsom läroboken 

förevisar. Eleverna ska reproducera tal, många gånger utan verklighetsförankring, men var 

kommer logiskt tänkande och problemlösning i grupp in? Vi säger att eleverna måste 

behärska matematiken för att klara sig i livet, men då måste vi föra in verkligheten och den 

praktiska och laborativa matematiken in i skolan.  

 

I kursplanen för matematik står det i de övergripande målen att eleven ska få matematiska 

begrepp grundade på förståelse, men att lära sig en formel utantill och kunna räkna efter den 

behöver inte betyda att eleven uppnått förståelse. I vardagslivet löser vi ofta problem 

tillsammans, i familjen, på jobbet och i föreningen. Vi tror att om man för in ett laborativt och 

mer undersökande sätt i skolans värld, med konkreta situationer som eleverna kan möta i 

verkliga livet, gör att eleverna lättare ser matematiska samband och får förståelse. Med fler 

sinnen inkopplade ges bättre förutsättningar för att förstå momentet eller problemet. Att prova 

olika lösningsmodeller och infallsvinklar, se, modulera och mäta, diskutera och argumentera 

med varandra är roligare och utmanar alla att vara mer aktiva. Eleven gör nya upptäckter och 

får vidgade erfarenheter. Att våga vara aktiv i den lilla gruppen ger bättre självkänsla och 

högre livskvalitet. Genom att lägga undan läroböckerna och arbeta på ett mer undersökande 

och laborativt sätt minskar stressen för många. De behöver inte hinna till en viss sida i boken 

innan veckan är slut. Våra erfarenheter är att utan stresspåverkan är hjärnan mer mottaglig för 

ny information. För dem som har bestämt sig för att matematik är tråkigt och något som de 

aldrig kommer att kunna lära sig, tror och hoppas vi att mer konkreta uppgifter kan få dem att 

övervinna den negativa känslan och känna att matematik både kan vara roligt och något man 

har nytta av.  
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1.1 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på elevernas inställning till matematik i 

allmänhet och laborativ matematik i synnerhet, samt hur de och lärarna vill att undervisningen 

ska vara. Vi vill med ett problembaserat och laborativt arbetssätt se om det påverkar elevernas 

inställning till matematik, samt om de lättare ser samband och därmed får ökad förståelse. 

 

1.2 Metod 
De laborativa uppgifterna skall eleverna utföra i mindre grupper. Eleverna kommer att 

muntligt eller skriftligt få kommentera sina upplevelser och sin förståelse av laborationerna. 

Elevernas inställning till matematik och hur de och lärarna vill att undervisningen ska vara tar 

vi reda på genom elevenkäter och intervjuer med lärarna. Frågeformulären med flervalsfrågor 

skall eleverna besvara enskilt. Resultatet från enkäten kommer att bearbetas i Excel och 

presenteras i stapeldiagram. 

 

1.3 Relevans 
Mången gång har vi hört på radio och TV eller läst i tidningen om hur dåligt svenska elever 

klarar sig i matematik. Larmrapporter från internationella undersökningar, såsom PISA(2003), 

visar att kunskapsnivån i matematik har sjunkit hos svenska elever i förhållande till andra 

europeiska elever. Men vi frågar oss hur väl stämmer det och vad händer på skolorna för att 

höja elevernas intresse och kunskapsnivå? 
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2 Litteraturgenomgång 
 

Det område vi valt är laborativ matematik. Perspektiven ur vilka vi vill beskriva detta är: 

• Laborativ eller traditionell matematik. 

• Varför används inte laborativ matematik? 

• Hur har tidigare examensarbetare studerat laborativ matematik? 

 

2.1 Laborativ eller traditionell matematik 
Dagens skola ska vara en skola för alla. Elever befinner sig på olika nivåer på kunskapsstegen 

och de står inte på samma stegpinne i de olika ämnesområdena. I denna heterogena grupp ska 

läraren se alla eleverna och kunna bedriva en individanpassad undervisning. Det är en stor 

utmaning och ingen lätt uppgift. Med en så komplex grupp är det inte möjligt att använda ett 

sätt att undervisa på om alla elever ska utveckla förståelse för matematik. Vi behöver använda 

ställföreträdande relevans uppfattning (Marton et al, 1986) där vi är engagerade och inspirerar 

eleverna, samt använder olika metoder och hjälpmedel för att på så vis underlätta elevernas 

lärande. 

 

Piaget och Vygotsky har haft stort inflytande på skolans undervisning. Piagets syn på lärande 

och kunnande innebär att eleven själv konstruerar eller skapar föreställningar och begrepp. 

Vygotsky menade att det sociala samspelet är det viktigaste för lärandet. I samspelet är både 

lärare, familj och kamrater viktiga. För att eleven skall förstå de naturvetenskapliga och 

matematiska begreppen krävs att man knyter undervisningen till elevens tidigare erfarenheter. 

Detta genom att diskutera, förklara och lösa problem tillsammans. (Andersson, 2001:10-13) 

 

I matematik är ett kreativt och laborativt arbetssätt till gagn för alla elever, och som Gudrun 

Malmer (1999) påpekar, nödvändigt för elever i inlärningssvårigheter. Dessa elever är 

förmodligen inte fler idag än för ett antal år sedan, men i dagens högteknologiska samhälle 

har de betydligt svårare att hävda sig. Därför är det viktigt att vi tidigt kan sätta in åtgärder för 

att upprätthålla livskvalitet och självkänsla hos eleverna. 

 

Förr ansågs de som inte kunde läsa och skriva som lata och dumma. På 1970-talet kom man 

fram till att det fanns elever som var ordblinda och på 1980-talet kom begreppet dyslexi. Det 

tog några år, men nu har dyslexicentra bildats och mycket har gjorts för att underlätta för 
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dessa barn och vuxna. Det är bra, men vad har gjorts för barn i matematiksvårigheter? Än 

idag räknar eleverna efter en given mall såsom läroboken föreskriver. Se och reproducera. Var 

kommer logiskt tänkande och laborativt arbetssätt in? Man säger att eleverna måste behärska 

matematik för att klara sig i livet, men då måste verkligheten och den praktiska och laborativa 

matematiken föras in i skolan. (Malmer, 1999) 

 

Redan 1909 efterfrågade Anna Kruse, lärarinna och föreståndarinna vid Brummerska skolan i 

Stockholm, i sin bok Åskådningsmatematik varför man inte använder laborativa metoder i 

matematiken och låter barnen bli självständiga upptäckare (Malmer, 1999). Vi undrar varför 

så lite har hänt. Orsakerna kan givetvis vara många. Undervisningstraditioner, skilda 

kunskapsnivåer i klasserna, lärares osäkerhet – det är tryggt att förlita sig till en lärobok, 

laborativt arbetssätt kräver noggrann och tidskrävande planering, brist på material och 

hjälpmedel, samt föräldrars osäkerhet på nya metoder. 

 

I läroplanen framgår det att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund 

för undervisningen. Eleverna ska lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra. (Utbildningsdepartementet, 1998:9) 

 

I kursplanen för matematik kan man läsa: 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att 
kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det 
ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen 
ska ge god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. (Skolverket, 
2000:26) 

 

I kursplanen under Mål att sträva mot, står: 

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  

• utvecklar intresse för matematik och får tilltro till det egna tänkandet och den egna 

förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer, 

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera, samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande. (Skolverket, 2000:26) 
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I kursplanen under uppnåendemålen för nionde skolåret står det:  

Eleven skall 

• ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem 

och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning, 

• ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 

decimalform, 

• ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal i 

decimalform, samt med procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 

räknemetoder och med tekniska hjälpmedel,  

• kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt, samt 

tolka och använda ritningar och kartor, 

• kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram, 

• kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer, 

• kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser. 

(Skolverket, 2000:28-29) 

 

Under ämnets karaktär och uppbyggnad kan vi även läsa: 
Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och 
intuition. [---] Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger 
formuleringar av problem i matematiska modeller. [---] Många problem kan lösas i direkt anslutning till 
konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver 
lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp 
och metoder. (Skolverket, 2000:27) 

 

Vi anser det tydligt framgår i styrdokumenten att det är process och kvalitet, ej kvantitet, som 

är viktigt i lärandesituationen. Undervisningens innehåll måste anpassas efter elevernas 

förutsättningar och behov. Skolan ska vara en skola för alla, där alla barn, med eller utan 

diagnos eller funktionshinder, blir sedda (Brodin & Lindstrand, 2004). Som lärare måste vi 

vara flexibla och kunna variera svårighetsgrad och representationssätt för att kunna nå 

eleverna. Det är viktigt att vi skapar en god lärandemiljö i klassrummet. Där ska eleverna 

våga fråga, lära sig lyssna och diskutera, samt visa hänsyn. Läraren ska avsätta tid för 

reflekterande samtal och utbyta tankar, idéer och erfarenheter med eleverna. Med 

matematiska diskussioner där logiskt tänkande och kritisk granskning uppmuntras, och där 

utvärdering av olika moment hör till vardagen. Där eleverna kan välja olika lösningsmodeller 

utifrån sitt sätt att tänka och där samarbete i grupper är en naturlig del i matematikarbetet. 
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Matematiken måste närma sig elevernas verklighet, både språkligt och erfarenhetsmässigt. 

Matematik ska kännas meningsfullt. Alla ska kunna bli accepterade och känna att de har 

möjligheter att utvecklas. Sen får vi inte glömma att läraren är mer som en handledare. 

Eleverna måste själva få ta allt större ansvar för sitt lärande. Det är inte läraren som lär ut, 

utan det är eleven som lär in. 

 

Med ett laborativt och undersökande arbetssätt måste eleverna vara mer aktiva. De ges både 

större glädje och ansvar. De ska se, prova, ta, diskutera med varandra och argumentera för sin 

sak. Ett laborativt arbetssätt leder till att eleverna lättare ser matematiska samband och sedan 

förstår det matematiska symbolspråket. Eleverna går från en konkret situation till ett abstrakt 

sätt att tänka (Malmer, 1999). 

 

2.1.1 Inlärningsnivåer 
Erfarenheter i kombination med en språklig kompetens är nödvändiga förutsättningar för att 

förstå det matematiska språket. När man står inför ett nytt kunskapsområde kan inte alla steg 

tas i ett svep, utan man går igenom ett antal inlärningsnivåer innan kunskap nås. Stegen måste 

vi alla igenom, men takten är individuell. Gudrun Malmer har i Matematik för alla (1999:30-

43) tagit fram processen genom de olika inlärningsnivåerna. Något vi som lärare bör ha i 

åtanke i vår undervisning. 

Erfarenheter
Ordförråd
Associationer
Känna igen
Ha varit med om

Tänka
Tala

1

  3

Representations-
former

Rita  figurer, mönster, 
kartor, diagram

Synliggöra

                            Konkret 
                          handlande          

          Laborera med helkonkret 
2        material och med
          prefabricerat  (klossar, 
          stavar etc)
                               Göra
                              Pröva

4 

Abstrakt
symbolspråk

Matematiska 
uttryck, ekvation,
algebra, formler

Förstå 
Formulera

Tillämpning

När och Hur kan den nya 
kunskapen användas                  5
Kreativa idéer.                  
Problemlösning    

Kommunikation

Reflektera, 
beskriva, förklara,

argumentera, 
diskutera, skapa

6

 
Figur 1. Matematisk inlärningscykel. Hämtad ur ”Matematik för alla” av G. Malmer, 1999. 
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Nivå 1. Tänka - tala 

Ta reda på elevernas erfarenheter och utgå ifrån dessa. Gör inlärningssituationerna spännande 

och intressanta, låt eleverna öva upp sin förmåga att undersöka, upptäcka och uppleva. Utöka 

elevernas matematiska ordförråd genom att göra jämförelser, t ex antal, storlek, längd, pris, 

ålder, tid, volym etc. Eleverna ska förklara och sätta in orden i sitt rätta sammanhang, gärna 

med hjälp av figur. För att bibehålla alla orden kan matematikordlistor göras. Läraren kan ta 

fram bra fakta ord och eleverna kan parvis komma på fler bra ord. Den tid som läggs ned på 

detta är väl använd tid då det gagnar alla. 

 

Nivå 2. Göra - pröva 

Genom att se, känna, röra, göra och skapa är fler sinnen inkopplade, vilket ger större 

förutsättningar för att förstå problemet eller momentet. Ett laborativt arbetssätt måste vara 

meningsfullt och sättas in i sitt sammanhang. Att arbeta på detta sätt ger eleverna ett inre 

bildarkiv som hjälper dem att tänka logiskt och finna lösningsmetoder. Laborativa övningar 

bör vara en naturlig del av skolarbetet. Nedan följer några exempel på övningar. 

• Räkna ett antal: Skillnaden på ordinaltal och kardinaltal (klockan är fem, 5 kaniner), 

att den fjärde och femte klossen är två klossar, samt upptäcka att det är lättare att se ett 

visst antal om de är grupperade. 

• Likhet och olikhet: Laborera om vad som är en likhet respektive olikhet. 

Likhetstecknet används långtifrån alltid korrekt. Här kan exempelvis Cuisenaire 

färgstavar vara ett bra hjälpmedel. Det kan vara en förberedelse till ekvationer. Om 

man bygger två lika stora rektanglar, men av olika långa stavar, kan man se att de är 

lika stora, men inte identiska. Plockar man sedan bort en gemensam stav i båda 

rektanglarna, gör lika i båda leden, kan man se att de fortfarande är lika stora. 

• Avancerad problemlösning: Det är lättare att göra och pröva, än att förstå matematiska 

symboler. Symbolspråket är en hämmande faktor. Barn kan lösa ganska komplicerade 

uppgifter om vi inte ställer formella krav. Redan på lågstadiet kan ekvationer lösas om 

de utformas som gåtor. Det är med andra ord lättare att lösa problemet än att redovisa 

med matematiska symboler.  

• Delens förhållande till helheten: Utgå från problem som eleven kommer i kontakt med 

i sin vardag. Det kan t.ex. vara moms eller rabatt. Färgstavar kan illustrera sambandet 

lägga på moms och moms i priset. Eleverna får se först och kan sedan förstå abstrakt 

formulering. En inre bild har skapats som går att överföra till nya situationer. 

 



 

12 

Nivå 3. Synliggöra 

Eleverna får berätta och beskriva hur de tänker när de ska lösa problemet. De märker då om 

tankesättet håller. Eleverna inser successivt att de måste ta ett större ansvar för sin inlärning. 

Det är lättare att förstå om de vill lära sig. Vi ska stödja, hjälpa och stimulera, men deras egen 

inställning och motivation är avgörande för inlärningen. 

 

Nivå 4. Förstå - formulera 

Som lärare måste vi tänka på att ett matematiskt problem inte blir lättare att förstå om vi 

upprepar en förklaring. Barn har svårare att tolka ord än att uppfatta vad som händer i en 

specifik situation. De behöver se och pröva först. Vi måste formulera och framställa 

problemet så att eleverna förstår. Många elever lär sig formler och modeller och kan använda 

dessa, men långtifrån alla förstår varför de gör si eller så. När memoreringen inte håller längre 

rasar korthuset och det blir ett kaos för eleven som tror att han eller hon inget förstår. Alla, 

duktiga som svagpresterande, ska få arbeta i sin egen takt och utifrån sina förutsättningar med 

stimulerande uppgifter. Detta är dock en stor och svår utmaning för lärare med dagens stora 

elevgrupper. Här följer några sätt att formulera problemen som underlättar förståelse. 

• Symbolspråket följer inte tankegången: Ex. Lisa har 12 kr och vill köpa en glass som 

kostar 15 kr. Hur mycket fattas hon? Normal uppställning är 15-12=__  istället för 

12+__= 15. Hon vet ju att hon behöver mer pengar. 

• Algebra – ett svårt symbolspråk: Många har svårt att tyda symbolspråket i algebra. Det 

är lättare om övergången till algebran sker på ett mjukare sätt med t ex prealgebra, där 

färgstavar eller annat skrivsätt används i början. Ett främmande språk måste man lära 

sig tolka. Ex. Vilket värde har a om ab=24 och b=4? Detta upplever många som 

abstrakt och svårt. Om man istället skriver __. 4=24 förstår de flesta ekvationen. 

Miniräknarens intrång underlättar tung algoritmräkning, men förutsätter att eleverna kan göra 

överslagsberäkningar och rimlighetsbedömningar med hjälp av huvudräkning. Då är det 

viktigt att eleverna redovisar någon form av process och inte bara svaret. En muntlig/skriftlig 

redovisning om vad de har gjort och varför ökar förståelsen. 

 

Nivå 5. Tillämpning 

Saknas förståelse kan man inte tala om verklig kunskap och då kan den inte tillämpas i nya 

eller delvis förändrade moment. Ofta blir aritmetiken och den språkliga texten i uppgiften 

svårare samtidigt. Det är bättre att introducera de språkligt-logiska momenten i ett 

sammanhang där räkneoperationen är så enkel som möjligt. Sedan kan man öka 
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svårighetsgraden på aritmetiken. Det är viktigt att tänka på det reflekterande samtalet. Vilken 

information får man i exemplet, vad frågas det efter, kan man uttrycka det enklare med ett 

annat ordval? 

 

Att visualisera genom att laborera kan ge inre bilder som kan användas i nya situationer. Med 

ett synligt exempel är det lättare att göra en rimlighetsbedömning vilket annars är svår att göra 

vid en abstrakt symbolformulering. Många barn litar inte på sitt tänkande utan vi måste lära 

dem att våga pröva, testa idéer och ge dem tillåtelse att vara kreativa. Genom att få lov att 

prova egna lösningsstrategier mognar så småningom värdefulla insikter. Vi vill ju ge barnet 

bästa möjliga kunskap – ge dem då lusten att lära. 

 

Nivå 6. Kommunikation 

Genom att integrera matematik med något annat ämne, t ex slöjd eller hemkunskap, i ett 

temaarbete kan man visa att matematiken finns runt omkring oss. Tydliggör hur viktigt 

matematik är i flertalet yrken såsom snickare, elektriker, arkitekter, kockar, handelsanställda 

m.fl. Tryck även på att samarbete är viktigt på jobbet, i föreningen och hemmet, likväl som i 

skolan. Gruppuppgifter på nationella prov ger tydliga signaler om att samarbete i matematik 

är naturligt och att matematik ska innehålla diskussioner. I ett mer laborativt och 

undersökande arbetssätt får eleverna upptäcka att matematik kan vara intressant, vilket 

medför att de och samtidigt läraren mår bättre. Lär dem granska, reflektera, argumentera och 

diskutera! 

 

2.1.2 Språkets roll i matematiken 
Språk och tanke är viktigt för matematikundervisning (Malmer, 1999:45-55). Språket är ett 

instrument för att nå kunskap, men tyvärr upplever många matematik som ett främmande 

språk som hör till skolan och ej till verkligheten. Extra svårt blir det för dem i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Jämförelseord kan vålla problem, speciellt för antal, storlek och kvantitet. I tidningen kan det 

stå att ”kommunen anställer mindre lärare”. Troligtvis menar de att de anställer färre lärare. 

Ibland kan man läsa: ”nu bygger man mindre lägenheter”. Betyder det färre antal lägenheter 

eller byggs det fler ettor och tvåor jämfört med treor och fyror? 
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Det är viktigt att läraren använder ord som är betydelsefulla i matematiken. Genom att 

använda både vetenskapligt och vardagligt språk byggs elevens ordförråd upp (addera - lägga 

ihop). Matematikordlistor kan göras över svåra ord och uttryck. 

 

Med ett undersökande grupparbete måste eleverna diskutera iakttagelserna och övar på så sätt 

automatiskt upp ett ordförråd. De får sätta ord för sina tankar och idéer. Lärandeprocessen är 

igång. Språket har en enormt stor betydelse för att utveckla det logiska tänkandet och därmed 

också hela personligheten. Läraren måste dock ge akt på att gruppens sammansättning är bra, 

d.v.s. det råder ett gott arbetsklimat där det sociala samspelet fungerar och alla vågar tala. 

 

Hur undervisningen är utformad påverkar elevernas tankeprocess. I Lpo 94 i avsnittet Skolans 

värdegrund och uppdrag kan vi läsa: 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.[…] Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för undervisningen. Därför kan 
undervisningen aldrig göras lika för alla.[…] En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang. Eleven skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. (Utbildningsdepartementet, 1998:6-7) 

 

Vilket tänkande är det som prioriteras i dagens skola? Är det de kreativa och mer 

processinriktade eller är det ett mer konventionellt och resultatinriktat tänkande som i första 

hand efterfrågas? Det är något som läraren bör ha i åtanke i sin undervisning så att han eller 

hon inte styr för mycket utan agerar mer som en vägledande inspiratör. I arbetslivet 

efterfrågas ju ofta kreativitet och initiativförmåga. 

 

Gester och rörelser kan frigöra tankar. De är en del av vårt språk, eller som Piaget uttryckte 

det ”handen är hjärnans förlängda redskap”. I det laborativa arbetet kan just rörelsen ha en 

frigörande och positiv effekt på tankeverksamheten. En varierad undervisning med ett 

undersökande arbetssätt är stimulerande och utvecklande för alla, men troligtvis nödvändigt 

för elever i matematiksvårigheter. (Malmer, 1999) 

 

2.1.3 Laborativa hjälpmedel 
Urvalet av laborativa hjälpmedel är ganska stort idag. En del är väldigt dyra, medan andra är 

billiga eller lätta att tillverka. Nedan redovisas kortfattat om olika laborativa hjälpmedel. I Bra 

matematik för alla (Malmer, 1999:94-107) kan hjälpmedlen studeras mer ingående. 

1. Material för sortering, klassificering och jämförelse: Logiska block med figurer i olika 

former, storlekar och färger. Anpassat för mindre barn. 
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2. Strukturell materiel för arbete med tal och taluppfattning: Centimomateriel som 

belyser positionssystemet. 

3. Relationsmateriel för arbete med bråk, procent och algebraiska processer: Cuisenaire 

färgstavar, 1-10 cm långa olikfärgade trästavar, där varje stav symboliserar olika tal 

beroende på vilka talrelationer man vill illustrera. 

4. Utrustning för övningar med olika enheter som längd, massa, volym, area, tid 

temperatur och pengar. 

5. Färdighetstränande (och självkontrollerande) material: Miniräknare, dataspel m.m. 

6. Övrigt: Tärningar, spel, geobräde etc. 

 

2.1.4 Problemlösning 
I vardagslivet uppstår många situationer där vi måste göra överväganden och beräkningar av 

olika slag (ex. huvudräkning). Matematikkunskaper krävs för vuxenlivet i demokratiska 

processer och för att inte bli lurad av exempelvis statistik. Det är viktigt att både lärare och 

elever inser värdet av problemlösning ur flera aspekter (Malmer, 1999:192-197) såsom: 

 

• Förmåga att läsa och tolka text. 

• Stimulera och utveckla det logisktanalytiska tänkande. 

• Få utlopp för fantasi och kreativitet. 

• I samspel få tillfälle att diskutera och argumentera. 

• Lära sig välja och tillämpa olika lösningsstrategier. 

• Sovra bland fakta i text, tabeller och diagram. 

• Lära sig kritiskt granska både fakta och resultat. 

• Lära sig behärska lämpliga hjälpmedel som miniräknare och dator. 

• Upptäcka matematiken i andra skolämnen och områden. 

• Uppnå en beredskap att möta och hantera vardagens matematiksituationer. 

 

Genom att låta eleverna arbeta med laborativa lösningsstrategier lär de sig att bearbeta logiskt 

krävande uppgifter. De får använda fler sinnesintryck än om de endast använder papper och 

penna. Tänkvärt är: ”Man hör och man glömmer. Man ser och man minns. Man gör och man 

förstår.” (kinesiskt ordspråk) 
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Elever med dyslektiska besvär behöver öva sig i att tolka innehållet i en text. Här är det 

viktigt att konstruera uppgifter så att jämförelseord som äldre, längre och dyrare inte bara 

leder till addition, och ord som yngre, kortare och billigare leder till subtraktion. Dessa elever 

kan också ha svårt för att skilja på hälften och hälften så mycket (gammal, lång). Klossar, 

stavar, gem eller ritade figurer kan synliggöra problemet för dem. 

 

Ex. Elin är 157 cm lång. Hon är 12 cm kortare än Joakim. Hur lång är Joakim? Maria och 

Cajsa fick 20 tuggummi som de skulle dela på så de fick hälften var. Hur många fick Cajsa? 

Maria har 20 tuggummi. Cajsa har hälften så många. Hur många har Cajsa? 

 

Elever blir matematiskt och språkligt medvetna om de får formulera egna frågor till given 

fakta eller till en bild. Det kan vara räknehändelser eller andra gruppuppgifter. De måste 

tänka: Vad får jag veta? Vad kan jag ta reda på? Hur kan jag fråga och vad kan jag tänkas få 

för svar? Här stöter dyslektiker inte på långa meningar med svåra ord utan kan istället få visa 

sin kreativa förmåga. I dessa övningar får i vissa fall hela gruppen ta del av given fakta och i 

andra fall bara de som ställer frågor. Frågorna kan med tiden bli riktigt kluriga. 

 

Ex. Alla ser: Anna är 12 år. Sara är 9 år.  

En ställer frågan: Vid vilken ålder var Sara hälften så gammal som Anna? 

En ser: Anna är 12 år. Sara är 9 år. 

En ställer frågan: Anna och Sara är 21 år tillsammans. Anna är 3 år äldre än Sara. Hur gamla 

är Anna och Sara? 

 

2.2 Varför används inte laborativ matematik 
Här vill vi provocera lite eftersom, som vi skriver i inledningen, att det inte skett någon 

förändring av undervisningen sedan 1970-talet. Nu är väl inte verkligheten sådan, i alla fall 

inte om man läser Skolverkets rapport Lusten att lära. Där står det att ”Ett bestämt intryck av 

granskningen är att det generellt sett på många skolor bedrivs mycket bra och intressant arbete 

som främjar elevers lust att lära och motivation”. Denna granskning genomfördes under åren 

2001 och 2002 av utbildningsinspektörer. Undersökningen har spännvidd över hela landet och 

omfattar totalt 4000 lärare och 5700 elever. 
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Skolverkets granskning mynnade ut i ett antal åtgärdsförslag som lyder: 
För att stödja och upprätthålla barns och elevers lust att lära och för att förändra matematikundervisningen 
i positiv riktning behövs med andra ord en rad åtgärder på både nationell, kommun- och skolnivå. 
• En bred, offentlig debatt som syftar till en allmänt ökad positiv syn på kunskap, bildning och ett brett 

kunnande, inte minst inom matematikområdet, och som även införlivar andra aktörer och avnämare, 
som t.ex. universitet och arbetslivsföreträdare. Debatten kan föras bland annat med denna rapport 
som stimulans. Skolans utbildning behöver detta stöd för att nå bättre kvalitet. 

• En förutsättningslös, framtidsinriktad genomlysning av de nationella målen i matematik, som tar 
sikte på både innehåll och omfång sett utifrån olika elevgruppers behov och i relation till de 
övergripande målen för olika skolformer. Är kompetensmålen relevanta? Är uppnåendemålen de 
facto innehållsmoment och i så fall är de relevanta? Detta är en uppgift för staten. 

• Som lärare måste man känna till överbyggnaden i utbildningssystemet och att det ingår i det 
tjänsteuppdrag man har. Grundutbildningen av lärare har här ett stort ansvar i synnerhet då det har 
visat sig att nya lärare har mycket bristfällig systemkunskap, dvs. kunskap om hur det nationella 
utbildningssystemet fungerar. Lusten att lära borde dessutom ligga som ett raster genom hela 
lärarutbildningen oberoende av skolår och ämnesspecialiseringar. Genom att föra samtal med barn 
och elever och ta reda på hur verksamma lärare gör kan lärarstuderande och nya lärare, ja lärare 
överhuvudtaget, ”gå på jakt efter lusten” och fundera över hur man ska hålla elevernas motivation 
och lust att lära vid liv. Hur man kan stimulera lusten att lära överhuvudtaget och i matematik är 
något de verksamma i skolan kontinuerligt behöver ha på sin dagordning. Hur elevers lust att lära 
väcks och hålls vid liv samt systemkunskap, bör därför vara två centrala områden som tydligt 
behöver integreras i grundutbildningen av lärare. Detta är också en uppgift som staten ansvarar för. 

• Kommunerna och skolorna behöver fokusera på den pedagogiska verksamheten och elevens lärande. 
Efter 1990-talets starka koncentration på organisatoriska frågor, som t.ex. stora satsningar på 
arbetslagsutveckling och skolornas inre organisation, behöver ett starkt fokus riktas även på 
verksamhetens kärna, nämligen elevens lärande och de processer som samverkar för ett optimalt 
lärande. Dit hör att lärarna vid sidan av ämnesövergripande lärarlag behöver ges utrymme för ett 
ämnes-/ämnesområdesinriktat samarbete. Det bör också syfta till att utveckla undervisningen utifrån 
nationella mål på olika nivåer, kunskaper om lärande, olika elevers förutsättningar och behov, 
ämneskunskaper och innehåll samt ämnesdidaktik. Detta är särskilt viktigt i matematik. Det bör syfta 
till ökad skicklighet i att identifiera faktorer i lärmiljöerna som skapar lust respektive olust att lära 
och skicklighet i att tillämpa arbetssätt och välja innehåll som svarar mot aktuella elevgruppers 
behov. Det är nödvändigt för att ge elever en chans att uppleva matematiken som ett både relevant, 
begripligt och utmanande ämne som stärker elevers självtillit.  

• Långsiktig kompetensutveckling för att stödja lärare att utveckla lärandet. Begreppet behöver vidgas 
till att omfatta både ett offentligt samtal, lokalt utvecklingsarbete och spridning av erfarenheter som 
görs på enskilda skolor och i kommuner. Olika former och forum behöver skapas, allt från formella 
kompetensutvecklingsinsatser till olika former för kollegialt, konstruktivt samarbete i vardagsarbetet 
inom och mellan skolor. Det är nödvändigt att tid avsätts till att kommunicera och reflektera över vad 
man gör i sin praktik. Lärare behöver ett djup i sina ämneskunskaper, t.ex. i matematik, som gör att 
de kan associera fritt över hela ämnesfältet, en kompetens som gör dem friare i förhållande till 
läromedlet. Först då kan de ta hand om den frihet som de nationella måldokumenten uppmanar till. 
De behöver samtidigt en didaktisk kunskap i matematik så att de kan utgå från och bygga vidare på 
det matematiska tänkande som eleverna har med sig till klassrummet. 

• Behoven hos förskolans och de tidiga skolårens personal behöver särskilt uppmärksammas vad gäller 
kompetensutvecklingsinsatser i matematik och matematikdidaktik. Rätt utformad bör en förstärkt 
kompetens ge bättre säkerhet och trygghet hos pedagogerna, något som i sin tur kan motverka risken 
för ”skolifiering” och läroboksberoende bland barn och yngre elever. (Skolverket, 2001-2002) 

 

Sammanfattas det i fem punkter får man följande: 

• För att ge skolutbildningen stöd behövs en offentlig debatt. 

• De nationella målen i matematik behöver en framtidsinriktad genomlysning. 

• Lärare måste känna till sitt tjänsteuppdrag. 

• Kommuner och skolor behöver fokusera på den pedagogiska verksamheten. 

• Lärare skall ha långsiktig kompetensutveckling. 
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Vad har då hänt sedan granskningen genomfördes under åren 2001 och 2002? 

• Offentliga debatter förekommer ofta i tidningar och övrig media, men bidrar dessa 

egentligen med någon stimulans. Skolor kritiseras för att de anställer lärare utan 

behörighet. Någon rapport visar på att det trots allt fungerar med lärare utan 

behörighet. Undersökningar och jämförelser visar på att svenska elevers kunskapsnivå 

sjunker och då främst i matematik. Lärarutbildningen får kritik för att de blivande 

lärarna inte lär sig sätta betyg. Debatten handlar mest om hur dåligt det är istället för 

något konstruktivt. Dagens debatter skapar inte någon positiv syn på utbildning tycker 

vi. 

• Vid ett möte med Malmös lärarstudenter, 2005-11-03, uttalade skolminister Ibrahim 

Baylan att alltför många mål har lagts på skolan. Istället bör dagens mål minskas och 

förtydligas, menar han. 

• Att skolorna fokuserar på den pedagogiska verksamheten är något som vi själva kan 

bekräfta från våra VFU-perioder. Däremot är det nog sämre ställt med kommunerna 

som fokuserar på att få ekonomin att gå ihop. När medlen till skolorna måste minskas 

får ofta specialpedagoger färre tjänstgöringstimmar. Att detta i första hand drabbar de 

svagpresterande eleverna kan var och en räkna ut själv. Även invandrare i behov av 

temporärt stöd drabbas då fördelningen av pengar till skolan är baserat på antalet 

elever, och skolor med många invandrare får inte mer pengar per elev. Hur denna 

ekvation går ihop kan vi inte svara på. 

• Sist men inte minst vet vi av egen erfarenhet att det finns samarbete mellan 

matematiklärare på skolor och även mellan matematiklärare på olika skolor. Det finns 

möjlighet till kompetensutveckling för lärarna, men lärarna måste själva vara aktiva 

och ställa krav på sina arbetsgivare. 

 

2.3 Hur har tidigare examensarbetare studerat laborativ matematik 
För att inte ”uppfinna hjulet på nytt” har vi i vår litteraturgenomgång försökt hitta tidigare 

examensarbeten med liknande syfte som vårt, vilket resulterade i fyra stycken. Med största 

sannolikhet finns det fler arbeten som har behandlat liknande frågeställningar men vi har valt 

att begränsa oss till dessa och vill därmed belysa relevansen med vårt examensarbete. 

• Laborativt arbetssätt i matematik – ett stöd i undervisningen som erbjuder möjlighet 

till lärande (Hagelberg och Lindström, 2005). Detta examensarbete har likheter med 
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vårt, som t.ex. deras erfarenheter från VFU om att matematikundervisningen idag 

oftast är eget räknande i boken. Studien består av observationer och intervjuer av 

elever i årskurserna 4 – 6. Undersökningen har genomförts dels i Xperimenthuset i 

Växjö samt i klassrumsmiljö. Ett av syftena med studien var att utforma en egen 

laboration där sedan elevernas lösningsstrategier observerades. Materialet som 

användes vid laborationen var en Smartiestavla med måtten 70x100cm. Smarties är en 

sorts chokladlins och tavlan var full med Smarties. Uppgiften som eleverna fick var att 

räkna ut hur många Smarties det fanns på tavlan. En intressant observation från 

studien är att eleverna har följt ett visst mönster då de löst uppgiften och att detta 

stämmer överrens med de inlärningsnivåer som Gudrun Malmer anser vara effektiva 

vid inlärning. Slutsatserna med studien är att laborativ matematik inte behöver vara 

tidskrävande. Det bör finnas med som ett naturligt inslag i undervisningen. Man bör 

variera undervisningen och inte utesluta läromedel helt. Vår reflektion över 

examensarbete är att materialet som användes är mycket bra. Olika grupper kan 

jämföra sina svar och det borde gå att föra en intressant diskussion i klassen. 
• Att arbeta med laborativ matematik - en studie av elevers attityder till, motivation för 

och kunskaper i skolämnet matematik vid en förändrad matematikundervisning 

(Widerström, 2003). Även detta examensarbete har likheter med vårt såsom 

erfarenheter och referenser. Författaren skriver bl.a. att nästan alla han frågat om vad 

de tycker om matematik och matematikundervisning menar att undervisningen saknar 

koppling till verkligheten vilket också stämmer med vår uppfattning. Studien 

genomfördes för att studera hur elevers attityder, lust och motivation förändras då 

arbetssättet förändras i matematik. En sjundeklass med 28 elever delades i två 

likvärdiga grupper. Den ena halvan undervisades av ordinarie lärare på traditionellt 

sätt, där lektionen startar med genomgång på tavlan och sedan får eleverna räkna 

själva i boken. Den andra halvan som examensarbetaren fick ansvaret för, fick istället 

arbeta med laborativa uppgifter i smågrupper. För att få svar på om elevernas intresse 

förändrades fick de fylla i enkäter, en innan studien påbörjades och en i slutet. 

Resultatet av studien visade inte på någon större skillnad mellan grupperna. 

• Laborativ matematik - en studie av hur en lärare arbetar laborativt i matematik i 

grundskolans senare år (Håkansson, 2004). Syftet med detta examensarbete var att 

beskriva hur en lärare på grundskolans senare del kan variera undervisningsmetoderna 

genom att tillämpa laborativ matematik. Studien är genomförd hos en lärare som 

undervisar en åttondeklass. Skolan bedrev vid tillfället ett utvecklingsprojekt med 
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fokus på matematik där laborativ matematik var en del. Undervisningen bedrevs 

traditionellt utom på fredagarna då eleverna förväntade sig något annorlunda såsom 

matematiklaborationer. Läraren konstruerade själv uppgifterna vilket ökade hans 

arbetsbörda i mycket stor grad. Studien genomfördes ur lärarens perspektiv, dels som 

deltagande observatör vid lektionerna och dels genom intervjuer med läraren. Det dras 

alltså inga slutsatser om användning av laborativ matematik är bättre för eleverna. Vad 

författaren iakttagit är att elevernas engagemang är stort under fredagslektionerna. 

• Laborativ matematik - en studie i hur inslag av laborativ matematik i undervisningen 

påverkar gymnasieelevers intresse för matematik (Boström, Isberg och Nilsson-

Hedemalm, 2003). Undersökningen genomfördes på Livsmedelsprogrammet vid en 

gymnasieskola. I examensarbetet finns flera bra exempel på övningar att använda vid 

laborativ matematik. Studien som genomfördes var enkäter och observationer av 

lektioner före införandet av laborativa övningar. Samt observationer under laborativa 

lektioner och enkäter efter det att samtliga planerade övningar genomförts. Resultatet 

av studien pekar mot en positiv förändring hos eleverna. 

 

Erfarenheter eller gemensamma drag med dessa arbeten är att de: 

• Samtliga har VFU-erfarenheter från traditionell undervisning med eget räknande i 

boken och bristande intresse hos eleverna. 

• Ovanan hos eleverna medför att det tar tid att införa laborationer och att det bör 

införas stegvis. 

• Lektionerna bör vara varierande d.v.s. inte enbart inriktade på laborativ matematik 

• Det tar inte mer lektionstid med laborationer. Däremot krävs det mer för- och 

efterarbete av läraren. 

• Alla fyra hade hämtat stoft från Skolverkets rapport Lusten att lära. 
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3 Frågeställningar 
 

Frågor vi ska ha med oss i vår undersökning är: 

 

• Vad har eleverna för inställning till matematik i allmänhet och laborativ matematik i 

synnerhet? 

• Vad får eleverna för undervisning och hur vill de att den ska vara? 

• Hur undervisar lärarna och hur vill de undervisa? 

• Påverkas elevernas inställning till matematik, och får de ökad förståelse, om de får 

arbeta med ett laborativt och problembaserat sätt? 
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4 Metod 
 

4.1 Undervisningsmetoder 
Som komplement till traditionell undervisning med genomgång på tavlan och räkna själv i 

boken, har vi valt att arbeta laborativt med våra elevgrupper. Då eleverna inte går i samma 

årskurs har vi inte kunnat göra samma laborationer i de båda klasserna. Utan vi har valt 

laborationer som har stämt in på det ämnesområde de för tillfället har befunnit sig i. Eleverna 

har arbetat i mindre grupper och de har uppmanats att diskutera fram olika lösningsstrategier. 

Laborationerna har kunnat vara att arbeta i Excel, mäta och beräkna, eller att arbeta med 

verklighetsanpassade problemuppgifter. Under laborationerna har vi som lärare gått runt i de 

olika grupperna för att höra hur de diskuterar och löser uppgifterna. Det är viktigt att de 

arbetar tillsammans så att inte en i gruppen löser uppgiften och de andra är passiva. Givetvis 

har vi svarat på deras frågor eller gett dem ledtrådar om så har behövts. Efter varje laboration 

har vi i helklass diskuterat igenom uppgifterna i laborationen. Eleverna har fått möjlighet att 

kommentera hur de har uppfattat laborationerna, antingen muntligt eller skriftligt på en 

laborationsrapport. 

 

I niondeklassen i kommun 1 rådde ett visst motstånd mot laborativ matematik, och därför 

valdes en mindre grupp ut för undersökningen. I klassen används Matematikboken XYZ, som 

är uppdelad på två läroböcker, Den gröna boken som endast innehåller baskunskaper, och den 

röda boken som går lite djupare in i matematiken. Det är sju elever som har den gröna boken 

och dessa laborerade i Excel under avsnittet procent under tre lektioner i slutet av VFU-

perioden. Åttondeklassen i kommun 2 laborerade 1-2 gånger i veckan i avsnitten procent och 

geometri. 

 

4.2 Undersökningsmetoder 
För att kunna göra matematikundervisningen rolig och intressant måste vi först ta reda på vad 

eleverna tycker om den. Detta gör vi med enkäter. Utifrån enkätsvaren kommer vi att 

intervjua sju matematiklärare fördelat på båda skolorna.  

 

Vi har valt att arbeta både med kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom elevenkäter och 

lärarintervjuer, samt att eleverna har haft möjlighet att skriftligt (eller muntligt) kommentera 

laborationerna på sin laborationsrapport. Skillnaden mellan dessa är att med en kvalitativ 
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metod tar man reda på vad enskilda människor tycker och inte hur många som tycker det. I 

intervjun kan man ha utgångsfrågor men det skall inte finnas några färdiga svarsalternativ 

utan den intervjuade skall ges möjlighet att svara med egna ord. Med den kvantitativa 

metoden är både frågorna och svarsalternativen förutbestämda. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Då vår studie och urvalsgrupp inte är så stor, vill vi understryka att resultatet inte är 

representativt för hela landet, utan gäller för vår studie.  

 

Till eleverna delades enkäter med svar av flervalskaraktär ut, se bilaga 1, en i början av VFU 

perioden och en i slutet. Enkäterna var anonyma, men eleverna fick kryssa i om de var kille 

eller tjej. Från början var det tänkt att genomföra undersökningen med samma enkät i början 

och slutet för att studera om elevernas inställning förändrades efter undervisning med 

laborativ matematik. Motståndet mot praktiska uppgifter var stort på en av skolorna så därför 

valde vi att förändra den sista enkäten och bland annat ta reda på elevernas tidigare 

erfarenheter från laborativ matematik.  

 

Lärarintervjuerna var kvalitativa. Vi hade ett antal utgångsfrågor om laborativ matematik som 

underlag, men intervjuerna har genomförts på ett sådant sätt att lärarna själva har styrt 

samtalet om hur de arbetar eller vill arbeta. Vi har försökt att vara uppmärksamma på vad 

lärarna velat få fram. Det finns dock en risk vid intervjuer att svaren inte blir uttömmande 

eller helt sanningsenliga. 

 

4.2.1 Forskningsetiska principer  
I vår studie har vi strävat efter att följa de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002). Lärare och elever har fått information om studiens syfte och att det är frivilligt att delta 

och att de när som helst kan avbryta. För att skydda deras identitet har vi valt att utelämna 

namn på lärare, elever och skolor. Enligt de forskningsetiska principerna ska deltagarna: 

• Få en korrekt och begriplig beskrivning av undersökningens syfte och metoder. 

• Kunna ställa frågor om undersökningen när som helst och få sanningsenliga svar. 

• Informeras om att det är frivilligt att deltaga och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan negativa konsekvenser. 

• Att vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Namn på skola, lärare och elever ska 

inte vara möjligt att identifiera. 
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4.2.2 Urval 
Vårt urval i studien är 23 elever i årskurs åtta, 23 elever i årskurs nio, samt sju lärare, 

fördelade på två högstadieskolor i två skånska kommuner. Under undervisningsmetoder 

omfattas vår studie endast av sju nior.  
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5 Resultat och analys 
 

5.1 Laborationer 
 

5.1.1 Kommun 1 
 

Procent 

Det rådde ett visst motstånd mot laborativa uppgifter i denna klass. Detta motstånd grundade 

sig i att eleverna sista terminen i åttan fått genomföra en laborativ uppgift som de inte var 

vana vid. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle jämföra fyra olika digital-TV abonnemang. 

Sammanställa kostnaderna i tabellform och ange om det fanns några dolda kostnader. Som 

extra uppgift skulle eleverna skriva en ekvation för att beräkna den totala kostnaden. 

Resultatet blev inte bra och det var endast en elev som gjorde den extra uppgiften.  

    

Vis av denna erfarenhet från föregående VFU-period gällde det att hitta en passande uppgift. 

Under de första tre veckorna av VFU-perioden gavs inget lämpligt tillfälle att genomföra 

någon laborativ uppgift. Under höstlovet stod det i lokaltidningen att elever i klassen anordnat 

en LAN-tävling. D.v.s. en tävling där ungdomar kopplar ihop sina datorer och spelar spel mot 

varandra. Detta gav idén till att genomföra en uppgift där eleverna skulle använda datorer och 

kalkylprogrammet Excel. Då ett av målen i kursplanen för matematik säger att ”skolan skall i 

sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att utnyttja 

miniräknarens och datorns möjligheter” fann vi ytterligare en vinst med denna uppgift. 

(Skolverket, 2000:27) 

 

Det är sju elever som har den gröna, något lättare boken (XYZ) och med dessa elever begav vi 

oss till datorsalen. Avsnittet som skulle behandlas i läroboken handlade om procenträkning 

och därför blev uppgiften att göra en sammanställning där procent ingår. Efter en stunds 

diskussion kom vi fram till att eleverna skulle presentera något från LAN-tävlingen. 

 

Elevernas inställning var mycket positiv och det märktes tydligt att elever med datorvana är 

orädda och vågar prova olika funktioner. Eleverna hade inte tidigare använt Excel men de 

klarade sig bra utan någon större hjälp.  
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Första tillfället jobbade eleverna två och två och turades om vid tangentbordet. De matade in 

uppgifter i kalkylblad och testade utifrån inmatad data att göra olika typer av diagram. Andra 

lektionstillfället ökade intresset hos eleverna såtillvida att de satte sig vid varsin dator. De 

utgick ifrån samma uppgifter som lektionen innan och fortsatte experimentera med olika 

diagram. Tredje och sista lektionen fick eleverna i uppgift att göra diagrammen tydliga. 

Hittills hade de bara gjort diagram utan rubriker eller förklaringar. Nu gällde det att ange vilka 

enheter som respektive axel i diagrammen representerade. De fick lära sig finesser som att 

lägga in textrutor. En rolig episod som inträffade var när en elev upptäckte att när man förde 

muspekaren över de olika tårtbitarna i ett cirkeldiagram kunde man se hur många procent de 

representerade. Denna kunskap förde eleven vidare och medförde att alla eleverna kunde 

kontrollera sina uträkningar. 

 

Diagrammen som eleverna fick presentera för hela klassen visade bl.a. fördelningen mellan 

pojkar och flickor, hur mycket läsk som druckits samt vilka spel som spelats. Vid 

redovisningen visade eleverna diagram både med och utan förklarande text. På detta sätt fick 

klassen insikt i vikten av att vara tydlig när man presenterar ett arbete. 

 

Bland eleverna med röd bok märktes en avundsjuka över att inte de hade fått lära sig Excel. 

 

5.1.2 Kommun 2 
 
Procent 

Klassen höll på med procenträkning när vår VFU-period började. Den första laborationen var 

”Exemplarisk procenträkning” hämtad ur På G i matematik (1999) av Berggren och Lindroth. 

Övningen tränar samarbete och matematisk kommunikation. 16 elever valdes ut. De övriga 

skulle observera den utvalda gruppen. Läraren säger: 

- 50 % sträcker upp höger hand och behåller den uppe hela tiden. 

- 25 % av dessa ställer sig upp. 

- 50 % av de som inte räcker upp handen sätter sig på bänken. 

- 25 % av de som sitter på bänken ställer sig upp. 

- 50 % av de som står upp med handen i luften ställer sig på bänken. 

Procentsats och antalet elever i varje övning noterades på tavlan. Därefter delades ett papper 

med två uppgifter ut, se bilaga 2. Den första uppgiften var att ange hur stor del av gruppen 

som gjorde de olika momenten i övningen, och sedan förklara hur procentsatserna i övningen 
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hänger ihop med procentsatserna i svaret. Den andra uppgiften var att räkna ut hur mycket en 

gurka väger när vattenhalten har sjunkit från 99 % till 98 %. Gurkan vägde från början 600 g. 

 

Eleverna tyckte laborationen var klurig och rolig. Under själva övningen var det några elever 

som mer än de andra drev på gruppen att formera sig rätt. När de parvis skulle diskutera fram 

hur stor del av gruppen som gjorde ett visst moment, visade det sig att en del elever tyckte det 

var svårt. Gurkuppgiften, som är mycket svår, var det ingen som klarade utan hjälp. Lektionen 

avslutades med diskussion i helklass om hur procent är ett förhållande till en helhet. I 

övningen var ju gruppstorleken inte den samma vid varje moment. Diskussionen rätade ut de 

flesta frågetecknen. För att vägleda eleverna i gurkproblemet räknades en liknande uppgift på 

tavlan. Gurka och vattenhalt var utbytta mot en papplåda med sand där 98 % av vikten utgörs 

av sand och tillsammans väger det 100 g. En kraftig vindpust blåser bort sand så att sanden nu 

utgör 96 % av lådans vikt. Jag visar att papplådan väger 2 g vilket är 2 % av vikten vid start. 

När en del av sanden blåser bort väger papplådan fortfarande 2 g, men motsvarar 4 % av 

vikten. Om 4 % väger 2 g, så väger 100 % 50 g (2*25). Jag tror nog att samtliga blev 

förvånade att den sammanlagda vikten kunde minska till hälften när ”sandhalten” minskade 

från 98 % till 96 %. Men papplådan som från början utgjorde 2 % av den sammanlagda vikten 

ökade ju med 100 % när den efter vindpusten utgjorde 4 % av den sammanlagda vikten. Efter 

genomgången av lådproblemet fick eleverna åter räkna på gurkuppgiften. Nu kunde flera 

klara av den, men långt ifrån alla.  

 

Den andra laborationen i procent var problemuppgifter där bland annat en klädesaffär 

annonserar ut: Tag 3 betala för 2. Vi bjuder på det billigaste. Se bilaga 3. Uppgiften var att 

köpa sex förutbestämda plagg och räkna ut största möjliga rabatt och fundera på om handlaren 

ser annorlunda på problemet. Det blev bra diskussioner. Vissa tänkte som handlaren och 

räknade bort de två billigaste plaggen, medan andra grupperade plaggen tre och tre för att få 

största möjliga rabatt. Behövs det får jag hellre handla två gånger resonerade de. Vi 

diskuterade genom de olika tankegångarna i helklass. Jag ville med denna laboration visa hur 

viktigt det är att kunna procent så vi inte blir lurade, eller lurar oss själva, när vi handlar. 

Föregående lektion hade vi diskuterat inom vilka områden i samhället där procent är vanligt, 

såsom handel, banker, brottsstatistik, laboratorier m.m. Vi tittade även på hur olika artiklar 

och annonser kan vara utformade. 
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Geometri 

Geometriavsnittet inleddes med en diskussion om var och när vi i samhället t.ex. använder 

areaberäkningar. På kommande lektioner fick eleverna i små grupper utföra en laboration och 

en problemuppgift. Laborationen gick ut på att konstruera en triangel som har så stor 

vinkelsumma som möjligt, samt att mäta omkrets och diameter på några cirkulära föremål och 

dividera omkretsen med diametern för at få fram ett speciellt tal. Eleverna uppmanades att 

vara mycket noggranna i sina mätningar. I den avslutande diskussionen i helklass noterades 

gruppernas resultat på tavlan och vi kom fram till att en triangels vinkelsumma alltid är 180°. 

En i klassen kände redan till detta. Mätningarna av omkrets dividerat med diameter gav en 

större spridning av resultatet, men en grupp kom fram till att det var talet π vi fick fram. Vi 

diskuterade hur viktigt det är att vara noggrann i sina mätningar och när vi använder talet π. 

 

Problemuppgifterna som delades ut vid ett annat tillfälle bygger på kunskapen om hur man 

räknar ut omkrets, diameter och area. Se bilaga 4. Eleverna fick hela lektionen på sig och på 

följande lektion räknade vi uppgifterna på tavlan. Tyngdpunkten lades på areaberäkningen av 

två väggar som skulle målas. Att dela in gavelväggen i en rektangel och en triangel vållade 

inga större problem, men att komma på att först räkna ut hela väggens area och sedan dra 

ifrån areorna för dörr och fönster var lite knepigare. När arean var känd kunde vi räkna ut hur 

mycket färg som går åt för att måla huset. Syftet med uppgifterna var att se hur geometrin 

kommer in i vår vardag. Alla eleverna kommer någon gång i sitt liv behöva lägga nytt golv, 

måla eller tapetsera om i sin bostad. 

 

Det framgick tydligt i laborationer och uppgifter att eleverna i denna klass tycker om att 

arbeta med verklighetsanknutna problem tillsammans med en eller flera kamrater. Med få 

undantag är alla elever aktiva med att mäta, diskutera och räkna. De som inte skulle kunna 

klara av ett problem själva, får här en möjlighet att tillsammans med någon annan lösa 

problemet. De som är lite starkare får träna på sin förmåga att förklara hur man ska lösa 

problemet. Den avslutande diskussionen i helklass har visat sig ytterst viktig för förståelsen, 

erfor vi.  

5.2 Enkäter 
Vi har i båda enkäterna (bilaga 1) frågat efter elevens kön, men resultatet skiljer sig endast i 

frågan om vad eleverna tycker om matematik, där flickorna upplever matematiken som 

svårare än vad pojkarna gör. Därför har vi valt att ej dela upp diagrammen i kön, utan de får 

representera hela klassen (se bilaga 5). 
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5.2.1 Resultat första enkäten 
Svaren från enkäten befäster den bild vi har av traditionell undervisning. De elever som tycker 

att matematiken är svår eller mycket svår att förstå tycker också att det är tråkigt. Medan de 

elever som tycker att matematik är lätt eller möjligtvis lite svårt tycker att det är roligt. Inom 

vilka yrken man har nytta av matematik var eleverna helt överens om att ingenjörer, snickare, 

kassörskor och elektriker har det. Hälften trodde att kockar och sjukvårdsanställda har nytta 

av matematik, medan lantbrukare, frisörer, svensklärare samt renhållningsarbetare trodde 

väldigt få elever att dessa yrkeskategorier hade nytta av matematik. Att eleverna själva skulle 

ha nytta av matematik i framtiden var det drygt hälften som trodde på ena skolan, medan 

nästan alla trodde det på den andra. 

 

Hur skall då en bra matematiklektion vara? Här var eleverna helt överens om att det skall vara 

tillåtet att lyssna på musik i MP3-spelare. De vill ha varierade lektioner där de både får lösa 

praktiska exempel i mindre grupp, och sitta lugn och tyst och räkna i boken. De vill att läraren 

ska ha genomgångar på tavlan, men inte för många. 

 

Ekvationer och procenträkning tycker eleverna både är svårast och roligast. 

 

5.2.2 Resultat andra enkäten 
Trots att resultatet från första enkäten visade på stort motstånd till praktiska uppgifter i den 

ena klassen, visar denna enkät att eleverna är intresserade. De flesta i denna klass vill arbeta 

med praktiska uppgifter mellan en gång i månaden till två gånger i veckan. De hade fördelat 

sig något sånär jämt mellan alternativen. Eleverna i den andra klassen vill använda detta 

arbetssätt 1-2 ggr i veckan. Före femte klass är det flera som har utfört praktiska uppgifter 

men inte speciellt ofta. 

 

De flesta eleverna tror att praktiska uppgifter ökar deras förståelse för matematik. Och de kan 

tänka sig att räkna praktiska uppgifter om de får diskutera lösningen med någon. Helst vill de 

ha facit till uppgifterna. Diskutera matematik vill eleverna helst göra i en mindre grupp. 

Jämförelse av enkätsvaren finns i bilaga 5. 
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5.3 Lärarintervjuer 
Vi intervjuade sammanlagt sju matematiklärare, tre på den ena högstadieskolan och fyra på 

den andra. Frågorna vi hade som underlag behandlar laborativ matematik och hur lärarna ser 

på sin undervisning. Se bilaga 6. 

 

5.3.1 Kommun 1 
De intervjuade lärarna undervisar elever från årskurs sex till och med årskurs nio. Samtliga 

har flera års erfarenhet. En av lärarna undervisar på särskolan. 

 

Vad laborativ matematik innebär var alla lärarna överens om. Man släpper boken och pratar 

matematik. Genomför praktiska uppgifter eller övningar. Bygger gärna någonting och knyter 

an till vardagsproblem. 

 

Tyvärr använder de inte laborativ matematik särskilt ofta utom i årskurs sex och i särskolan. I 

årskurs sex försöker man integrera matematiken i övriga ämnen och i särskolan måste man 

använda laborativ matematik. 

 

I sexan finns det material och likaså i särskolan där eleverna använder anpassade 

datorprogram. Övriga lärare skulle använda laborativ matematik om det fanns anpassat 

material för högstadiet. Förmodligen skulle det ske i form av lärardemonstration pga. 

svårigheter att genomföra laborationer i helklass. 

 

Samtliga lärare tror att eleverna vill ha laborativ matematik och speciellt, menar en av lärarna, 

om det ingår i kursen och initieras av ordinarie lärare. 

 

På lektionerna diskuterar lärarna matematik med eleverna och försöker knyta an till 

verkligheten. 

 

Av tillgänglig tid disponerar lärarna mellan 20 och 40 % för genomgång på tavlan. På 

särskolan får varje elev enskild genomgång. 

 

 

 

 



 

31 

På frågan om lärarna skulle vilja ändra något kom följande förslag: 

 mindre elevgrupper om ca 18 elever 

 nivågruppering 

 laborativ matematik för svagpresterande elever 

 eleverna har en lärare i flera ämnen (en matematik/NO-lärare och en SO-lärare) 

 

Med den sista punkten menade läraren att undervisningen i varje klass från sexan till nian 

skulle bedrivas av endast en matematik/NO-lärare och endast en SO-lärare. På detta sätt får 

lärarna större spelrum i undervisningen och möjlighet att integrera ämnena. Eleverna får 

kontinuitet och trygghet med färre lärare.  

 

Gällande nivågruppering fanns det olika uppfattningar. En av lärarna hade provat det under ett 

års tid och det hade fungerat bra. En annan lärare vill gärna prova nivågruppering och menade 

att det försvårade undervisningen med två olika böcker i klassen. En tredje lärare var kluven 

och menade att nationalekonomiskt vore det klokt att satsa på de duktiga eleverna. Men 

erfarenheten från en blandad grupp var att de duktiga stöttar de eleverna som har det lite 

svårare. 

 

Läromedlen, Matematikboken XYZ, var alla lärarna utom en nöjda med. Anledningen till 

ogillandet var att böckerna inte var så inspirerande. 

 

5.3.2 Kommun 2 
Lärare A: Är 4-9 lärare i matematik och NO. Har arbetat som lärare i ett år, men endast 

knappt en termin på aktuell skola.  

 

För lärare A är laborativ matematik när man gör något, som bygger, ritar, undersöker och 

provar för att kunna se resultatet. Hon har bara använt sig lite grann av laborativ matematik. A 

säger att hon oftare skulle använda sig av ett laborativt arbetssätt om det fanns mer material 

och framför allt lämpliga laborationer framtagna på skolan. A tillägger att hon inte har hunnit 

utforska allt på skolan ännu. Med bra material tror hon att matematiska laborationer hade 

passat vid varje genomgång av nytt ämnesområde. Hon ser att eleverna uppskattar 

laborationer och tror att de underlättar förståelse. A tycker det är viktigt att diskutera 

matematik och uppskattar att genomgångar på tavlan och diskussion i helklass upptar hälften 

av veckans lektionstid. Övrig tid räknar eleverna själva. A påpekar hur viktigt det är med 
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huvudräkning och är inte glad över att miniräknarna används så flitigt. Huvudräkning behöver 

man ju i det dagliga livet menar hon.  

 

Vi kommer in på läromedel och hur matematikundervisningen i stort fungerar på skolan. A 

berättar att hon bara använt Matte Direkt och Mega matematik. Hon tycker båda är bra, men 

föredrar den förstnämnda då den är tydligare, trevligare och har bättre faktarutor, samt 

kluringar. Båda har rätt bra laborationer och uppgifter att fundera på.  

 

Skolan A arbetar på är uppdelad på tre spår och något större samarbete sker inte mellan 

spåren. A hade gärna sett att det hade varit möjligt med nivågruppering, då hon tycker det är 

svårt att leva upp till individanpassad undervisning. Det är stor spridning på elevernas 

matematikkunskaper och det är svårt att anpassa undervisningen till alla menar hon. 

 

Lärare B: Är 1-7 lärare i matematik och NO. Har arbetat som lärare i ett år, men endast 

knappt en termin på aktuell skola. Har tidigare arbetat som civilingenjör.  

 

För lärare B är laborativ matematik arbete med mer vardagsanknutet och konkret material. 

Eleverna ska få bygga, klippa, prova, se och ta i materialet. Själv använder hon sig av ett 

laborativt arbetssätt till viss del. Kanske en gång per avsnitt, men hon saknar en del material 

på skolan såsom Cuisenairestavar och geometriska figurer. B önskar även att det fanns någon 

form av dokumentation på bra laborationer på skolan. Det hade kunnat vara samlade i en 

pärm eller liknande. Om det inte hade tagit så lång tid att själv ta fram eller göra material till 

laborationer hade hon oftare använt sig av laborativ matematik. Att eleverna vill laborera 

mycket mer än vad de gör nu, vill hon understryka. Eleverna har matematik tre timmar i 

veckan och av dessa får de räkna själva cirka två timmar, resten fördelas jämnt på 

genomgångar, laborationer och diskussioner. 

 

Samtalet leder till en diskussion om nivågruppering och läromedel. B tror att det är bra med 

nivågruppering, men betonar att grupperna inte får vara statiska. Elever måste kunna skifta 

från en grupp till en annan. Det kan t.ex. behövas efter en längre tids frånvaro, eller något 

annat som gör att eleven har missat viktiga pusselbitar. Det samma gäller när byggstenarna 

har kommit på plats och eleven tycker det är lättare att förstå. 
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B har själv inte deltagit i valet av det läromedel, Mega matematik, som de använder i spåret. 

Hon är inte helt nöjd med den boken, utan hade hellre sett att laborationerna var i ett separat 

häfte istället för insprängt i boken som det är nu. B vill kunna plocka fram det som extra 

övningar istället. Vissa moment i boken betonas för mycket, medan andra betonas för lite. 

Framför allt saknar hon vardagsanknytning. Men, boken har bra sammanfattningar och 

trevliga knep och knåp. B vet inget bättre läromedel för tillfället, men berättar att hon tidigare 

har använt Mattestegen och den tyckte hon inte om.  

 

Lärare C: Är lärare i matematik och fysik. Har arbetat som lärare i 38 år, drygt 20 år på 

aktuell skola. Är nu matematiklärare på skolans resurscentrum. 

 

Lärare C ser sig som en ganska traditionell lärare. Han använder sig av en del laborativ 

matematik i vissa avsnitt såsom geometri och statistik, men påpekar att det blir mer inriktning 

på laborativt arbete i fysiken. Han värderar matematiska diskussioner och huvudräkning högt. 

Eleverna måste få lov att tala matematik och alla ska vara delaktiga. Dock är det viktigt att 

man som lärare tänker på att ställa frågor efter elevernas förmåga. Man kan hellre dela upp en 

fråga i flera steg påpekar han. C lägger ner mer än hälften av lektionstiden på genomgång och 

diskussioner. Han avslutar nästan varje pass med huvudräkning där samtliga elever får en 

fråga. 

 

C har mångårig erfarenhet av nivågruppering och vill gärna se att det återinförs i 

matematikundervisningen. Detta för att kunna ge en bättre och mer anpassad undervisning till 

eleverna, stark- som svagpresterande. För de svagpresterande hade man kunnat inrikta 

undervisningen på mer praktisk matematik som eleverna har nytta av som vuxna medborgare. 

 

C har tillsammans med kollegor tagit fram läromedlet Mega matematik, i ett av spåren på 

skolan. Det är en bok han tycker är bra. Där finns bra ”fundera-på–uppgifter” och lämpliga 

laborationer, dock inte alla tillägger han. Boken Tetra har de i ett annat spår. C har inte haft 

den särskilt länge, men tycker den verkar vara bra. Mattestegen som också förekommer på 

skolan tycker han däremot inte om. 
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6 Diskussion 
 
Inför vår sista VFU-praktik var vi övertygade om att undervisning i matematik skulle bedrivas 

med laborativa uppgifter. Eleverna vill ha en förändring av undervisningen och skulle vara 

engagerade och intresserade och se användningen inför framtiden. Kanske skulle vi även 

påverka lärarna att fortsätta med arbetssättet. 

 

Vanans makt är stor och förändringar är inte alltid positiva. Vi märkte ganska snart att ett 

förändrat arbetssätt kommer att ta tid och fem veckor räcker inte långt. Man behöver troligtvis 

arbeta laborativt i minst en termin innan man kan se något resultat. Här tror vi att det måste 

till en förändring redan i de tidigare skolåren. När eleven börjar högstadiet är det svårare att 

ändra vanor och föreställningen om hur undervisningen ska vara.  

 

Vi insåg att vi inte bara kunde lägga fokus på laborativ matematik, utan även behövde ta reda 

på elevernas tidigare erfarenhet av laborativa och praktiska exempel. Vilken nytta de tror att 

de har av praktiska uppgifter och hur det påverkar deras förståelse och därmed deras betyg. 

Resultatet från vår enkät visar att elevernas bakgrund spelar roll. De som med viss kontinuitet 

har använt ett laborativt arbetssätt i tidigare skolår, anammar det lättare i grundskolans senare 

år. De flesta av eleverna, dock ej alla, trodde att de hade nytta av matematiken i vuxen ålder. 

Vi som lärare måste tydligare visa att så är fallet genom att knyta an undervisningen till 

verkligheten. Ett sådant område är t.ex. datoranvändningen. Det är även något som de flesta 

elever är intresserade av. I dagens samhälle krävs många gånger kunskaper i Officepaketet. 

Då kan det ju vara lämpligt att föra in det i skolundervisningen. I en av våra laborationer fick 

eleverna behandla ett material i Excel utifrån egna erfarenheter. Detta uppskattades av 

eleverna och de tog till sig den nya kunskapen snabbt och enkelt. 

 

Eleverna är väldigt fokuserade på kvantitet trots att lärarna oftast inte kräver det. Värre är det 

dock när läraren vid terminsstart delar ut en plan till eleverna där det står hur långt eleverna 

ska räkna vecka för vecka. Då visar ju läraren på att kvantiteten är viktigare än kvaliteten. 

Som lärare kan vi inte i förväg veta vilka avsnitt eleverna fastnar på. Vi måste kunna avsätta 

tid till fler diskussioner och genomgångar när så behövs. 

 

Oftast följs läroboken rätt slaviskt och tyvärr hoppar lärarna många gånger över de praktiska 

uppgifterna som finns i matematikböckerna. De skyller på att annars räcker inte tiden till. Det 
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kan nog vara sant om alla elever ska lösa alla uppgifter, men vi ifrågasätter om det är det som 

är tanken. Det är enligt vår mening istället läraren som tillsammans med eleven ska välja ut 

lämpliga uppgifter. Vissa elever får räkna fler och svårare uppgifter, medan andra får räkna 

färre. Dock är det viktigt att kvaliteten och verklighetsanknytningen är hög på uppgifterna. I 

intervjuerna med lärarna var det flera som förespråkade nivågruppering. De menade att med 

nivågruppering kunde undervisningen bättre anpassas till de enskilda individerna. Men som 

någon poängterade, var det viktigt att grupperna inte var statiska utan att en elev skulle kunna 

byta grupp när så var lämpligt. I en lite mindre grupp med svagpresterande elever var det flera 

lärare som ville använda ett mer laborativt arbetssätt i undervisningen än de gör idag. Det kan 

också vara så att läraren kan hålla ett högre tempo med jämna grupper och på det sättet få tid 

över till praktiska uppgifter. 

 

Vi hävdade i början av litteraturgenomgången att vi måste föra in verkligheten i 

matematikundervisningen och vi tror fortfarande att laborativ matematik är ett lämpligt 

arbetssätt. Något som Lpo 94 för den delen förespråkar att skolan ska sträva efter. Med ett 

mer undersökande arbetssätt där eleverna i mindre grupper får diskutera och arbeta 

tillsammans för att finna en lösning på problemet, får framför allt de svagpresterande en bättre 

möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande. Med fler sinnen inkopplade är det lättare att 

nå förståelse (Malmer, 1999). Människan är en social individ och utvecklas i samarbete med 

andra. Vi kan inte annat än instämma i Vygotskys tankar om att vi alla kan öka vår kunskap 

och lära oss mer tillsammans med en mer kunnig person. Skolan ska vara en skola för alla där 

alla barn, med eller utan diagnos eller funktionshinder, blir sedda (Brodin & Lindstrand, 

2004). Det kan vara svårt att individanpassa undervisningen, men med ett undersökande och 

laborativt arbetssätt vill vi tro att man har kommit en bit på vägen. Svaren från våra enkäter 

visar på att eleverna vill ha en varierad undervisning, där de både får arbeta enskilt och i liten 

grupp. Och där arbetsuppgifterna består av verklighetsanknutna problem, praktiska och 

laborativa uppgifter och att räkna i boken. 

 

Vi tolkar vårt resultat som att vi måste anpassa och variera undervisningen för att tillmötesgå 

så många elever som möjligt. Vi har alla olika lärstilar och precis som Marton (1986) påpekar 

är det viktigt att vi som pedagoger använder ett varierat och engagerat undervisningssätt för 

att nå eleverna. Genom att anpassa undervisningen till elevernas verklighet gör vi den mer 

intressant och då både vill och kan eleverna lära sig mer. 
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Inför intervjuerna med lärarna trodde vi att det var viktigt att vara försiktig så att de inte skulle 

kännas sig kritiserade för att de inte använder laborativ matematik. När sedan intervjuerna 

påbörjades märktes inget av detta utan lärarna ville gärna använda laborativ matematik och 

hade gärna gjort det om det varit färre elever i klasserna och om det funnits färdiga och 

lämpliga uppgifter. På skolor idag finns ofta ett väl fungerande samarbete mellan exempelvis 

kemilärare med avseende på laborationer och provuppgifter. Vi tycker att detta samarbete 

även borde fungera mellan matematiklärare. Att de tillsammans tar fram lämpliga laborationer 

och tillhörande material. Det är viktigt att de praktiska uppgifter som finns inte är för 

barnsliga för elever i de högre årskurserna.  

 

Är laborativ matematik bra för eleverna? Ökar deras förståelse? Är laborativ matematik bättre 

än traditionell? Dessa frågor har vi inte funnit svaret på med vårt insamlade material. Ett av de 

examensarbeten vi refererar till i litteraturgenomgången har genomfört en jämförelse i 

undervisningsmetoder. Klassen delades upp och den ena halvan undervisades på traditionellt 

sätt av sin ordinarie lärare, medan kandidaten undervisade den andra halvan med praktiska 

uppgifter. Eleverna fick sedan ett prov där resultatet inte påvisar någon skillnad i förståelse 

mellan grupperna. Slutsatsen vi och författaren till nämnda arbete drar, är att VFU-perioden är 

för kort för att kunna påvisa några skillnader. Vi anser att en längre avslutande VFU-period i 

lärarutbildningen hade underlättat för studenterna att få fram ett mer klargörande resultat i 

liknande studier. 

I kursplanen för matematik finns det ett mål vi vill framhäva: ”Skolan skall i sin undervisning 

i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och 

datorns möjligheter.” (Skolverket, 2000:27) Vår erfarenhet är att om vi skall nå fler elever 

måste vi föra in datorn i undervisningen. Som ensam lärare är det svårt att undervisa en hel 

klass i datorsalen. Att dela upp klassen och ta med sig en mindre grupp till datorsalen och 

lämna resten i klassrummet är en omöjlighet. Tänk om det fanns en resursperson som kunde 

visa eleverna datorns alla möjligheter i matematikundervisningen? 

Ett förslag till studenter med datorintresse är att i kommande examensarbete undersöka vad 

det finns för datorundervisning idag. Finns det vettiga datorprogram som är anpassade för de 

äldre eleverna i grundskolan? Finns det något annat lämpligt material för datorstödd 

matematikutbildning? 
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En fråga vi ställer oss som blivande lärare. Skall vi orka förändra skolan och påverka andra 

lärare till en övergång mot mer laborativ matematik? 
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7 Sammanfattning 
 

Internationella studier tyder på att svenska elevers matematikkunskaper har sjunkit. Att 

matematik är svårt och ointressant är en inte allt för ovanlig tankegång bland eleverna. Det är 

något som vi själva erfarit vid våra VFU-perioder. I vår förhoppning att inspirera åtminstone 

några elever, genomförde vi laborationer och praktiska uppgifter under några 

matematiklektioner på vår VFU. Det skedde i två klasser, en åtta och en nia, i två kommuner. 

Resultatet föll väl ut på så sätt att de flesta uppskattade att i grupp arbeta på ett mer praktiskt 

och undersökande sätt och flertalet kunde ta till sig den nya kunskapen. Om laborativa inslag 

höjer elevernas kunskapsnivå kunde inte påvisas under de fem veckor som praktikperioden 

varade. Troligtvis behövs betydligt längre tid än så för att kunna utröna kunskapsmässiga 

skillnader hos eleverna. 

 

I litteraturgenomgången har vi hittat stöd för det laborativa arbetssättet. Marton menar att vi 

alla har olika lärstilar och att olika undervisningsmetoder och hjälpmedel underlättar 

elevernas lärande. Vygotsky pekar på att samspelet individer emellan är viktigt, medan 

Gudrun Malmer menar att ett laborativt arbetssätt är till gagn för alla elever, men nödvändigt 

för elever i inlärningssvårigheter. Gudrun Malmers matematiska inlärningscykel visar 

processen genom de olika inlärningsnivåerna och kan anpassas till alla elever. Våra 

styrdokument, såsom läroplan och kursplan, talar båda om att eleven skall kunna använda sina 

matematikkunskaper i vardagslivets många valsituationer. Många problem kan lösas i 

konkreta situationer utan att man behöver använda matematiska uttryck, medan andra 

problem behöver lyftas ur sitt sammanhang och tolkas med hjälp av matematiska begrepp och 

metoder. 

 

Vi ville även ta reda på elevernas inställning till matematik och deras erfarenheter av laborativ 

matematik, samt hur de vill att en bra matematiklektion ska vara. Det gjorde vi genom att dela 

ut en enkät med svar av flervalskaraktär i början av praktikperioden och en i slutet. Resultatet 

visade att de flesta tyckte att matematiken ibland var lätt och ibland svår, samtidigt som de 

tyckte att vissa avsnitt var roliga, medan andra var tråkiga. På den ena skolan var det dock fler 

som fann matematiken både tråkig och svår. Eleverna hade arbetat en del med laborativ 

matematik i de tidigare skolåren, men hade inga större erfarenheter av detta arbetssätt. 

Eleverna vill ha en varierad undervisning, där praktiska exempel varvas med uppgifter i 

boken. Vissa lektioner ville de arbeta i grupp, medan de på andra lektioner lugnt och tyst 
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skulle sitta och räkna i boken. Någonstans mellan två gånger i veckan och en gång i månaden 

kunde de tänka sig att arbeta med praktiska uppgifter. Nästan alla elever trodde att praktiska 

uppgifter skulle öka deras matematiska förståelse. 

 

Med kvalitativ ansats intervjuades sju matematiklärare om hur de såg på laborativ matematik, 

nivågruppering och hur de fördelade sin lektionstid mellan genomgång, matematiska 

diskussioner, laborationer och problemlösning, samt när eleverna får räkna själva i boken. 

Samtliga lärare visade sig vara positiva till laborativ matematik, men kände att tiden var 

knapp och kanske var de lite osäkra då de tyckte de saknade ett kartotek med bra laborationer 

och lämpligt material. De flesta var för nivågruppering, men någon påpekade hur viktigt det 

var att inte grupperna var statiska. I genomsnitt disponerade lärarna mellan 20 och 50 % av 

lektionstiden till genomgång på tavlan. 

 

Urvalsgruppen består av 46 elever och sju lärare, varför resultatet inte kan tolkas som 

generellt för landet, utan gäller endast för vår studie. 

 

Vår analys av resultatet är att vi som engagerade pedagoger måste ha en varierad 

undervisning, där ett laborativt arbetssätt är ett naturligt inslag, för att nå eleverna. Genom att 

diskutera matematik med eleverna och anpassa undervisningen till deras verklighet gör vi den 

mer intressant och de både vill och kan lära sig mer. 
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Bilaga 1 (första enkäten) 

  

Frågeformulär till examensarbete för Gun Arvidsson och Ulf Lindberg vid Högskolan i 
Kristianstad. Syftet med undersökningen är att studera elevers intresse i matematik. 
Undersökningen är anonym och vi är tacksamma om du svarar uppriktigt på frågorna. 
Observera att du kan kryssa för flera alternativ under respektive fråga. Vi tackar på förhand 
för din hjälp! 
 
 
Är du kille eller tjej? 
 

o Kille 
o Tjej 

 
 
Fråga 1: Vad tycker du om matematik? 
 

o Mycket svårt att förstå 
o Svårt att förstå 
o Ganska svårt att förstå 
o Lite svårt att förstå 
o Lätt att förstå 
o Ibland lätt och ibland svårt 
o Mycket roligt 
o Roligt 
o Ganska roligt 
o Lite roligt 
o Tråkigt 
o Ibland roligt och ibland tråkigt 

 
 
Fråga 2: I vilka yrken tror du att man har nytta av matematik? 
 

o Ingenjör 
o Snickare 
o Kock 
o Lantbrukare 
o Sjukvårdsanställda 
o Kassörska i matvaruaffär 
o Frisör 
o Svensklärare 
o Elektriker 
o Renhållningsarbetare 

 
 
Fråga 3: Tror du att du kommer ha nytta av matematik i framtiden? 
 

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 
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Fråga 4: Hur vill du att en bra matematiklektion skall vara? 
 

o Räkna i boken 
o Praktiska exempel (t.ex. att jämföra olika TV abonnemang) 
o Varierade lektioner med att räkna i boken och praktiska exempel 
o Många genomgångar på tavlan 
o Inga eller få genomgångar på tavlan 
o Räkna själv 
o Räkna i grupp (2, 3 eller 4 elever per grupp) 
o Ibland räkna själv och ibland i grupp 
o Lugnt och tyst 
o Tillåtelse att lyssna på musik i MP3 spelare 

 
 
Fråga 5: Vad inom matematiken tycker du är svårast? 
 

o Negativa tal 
o Procenträkning 
o Ekvationer 
o Geometri 
o Grafer och diagram 
o Bråk 
o Sannolikhet 
o _________________________ (eget exempel) 

 
 
Fråga 6: Vad inom matematiken tycker du är roligast? 
 

o Negativa tal 
o Procenträkning 
o Ekvationer 
o Geometri 
o Grafer och diagram 
o Bråk 
o Sannolikhet 
o _________________________ (eget exempel) 



Bilaga 1 (andra enkäten) 

  

Frågeformulär till examensarbete för Gun Arvidsson och Ulf Lindberg vid Högskolan i 
Kristianstad. Syftet med undersökningen är att studera elevers intresse i matematik. 
Undersökningen är anonym och vi är tacksamma om du svarar uppriktigt på frågorna. 
Observera att du kan kryssa för flera alternativ under respektive fråga. Vi tackar på förhand 
för din hjälp! 
 
 
Är du kille eller tjej? 
 

o Kille 
o Tjej 

 
Nedan följer ett antal frågor om praktiska exempel i matematiken. Med detta menas att man 
samlar in uppgifter från tidningar, reklam, affärer, banker, matlagningsrecept m.m. 
 
 

1. Om du erbjuds att räkna med praktiska exempel från verkligheten istället för att räkna 
i boken, hur ofta vill du göra detta då? 

 
o Tre gånger i veckan 
o Två gånger i veckan 
o En gång i veckan 
o Två gånger i månaden 
o En gång i månaden 
o Aldrig 

 
 

2. Har du tidigare räknat med praktiska exempel på matematiklektionerna? 
 

o Ja i åttondeklass 
o Ja i sjundeklass 
o Ja i sjätteklass 
o Ja i femteklass 
o Ja tidigare klasser 

 
 

3. Hur ofta har du tidigare räknat med praktiska exempel på matematiklektionerna? 
 

o Ofta 
o Sällan 
o Aldrig 

 
 

4. Hur tror du att praktiska uppgifter på matematiklektioner påverkar din förståelse för 
matematik? 

 
o Förståelsen ökar 
o Förståelsen minskar 
o Ingen påverkan 
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5. I verkliga livet finns det problem med fler än en lösning. Vill du räkna med sådana 

uppgifter eller ska det alltid finnas ett facit? 
 

o Jag vill ha facit till uppgifterna 
o Jag kan tänka mig att räkna uppgifter som har mer än en lösning 
o Jag kan tänka mig att räkna uppgifter som har mer än en lösning om jag får diskutera 

lösningen med mina kompisar 
o Jag kan tänka mig att räkna uppgifter som har mer än en lösning om jag får diskutera 

lösningen med läraren 
o Jag kan tänka mig att räkna uppgifter som har mer än en lösning om vi sedan 

diskuterar olika lösningar i hela klassen 
 
 

6. Hur tror du att praktiska uppgifter på matematiklektioner påverkar ditt betyg? 
 

o Det blir bättre 
o Det blir sämre 
o Ingen påverkan 

 
 

7. Tror du att du får större matematisk förståelse om du i grupp får diskutera olika 
matematiska problem? 
 

o Ja, men jag vågar inte 
o Ja, men endast med läraren eller min bänkkamrat 
o Ja, men endast i liten grupp 
o Ja, i både stor och liten grupp 
o Ja, i liten grupp och sedan med läraren 
o Ja, i liten grupp och sedan i helklass tillsammans med läraren 
o Nej, jag utvecklas mer av att räkna själv 
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Procent – ett förhållande till en helhet 
 
Uppgifterna löses i par, men alla lämnar in var sin laborationsrapport. 

 
Uppgift 1. 
Hur stor del eller procent av gruppen (16 st): 
 

• Stod på bänken med handen i luften? 
• Stod på bänken utan handen i luften? 
• Satt på bänken? 
• Stod upp med handen i luften? 
• Hade bara handen i luften? 

 
 
 
 
 
Förklara hur % -satserna när ni agerade hänger ihop med % -satserna i svaret på 
uppgiften. 
 
 
 
 
 
Uppgift 2. 
En gurka som väger 600 gram innehåller 99 % vatten. Hur mycket väger gurkan 
då det dunstat så mycket vatten att den innehåller 98 % vatten? 
 
 
 
 
 
 
Det här tyckte jag var bra/dåligt, roligt/tråkigt, gjorde det lättare/svårare att 
förstå med denna laboration: 
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Procent 
 

En känd klädesaffär annonserar ut: Tag 3 betala för 2. Vi bjuder på det 
billigaste. Du vill köpa nedanstående 6 plagg: 
 
Ett par jeans  300 kr 
En tröja   200 kr 
En skjorta  200 kr 
Två T-shirt à   75 kr 
3-pack strumpor   70 kr 
 
Hur ska du göra för att få störst rabatt och vad får du då betala? Hur stor är 
rabatten i %? 
Hur tror du att handlaren vill göra och hur stor blir rabatten då i %? 
 
 
Fotbollsmålvakten Johan har räddat 150 skott av 200 skott. 
Fotbollsmålvakten Jessica har räddat 210 skott av 300 skott. 
Vem har lyckats bäst? Hur många % av skotten har de räddat? 
 
 
Elin har 100 kr plånboken och Sandra har 200 kr. Hur många % mer har Sandra 
i sin plånbok? 
 
 
Normalvikten för en sjöelefanthanne är 2 400 kg. Honan väger bara 680 kg.  
Hur många % mer väger hannen än honan? 
Tänk om det var lika stor viktskillnad på män och kvinnor. 
Vad skulle ”normalmannen” väga om ”normalkvinnan” väger 65 kg? 
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Geometri 
 

Jessica rider på en cirkulär slinga som är 6 km lång. När hon ridit exakt halva 
slingan blir hästen halt och hon måste leda den närmaste vägen tillbaka över en 
stor äng. Hur lång måste hon leda hästen? Hur mycket närmare är det än om hon 
var tvungen att fortsätta på slingan? Svara i hela meter. 
 

 

 

 
Annika har målat halva huset och har nu två väggar kvar att måla. Nedanstående 
figurer visar hur väggarna ser ut. Alla mått är angivna i meter. 1 liter färg räcker 
till 6 m2. Hon har bara 2 liter färg kvar. Hur mycket färg måste hon köpa för att 
hon ska kunna måla färdigt? 
 
(m) 

 

           3,0   5,5     3,0  

       
        6,0   12,0 
Litet fönster 1,2 x 1,2  
Stort fönster 1,2 x 2,0  
Dörr 1,0 x 2,1  
 
 
 
Sune har broderat en duk till Birgitta. Duken är rund och 90 cm i diameter. Han 
vill sy på en 5 cm bred spets. Hur mycket spets måste Sune köpa? Räkna med 2 
cm sömsmån. 
 
 
 
Johan cyklar. På 2 tramptag (hjulen snurrar 2 varv) kommer han 4 m. Vad har 
hjulen för omkrets och diameter? 
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Vad tycker du om matematik? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

3

4

0

6

1

10

3

1

3

0

7

6

Mycket svårt att
förstå

Svårt att förstå

Ganska svårt att
förstå

Lite svårt att förstå

Lätt att förstå

Ibland lätt och
ibland svårt

Mycket roligt

Roligt

Ganska roligt

Lite roligt

Tråkigt

Ibland roligt och
ibland tråkigt

 

 

0

1

3

2

5

10

1

3

1

1

2

14

Mycket svårt att
förstå

Svårt att förstå

Ganska svårt att
förstå

Lite svårt att förstå

Lätt att förstå

Ibland lätt och
ibland svårt

Mycket roligt

Roligt

Ganska roligt

Lite roligt

Tråkigt

Ibland roligt och
ibland tråkigt

 
 

I vilka yrken tror du att man har nytta av matematik? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

21

17

11

7

13

21

8

3

21

3

Ingenjör

Snickare

Kock

Lantbrukare

Sjukvårdsanställda

Kassörska i
m atvaruaffär

Frisör

Svensklärare

Elektriker

Renhållningsarbetare

 

12

19

11

10

12

20

9

7

18

2

Ingenjör

Snickare

Kock

Lantbrukare

Sjukvårdsanställda

Kassörska i
m atvaruaffär

Frisör

Svensklärare

Elektriker

Renhållningsarbetare
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Tror du att du kommer ha nytta av matematik i framtiden? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

13

4

8

0 5 10 15 20 25

Ja

Nej

Vet inte

 

20

0

2

0 5 10 15 20 25

Ja

Nej

Vet inte

   
Hur vill du att en bra matematiklektion skall vara? 

 
Kommun 1  Kommun 2 

8

0

7

8

3

3

5

8

9

18

0 5 10 15 20

Räkna i boken

Praktiska exem pel (t.ex.
att jäm föra olika TV

abonnem ang)

Varierade lektioner
m ed att räkna i boken
och praktiska exem pel

Många genom gångar
på tavlan

Inga eller få
genom gångar på

tavlan

Räkna s jälv

Räkna i grupp (2, 3
eller 4 elever per

grupp)

Ibland räkna s jälv och
ibland i grupp

Lugnt och tys t

Tillåtelse att lyssna på
mus ik i MP3 spelare

 

8

0

9

5

3

6

5

5

9

14

0 5 10 15 20

Räkna i boken

Praktiska exem pel (t.ex.
att jäm föra olika TV

abonnem ang)

Varierade lektioner
m ed att räkna i boken
och praktiska exem pel

Många genom gångar
på tavlan

Inga eller få
genom gångar på

tavlan

Räkna s jälv

Räkna i grupp (2, 3
eller 4 elever per

grupp)

Ibland räkna s jälv och
ibland i grupp

Lugnt och tys t

Tillåtelse att lyssna på
mus ik i MP3 spelare
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Vad inom matematiken tycker du är svårast? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

7

7

12

7

6

9

9

3

0 2 4 6 8 10 12 14

Negativa tal

Procenträkning

Ekvationer

Geom etri

Grafer och diagram

Bråk

Sannolikhet

Läs tal

 

6

10

8

8

4

6

7

2

0 2 4 6 8 10 12 14

Negativa tal

Procenträkning

Ekvationer

Geom etri

Grafer och diagram

Bråk

Sannolikhet

Läs tal
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Vad inom matematiken tycker du är roligast? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

3

7

10

3

2

4

4

2

1

3

0 2 4 6 8 10 12 14

Negativa tal

Procenträkning

Ekvationer

Geom etri

Grafer och diagram

Bråk

Sannolikhet

Grupparbete

Plus  och m inus

Inget

 

5

9

6

5

8

8

4

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14

Negativa tal

Procenträkning

Ekvationer

Geom etri

Grafer och diagram

Bråk

Sannolikhet

Grupparbete

Plus  och m inus

Inget
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Om du erbjuds att räkna med praktiska exempel från verkligheten 
istället för att räkna i boken, hur ofta vill du göra detta då? 

 
Kommun 1  Kommun 2 

0

6

5

4

6

1

Tre gånger i veckan

Två gånger i veckan

En gång i veckan

Två gånger i
månaden

En gång i månaden

Aldrig

 

1

11

5

1

1

0

Tre gånger i veckan

Två gånger i veckan

En gång i veckan

Två gånger i
månaden

En gång i månaden

Aldrig
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Har du tidigare räknat med praktiska exempel på matematiklektionerna? 

Kommun 1  Kommun 2 

16

3

1

3

10

Ja i åttondeklass

Ja i s jundeklass

Ja i s jätteklass

Ja i fem teklass

Ja i tidigare klasser

 

3

10

6

5

13

Ja i åttondeklass

Ja i s jundeklass

Ja i s jätteklass

Ja i fem teklass

Ja i tidigare klasser
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Hur ofta har du tidigare räknat med praktiska exempel på matematiklektionerna? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

1

21

0

0 5 10 15 20 25

Ofta

Sällan

Aldrig

 

0

18

1

0 5 10 15 20 25

Ofta

Sällan

Aldrig

 
Hur tror du att praktiska uppgifter på matematiklektioner  

påverkar din förståelse för matematik? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

16

1

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Förs tåelsen ökar

Förs tåelsen m inskar

Ingen påverkan

 

 

17

0

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Förs tåelsen ökar

Förs tåelsen m inskar

Ingen påverkan
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I verkliga livet finns det problem med fler än en lösning. 
Vill du räkna med sådana uppgifter eller ska det alltid finnas ett facit? 

 
 

Kommun 1  Kommun 2 

12

4

3

2

3

0 2 4 6 8 10 12 14

Jag vill ha facit till
uppgifterna

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har mer än en lösning

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har mer än en lösning
om  jag får diskutera
lösningen m ed m ina

kom pisar

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har m er än en lösning
om  jag får diskutera

lösningen med läraren

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har m er än en lösning
om  vi sedan diskuterar
olika lösningar i hela

klassen

 

9

6

5

3

5

0 2 4 6 8 10 12 14

Jag vill ha facit till
uppgifterna

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har mer än en lösning

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har mer än en lösning
om  jag får diskutera
lösningen m ed m ina

kom pisar

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har m er än en lösning
om  jag får diskutera

lösningen med läraren

Jag kan tänka m ig att
räkna uppgifter som

har m er än en lösning
om  vi sedan diskuterar
olika lösningar i hela

klassen
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Hur tror du att praktiska uppgifter på matematiklektioner påverkar ditt betyg? 
 

Kommun 1  Kommun 2 

12

3

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Det blir bättre

Det blir sämre

Ingen påverkan

 

17

0

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Det blir bättre

Det blir sämre

Ingen påverkan
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Tror du att du får större matematisk förståelse om du 
i grupp får diskutera olika matematiska problem? 

 
 

Kommun 1  Kommun 2 

1

5

9

5

2

3

5

0 2 4 6 8 10

Ja, men jag vågar inte

Ja, men endast m ed
läraren eller m in

bänkkam rat

Ja, men endast i liten
grupp

Ja, i både s tor och liten
grupp

Ja, i liten grupp och
sedan med läraren

Ja, i liten grupp och
sedan i helklass
tillsam mans med

läraren

Nej, jag utvecklas  m er
av att räkna s jälv

 

1

4

4

6

2

4

1

0 2 4 6 8 10

Ja, men jag vågar inte

Ja, men endast m ed
läraren eller m in

bänkkam rat

Ja, men endast i liten
grupp

Ja, i både s tor och liten
grupp

Ja, i liten grupp och
sedan med läraren

Ja, i liten grupp och
sedan i helklass
tillsam mans med

läraren

Nej, jag utvecklas  m er
av att räkna s jälv
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 Underlag för intervju av matematiklärare 
 
 

1. Vad innebär laborativ matematik för dig? 
 
 

2. Använder du laborativ matematik i undervisningen? 
 
 

3. Hur ofta? 
 
 

4. Finns det lämpligt material framtaget på skolan? 
 
 

5. Skulle du använda laborativ matematik oftare om det fanns lämpligt material 
framtaget? 

 
 

6. Tror du att eleverna vill ha laborativ matematik? 
 
 

7. Diskuterar ni matematik på lektionerna? 
 
 

8. Vilken fördelning har du på lektionerna mellan genomgång på tavlan, räkna själv i 
boken och annat (tema/laborationer/diskussioner)? 

 
 

9. Skulle du vilja ändra undervisningen på skolan, i ett större perspektiv, på något sätt? 
 
 

10. Vill du ha nivågruppering? 
 
 

11. Är du nöjd med kurslitteraturen eller finns det någon annan du vill ha? 
 


