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Inledning

Bakgrund
Under mina praktikperioder på lärarutbildningen har det slagit mig hur lågt elevers in-
tresse i allmänhet är för ämnet matematik. När man nämner för jämnåriga och yngre att
man studerar till mattelärare blir den allra vanligaste reaktionen; ”Varför då, matematik är
ju det tråkigaste ämnet?”. Som lärarstudent kretsar många funderingar kring hur man
skall göra för att fånga elevernas intresse, hur man gör undervisningen spännande och
intressant? Ett sätt som jag sett fungera i praktiken är att arbeta med variation i form av
laborativa inslag. Jag har då intresserat mig för hur detta kan organiseras och vilka svå-
righeter som kan uppstå. Hur kan man arbeta med laborativ matematik?

Uppsatsens struktur
Uppsatsen börjar med en inledning. Här beskrivs ämnesområdet, syftet och fråge-
ställningen presenteras och jag genomför en genomgång av relevant litteratur, hit hör
även styrdokument.

Efter inledningen kommer metodavsnittet som ger en bild av hur jag gått till väga för att
besvara min frågeställning. Metodavsnittet beskriver först fallstudien som forsknings-
metod, sedan hur min datainsamling och dataanalys har gått till. I slutet av metodavsnittet
behandlas forskningsetiska principer.

Resultatavsnittet är uppdelat i två delar, dels resultaten av lektionsbesöken, dels resultaten
av intervjun.

Uppsatsen avslutas med en diskussion där de delar ur resultatet jag fann mest intressanta
diskuteras.

Syfte och frågeställningar
Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva hur man som lärare på grundskolans senare del
kan variera undervisningsmetoderna genom att tillämpa laborativ matematik. Jag vill
också åstadkomma en fördjupad kunskap om praktiskt arbete med laborativ matematik i
grundskolans senare del. I syftet ingår även att beskriva denne lärares definition på labo-
rativ matematik, ett begrepp som inte är helt glasklart. Jag har valt att studera ur lärarens
perspektiv för att skapa ett dokument som tar upp praktiska problem och en lärares
reflektioner kring laborativ matematik, något som jag saknar i den befintliga litteraturen.
Det skulle naturligtvis ha varit intressant att även studera laborativ matematik ur elev-
perspektiv, men det ligger utanför ramen för denna studie.
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Frågeställningar
Utgångspunkten var att jag fått bra kontakt med en lärare som arbetade med varierade
undervisningsmetoder. Läraren bedrev ett utvecklingsarbete i matematikundervisningen
med regelbundna laborativa inslag, och strategin verkade genomarbetad och fungerande.
Det väckte min nyfikenhet eftersom detta enligt vissa är medlet för att skapa bättre
intresse och lust att lära hos elever. Frågor väcktes kring hur en bra matematiklaboration
ska vara och hur man ska göra för att lyckas med laborativt arbete. På en sådan fråga
finns knappast något entydigt svar, eftersom det inte finns något universellt recept på hur
man bäst arbetar med undervisning. För att söka fördjupad kunskap i området så fick
denna uppsats bli en beskrivning av hur en lärare arbetar med fokus på laborationsinslag
och vad han har för tankar kring detta.

Frågeställningarna formulerades:

• Vilken är lärarens definition av laborativ matematik?
• Hur arbetar läraren inför, under och efter en matematisk laboration och hur svarar

eleverna på lärarens intentioner?
• Vad har läraren för erfarenhet av hur kollegor och skolledning påverkar när det

gäller utveckling av laborativ matematik?

Litteraturgenomgång
Kunskap både om matematik och i matematik är viktigt. Matematik behövs för att klara
vardagssituationer, vidare studier och skapa förutsättningar för det livslånga lärandet
(Skolverket 2003a). Det finns även demokratiska aspekter som talar för att matematik är
viktigt (Gustafsson, & Mouwitz 2002), exempel på sådana aspekter är att alla medborgare
skall ha möjlighet att avfärda falsk statistik och att kunna resonera i matematiska termer.
Man nämner också risken med att elever stängs ute från att senare i livet läsa vidare på
högre utbildning för att kunskaper i matematik saknas. Hur kan man då göra för att skapa
ett större intresse för matematik hos elever?

Matematikundervisningen bedrivs enformigt i jämförelse med andra ämnen, detta be-
handlar Skolverkets rapport med fokus på matematik ”Lusten att lära” (Skolverket
2003a). Denna rapport syftar på Skolverkets kvalitetsgranskning som genomförts 2001-
2002 och får anses svara mot den aktuella situationen i dagens skola. I rapporten beskrivs
bland annat de vanligaste klassrumsmiljöerna i dagens skola. I de tidiga skolåren beskrivs
eleverna arbeta med konkret innehåll och varierande metoder, eleverna får ofta aktivera
alla sina sinnen även i matematik. Lusten att lära når enligt rapporten sin kulmen i år 5. I
skolår 7-9 beskrivs det dominerande arbetssättet som: ”genomgång ibland, enskilt arbete i
boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt”
(Skolverket 2003a, s. 20). Arbetsformen kallas enskilt arbete där var och en arbetar med
ungefär samma innehåll men i varierande takt och svårighetsgrad. Majoriteten av lärarna i
år 7-9 lägger sin undervisning nära läroboken och man har i utvärderingen svårt att hitta
exempel på andra arbetsformer. Lärarna i undersökningen motiverar detta bland annat
med att elevgrupperna är för stora för andra arbetssätt, samt att tiden inte räcker till när
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kursmålen blivit mer avancerade och detaljerade. Samtidigt visar studien inte några
tecken på att lärare med mindre elevgrupper arbetar mer med varierade undervisnings-
metoder.

I Skolverkets rapport fastslås också att matematikundervisningen måste förändras, man
efterfrågar mer variation för att väcka lusten att lära och för att fler elever skall engageras
(Skolverket, 2003a). Skolverket uppmanar till utvecklingsarbete och nämner som ett bra
exempel två lärare som lagt ner mycket arbete på att ta fram laborationer och utmanande
elevaktiviteter. Dock har dessa lärare saknat stöd för sitt utvecklingsarbete från skol-
ledning och kommun.

Resultaten från nationella prov i matematik år nio visar att eleverna presterar bättre på
den så kallade kortsvarsdelen och den muntliga delen. Kortsvarsdelen är den del som
mest liknar traditionell bokräkning med stor andel korta frågor och korta svar. Sämre är
resultatet i problemlösningsdelen, där frågorna är mer undersökande. Så var det år 2003
och så har varit fallet även tidigare år (Skolverket 2003b).

”Third international Mathematics and Science Study” (TIMSS 1999) är en internationell
studie om elevers kunskap i matematik. Som en utökad del i denna undersökning spela-
des 638 lektioner in på video i sju utvalda länder. Materialet analyserades sedan för att
studera skillnader i undervisningen, bland annat tittade man på hur tiden fördelades på
olika aktiviteter på lektionerna. I Japan ägnas en relativt liten del, 24%, av lektionstiden
till repetition och rutinmässig träning, att jämföra med 53% i USA, eller 58% i Tjeckien.
Under lektionerna i Japan arbetar eleverna med ett fåtal noga utvalda uppgifter som sedan
diskuteras. Det rutinmässiga repetitionsräknandet förväntas de japanska eleverna klara av
hemma, med eventuell hjälp från föräldrarna.

I ett historiskt perspektiv har synen på konkretiserande av matematiken varierat. Enligt
Szendrei (1996) var det under mitten av 1700-talet som läroboksförfattare började skriva
om anledningar till de metoder som lärdes ut. Läroböcker som skrevs innan dess liknas
mest med en samling instruktioner som i praktiken var mekaniska metoder för att lära sig
aritmetiska regulae, regler. Szendrei menar att demonstrationsverktyg, det vill säga kon-
kret material i matematikundervisningen, blev ett nödvändigt hjälpmedel som togs fram
för att klara utbildning i allt större grupper. Med hjälp av dessa demonstrationsverktyg
kunde läraren förevisa olika matematiska företeelser. Som exempel på demonstrations-
verktyg som används i skolan idag ger Szendrei bland annat geobrädan. Szendrei listar
även ett antal risker med användning av konkret material, risker som är vanliga mot-
argument mot praktiska hjälpmedel.

1. klassrummet blir för livligt
2. eleverna förstör material
3. undervisningen blir inte kostnadseffektiv
4. begreppen som utvecklas med konkreta material kommer aldrig att översättas till

abstraktion
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Szendrei kommer till slutsatsen att konkret material i matematikundervisningen varken är
mirakelmedicin eller automatiskt dåligt. Hon konstaterar att noggrann planering i enlighet
med skolans filosofi och samhällets krav är nödvändig för ett lyckat resultat.

Blomhøj (1994) skriver om ett didaktiskt kontrakt mellan elever och lärare. Detta kon-
trakt är ett uttryck för att läraren och klassen försöker finna en balans mellan alla olika
uppfattningar, förväntningar och krav. I korthet går kontraktet ut på att läraren förbinder
sig att gå igenom de uppgifter som presenteras i läroboken, inte ge eleverna omöjliga
uppgifter, uppgifter skall gå att avsluta och det önskade svaret skall inte vara för långt.
Eleverna förväntar sig få uppgiften bedömd och att bedömningen skall utgå från vilka tal
eleven klarar av att räkna. Eleverna förbinder sig att göra sitt bästa. Detta är det didak-
tiska kontraktet för traditionell matematikundervisning. I perspektivet av det didaktiska
kontraktet är det tydligt att det drivande motivet för eleven lätt blir att följa sin del av det
kontraktet snarare än den sanna önskan om att lösa ett specifikt matematiskt problem. Att
lämna den traditionella matematikundervisningen innebär att man också lämnar det di-
daktiska kontraktet. Blomhøj beskriver en reflekterande elevverksamhet vilken lämnar
det didaktiska perspektivets ramar, där dialog mellan lärare och elev ger möjlighet att
överskrida det didaktiska kontraktet.

För lärande måste eleven ha en anledning menar Mellin-Olsen (1984). Han skiljer på två
olika anledningar, så kallade fornuftsgrunnlag till att eleven lär. Dessa två anledningar
benämns det instrumentelle fornuftsgrunnlaget (IFG) och det sosiale fornuftsgrunnlaget
(SFG). Om eleven har den instrumentella anledningen, IFG så lär eleven för att stoffet är
en viktig del av skolan, och det är viktigt att lyckas i skolan. Elever som motiverar sig
med den sociala anledningen, SFG, lär för att stoffet i sig känns viktigt. Enligt Melin-
Olsen bör det vara ett mål för undervisningen att SFG i största möjliga omfattning är det
som driver elevers lärande.

Mellin-Olsen behandlar även projektarbetet som arbetsform. Här beskriver han ett bra
tillfälle att knyta innehållet till elevens intresse. Det ges exempel på ett antal projekt-
arbeten som tar sin utgångspunkt i för eleverna relevanta frågor. Ett exempel är killarna i
OBS-klassen som har ett grovt sexistiskt språkbruk och får arbeta med statistik kring
sexualdebut. En annan klass frågar läraren varför skolgårdens belysning inte är tänd om
kvällarna. De får utreda vad det skulle kosta och hur många det skulle glädja. Resultatet
blir ett brev till rektor där de ber att han ändrar rutinerna för belysningen. Man skall fånga
elevernas intresse när det yttrar sig enligt Mellin-Olsen.

För att det skall vara SFG som är det drivande, så måste eleverna alltså känna att under-
visningen är relevant och intressant. I Algebra för alla, Bergsten, m.fl. (1997), behandlas
hur man kan göra algebraundervisningen mer spännande och utmanande. Boken
beskriver bland annat många exempel på matematiska laborationer och övningar.
Bergsten påpekar att man måste ha klart för sig att det laborativa arbetet inte är ett mål i
sig. Det är kunskap som skall produceras och det kräver mentalt arbete. Reflektion kring
det man gör är en förutsättning för kunskapsutveckling. Arbete i smågrupper möjliggör
diskussioner kring observationer och slutsatser. Andra viktiga inslag är skriftliga redovis-
ningar, muntliga redovisningar och diskussioner i helklass.
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Widerström (2003) har genomfört en studie kring elevers attityder, lust och motivation
när undervisningen genomförs med laborativa metoder i år 7. Han beskriver i sitt resultat
en positiv elevattityd till varierad matematikundervisning, men samtidigt svårigheter för
elever att lämna de arbetsmetoder de är vana vid. Eleverna i hans försöksgrupp var
inkörda på lärobokens detaljstyrning.

Ett problem kan alltså vara att elever inte vill lämna den arbetsmetod de känner sig trygga
i, men det finns andra risker också. Bergqvist (1999) skriver om elever som laborerar i
naturvetenskap. Problematiken som hennes forskning går ut på är att elever till stor del
inte gör det som läraren tänkt, eller drar de slutsatser som är meningen med laborationen.
Anledningen är, enligt Bergkvist, att eleverna inte förstått eller tagit till sig instruktio-
nerna, trots att de förevisats innan och att det till och med står på tavlan. Många av de
studerade eleverna kopplar inte teorin till den praktik som de själva utför i laborationen.
Eleverna förstår inte meningen med aktiviteten och sysslar istället med helt andra saker.

Förankring i styrdokument
Det huvudsakliga styrdokumentet för grundskolan idag är läroplanen (Lpo94) och kurs-
planen. Vad skrivs i dessa om varierad undervisning och laborativa arbetssätt?

Under rubriken ”Kunskaper” i avsnittet ”Mål och riktlinjer” i Lpo 94 återfinns följande
text.

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust
att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i under-
visningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

(Lpo94 s.11)

Med harmonisk utveckling menar man att eleven får möjlighet att pröva, utforska, till-
ägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Kunskaper kommer till uttryck i
olika former och här menar man fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, i samspel med
varandra.

Vidare under samma rubrik beskrivs elva strävansmål. Jag återger här tre av dem.

Skolan skall sträva efter att varje elev
• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
• Utvecklar sitt eget sätt att lära.
• Lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med

andra,
(Lpo94 s.11)

I läroplanen skrivs också om den enskilda skolans ansvar för sin egen utveckling. Det är
huvudmannen som bär ansvar för att skolan utvecklas kvalitativt. Nya metoder skall prö-
vas och resultaten följs upp.
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I kursplanen för matematik (Skolverket 2000) står skrivet att matematikämnets karaktär
skall vara en balans mellan kreativa aktiviteter och matematiska metoder:

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

(Skolverket, 2000)

Med problemlösande aktiviteter menar man dels lösning av problem hämtade direkt ur
den konkreta vekligheten och som måste lyftas ur sitt sammanhang och tolkas matema-
tiskt, men även problem som inte har någon direkt koppling till konkreta situationer
(Skolverket, 2000). Problemlösning behöver inte innebära att man har ett laborativt ar-
betssätt, men laborativ matematik handlar i regel om problemlösning och ofta med pro-
blem hämtade ur verkligheten.

Vad är laborativ matematik?
Laborativ matematik är ett begrepp som används i varierande betydelse. Måste man
använda händerna för att det ska vara laborativt? Innebär det att uppgifterna måste vara
verklighetsanknutna? Widerström (2003) beskriver laborativ matematik som laborativa,
verklighetsanknutna uppgifter enskilt eller i grupp. I Nationalencyklopedin beskrivs ordet
laboration som ”praktiskt naturvetenskapligt arbete, experiment, vanligen i undervis-
ningssyfte” Det är svårt att hitta en vedertagen definition för vad laborativ matematik
innebär, olika personer har olika definitioner, men gemensamt för de flesta är ändå att det
är praktiskt arbete och att det är något som skiljer sig från vanligt bänkarbete1.

För undervisning i lägre åldrar används laborativa material. Enligt Kilborn (1989) är
laborativa material sådant som kan användas när det inte finns ett enkelt samband mellan
elevers vardagserfarenheter och räkneproblemet. Dessa material är specialkonstruerade
för att illustrera det matematiska tankefenomenet. Szendrei (1996) delar upp laborativa
material i två grupper, allmänna material och undervisningsmaterial. Allmänna material
är material som vi använder i vår vardag, undervisningsmaterial sådant som är special-
konstruerat av pedagoger för att förklara matematiska begrepp.

Jag kommer i resultatdelen där jag presenterar resultatet av lärarintervjun berätta om
vilken som är den beskrivna lärarens definition av laborativ matematik (se s.19).

                                                  
1 Bänkarbete innebär att var och en jobbar i sin takt efter en planering i läroboken.
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Metod
För att besvara frågeställningarna har jag valt att göra en fallstudie av en lärare som
arbetar återkommande och i relativt stor omfattning med laborativ matematik. Data till
fallstudien kommer från intervjuer med läraren och från lektionsbesök.

Fallstudien, en kvalitativ studie
Kvalitativa metoder är ett samlingsnamn för ett antal forskningsstrategier. När det gäller
kvalitativ forskning försöker man inte som i kvantitativ forskning kvantifiera undersök-
ningsmaterialet och uttrycka resultatet i siffror, utan istället intressera sig för vilka kvali-
teter eller egenskaper en företeelse har. Känner vi till dessa kvaliteter så blir det lättare att
förstå företeelsen (Bell 2000).

Kvalitativ forskning är inte detsamma som kvantitativ forskning utan siffror påpekar
Bryman (2002). Han tar upp ytterligare tre kännetecken som den kvalitativa forskningen
uppvisar.

• Den induktiva synen på förhållandet mellan teori och praktik.
– Praktisk forskning skall vara grunden för teorin.

• Tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt.
– Tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på baserat på hur
aktörerna i en viss miljö tolkar denna verklighet.

• En ontologisk ståndpunkt som beskrivs som konstruktivistisk.
– Detta innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel som finns mel-
lan individer och inte av företeelser som finns ”där ute” och som är åtskilda från
dem som är inbegripna i konstruktionen av dem.

Merriam (1994) skriver om fallstudien som forskningsmetod. Forskare som väljer fall-
studien som metod lägger fokus snarare på process än på resultat, kontext snarare än spe-
cifika variabler och att upptäcka snarare än att bevisa. Fallstudien tycktes vara en lämplig
metod för att upptäcka och beskriva lärarens arbete med laborativ matematik.

Studien är partikularistisk i bemärkelsen att den sätter fokus på en företeelse, i mitt fall
läraren och hans arbete med laborativ undervisning (Merriam 1994). Studiens avgräns-
ning är därmed tydlig. Den är heuristisk eftersom den söker vidga läsarens förståelse,
samt av deskriptiv art för att den söker skapa en bild av en företeelse.

Jag hade tidigare följt läraren i arbetet och informellt diskuterat området ett flertal gånger
när jag startade min studie. Med funderingar som utgick från frågeställningarna valde jag
ut ett antal aspekter som jag ville titta närmare på under laborativa lektioner. Den for-
mella datainsamlingen gick till så att jag gjorde tre lektionsbesök vid laborationstillfällen
och genomförde en semistrukturerad intervju med läraren vilken jag beskriver närmare på
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s.14. Jag träffade sedan läraren ytterliggare en gång för att komplettera och låta honom
verifiera mina resultat och tolkningar av hans uttalanden.

Det finns till skillnad från kvantitativ dataanalys inte några entydiga regler för hur en
kvalitativ dataanalys ska genomföras (Bryman 2002). Det förmodligen vanligaste syn-
sättet skriver Bryman är grounded theory Denna arbetsmetod innebär kort sagt att man ur
data som systematiskt samlats in under forskningsprocessens gång härleder teorier. Teo-
rin skall alltså utvecklas på grundval av data och dataanalys skall ske parallellt och i väx-
elverkan med själva insamlingen.

Jag har nedan konstruerat ett schema för hur min forskningsprocess gått till. När jag kon-
struerat det har jag utgått från schemat för grounded theory som Bryman (2002, s. 379)
presenterar.

Denna figur symboliserar
forskningsprocessen.

Pilarna motsvarar steg i pro-
cessen. Pilar i bägge rikt-
ningar innebär att stegen
genomförts parallellt eller i
växelverkan. Till exempel har
kodning/tolkning inte som i
kvantitativ forskning ge-
nomförts först efter att data-
insamlingen är genomförd,
utan mer data har samlats in
under tolkningens gång.

Jag beskriver nedan innehållet i varje fas.
1. Här har tankar väckts om problemområdet. Idéer till frågeställningar formuleras.
2. Detta är processer som genomfördes i växelverkan med nästkommande fas.
3. Frågeställningen formuleras.
4. Denna fas sker också i växelverkan med formuleringen av den slutgiltiga

frågeställningen.
5. Frågeställningen och litteraturen bidrar till att utforma metod för datainsamling.
6. Detta är klassrumsbesök och intervju.
7. Kodning/tolkning i växelverkan med mera datainsamling.
8. Sammanställande i fallbeskrivning.

1. Initial frågeställning

↓

2. Informella
samtal

→
←

Lärarens arbete
studeras informellt

↓↑
3. Formulering av slutlig

frågeställning
↓↑

4. Litteraturstudie med
fokus på frågeställning
och forskningsmetodik.

↓
5. Planering av semi-

strukturerad intervju och
lektionsbesök.

↓
6. Datainsamling

↓↑
7. Kodning/tolkning

↓
8. Fallbeskrivning



13

Lektionsbesöken
Jag förberedde mig inför lektionsbesöken. Det finns olika roller man kan inta och
Bryman (2002) beskriver fyra av dem. Jag återger här de olika rollerna applicerade på
klassrumsobservationer, med sjunkande grad av deltagande.

• Fullständigt deltagande – En dold observatör som eleverna ser som en fullvärdig
deltagare av klassrummets sociala miljö.

• Deltagande som observatör – Skiljer sig från ovanstående i det att eleverna är
medvetna om observatörens status som forskare.

• Observatör som deltagare – I denna roll fungerar forskaren i huvudsak som
intervjuare, och deltar knappast i verksamheten.

• Fullständig observatör – Forskaren samspelar inte med eleverna och observations-
metoden påverkar här inte eleverna.

Vid lektionsbesöken intog jag rollen deltagande som observatör. Eleverna är vana vid
mig som lärare/lärarstudent och därmed är jag en del i klassrumsmiljön. Mitt deltagande
bestod i att jag svarade på frågor eleverna ställde kring deras uppgifter, Jag ville att mitt
deltagande i minsta möjliga mån skulle påverka resultatet, men samtidigt var eleverna
medvetna om att jag studerade undervisningen för att skriva ett arbete i ämnet. Och att
jag därmed var en observatör.

Jag försökte också genom ett diskret framträdande minimera lärarens påverkan av min
närvaro. Läraren är van vid att ha observatörer i klassrummet, mig och andra lärarstu-
denter. Jag förde anteckningar av de tankar och observationer som dök upp. Särskilt
studerade jag vissa saker. Jag listar nedan ett antal punkter som jag studerade. Dessa
formulerades dels utifrån mina frågeställningar men även med tanke på vad som kunde
skapa underlag för intervjun med läraren.

• Elevernas förväntningar inför lektionerna
• Hur introducerar läraren laborationerna?
• Hur reagerar eleverna på uppgifterna?
• Hur arbetar eleverna med uppgifterna?
• Vad gör läraren som är speciellt för en laborativ lektion?
• Hur motiverar läraren eleverna till arbete?
• Hur är elevernas engagemang under lektionerna?
• Hur kan man beskriva det matematiska samtal som utspelar sig?

Vid mitt första lektionsbesök började jag med att förklara varför jag var där. Under
genomgången observerade jag lärarens och elevernas beteende, främst utifrån ovan
punktade aspekter. När arbetet kom igång rörde jag mig i klassrummet och observerade
elever och lärare, men höll även kortare diskussioner med elever på ett naturligt sätt för
att vara en del av den sociala kontexten jag studerade (Bryman 2002). När ett besök var
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avklarat skrev jag rent mina anteckningar och lyfte ut vad jag redan då ansåg extra
intressant.

Det analytiska arbetet av lektionsstudierna gick till så att jag utifrån frågeställningarna
sorterade mina renskrivna anteckningar. Jag kodade mina anteckningar med olika färger i
marginalen där informationen gällde de olika aspekterna.

Semistrukturerad intervju
Bryman (2002) beskriver olika typer av intervjuer inom den kvalitativa forskningen. Två
huvudsakliga typer beskrivs, dels den nästan helt ostrukturerade intervjun, som mest lik-
nar ett vanligt samtal och dels den semistrukturerade intervjun där förhållandevis speci-
fika teman är förutbestämda i en intervjuguide. Vid intervjun behöver inte
frågorna/temana behandlas i någon förutbestämd ordning och intervjuaren kan även ställa
andra frågor än vad som förberetts. Vid forskning med syfte att säkerställa en viss jäm-
förbarhet är det lämpligare att använda sig av mer strukturerade intervjuer medan för-
delen med den mindre strukturerade intervjun är att den i mindre omfattning riskerar vara
ett hinder för att den intervjuades sanna världsbild kommer fram (Bryman 2002).

Inför intervjun med läraren hade jag konstruerat en fri intervjuguide. Vissa punkter ville
jag ta upp men intervjun fick till stor del styras av vilka vändningar vårt samtal tog.
Eftersom min studie inte innehåller någon jämförelse av olika sätt att arbeta med labora-
tiv matematik var behovet av att ha struktur på intervju mindre. De teman jag tog upp
under intervjun annat valdes utifrån frågeställningar, litteratur och lektionsbesöken.
Teman:

• Planering av laborativa inslag
• Kollegors/skollednings påverkan vid planering och utveckling
• Genomförande av en laboration med frågor som: livligt i klassrummet, eleverna

förstörande av material, kostnadseffektivitet, koppling mellan konkret och ab-
strakt, elevers motstånd respektive entusiasm, tidsaspekt, praktiska hinder.

• examinationsformer
• syftet med laborativ matematik
• definition av laborativ matematik

Intervjun utfördes i klassrummet direkt efter en av laborationerna och tog ungefär en
timme. Vi blev avbrutna två gånger av att elever rusade in i klassrummet och undrade vad
vi gjorde, så närheten till verksamheten var stor. Intervjun spelades in på band och tran-
skriberades i princip ordagrant, för att efteråt analyseras och sorteras med aspekter ur frå-
geställningen. Enligt Kvale (1997) är bandinspelning det vanligaste sättet att registrera
intervjuer och fördelaktigt för dynamiken i intervjun. Vidare skriver han att genom själva
transkriptionen får man överblick och tydligare struktur som är till hjälp när den själva
analysen skall göras. Om intervjun återges ordagrant kan den framstå som osamman-
hängande och med förvirrande tal. Intervjun transkriberades i sin helhet, men visst tal-
språk ändrades till skriftspråk och harklingar och dylikt togs inte upp.
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Kompletterande datainsamling
Den kompletterande datainsamlingen bestod av att jag lät läraren studera mina resultat
och komma med synpunkter och förtydliganden. Detta gäller de resultat som jag presen-
terar från intervjun. Jag hade även med mig frågor till läraren kring detaljer som inte
framgått av den ursprungliga intervjun och frågor som uppstått vid behandling av den.

Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra etiska huvudregler för att personer som deltar i
forskning inte skall utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.
Nedan följer ett en sammanfattning av dessa regler:

Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte.

Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehö-
riga inte kan ta del av dem.

Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsän-
damål.

Jag har i min undersökning tagit hänsyn till samtliga fyra punkter. De personerna som
deltar min studie är eleverna i klassen, men framför allt läraren. Jag kontaktade läraren
och beskrev syftet med studien, hur den skulle beröra läraren och eleverna samt på vilket
sätt data skulle samlas in. Jag frågade sedan efter hans samtycke. Eftersom idén till upp-
satsen delvis arbetats fram i samråd med läraren var detta inte något problem.
Vetenskapsrådet (2002) skriver att om deltagarna är under 15 år och undersökningen är
av etiskt känslig karaktär skall samtycke inhämtas från förälder. Jag bedömde att min
klassrumsstudie som berörde eleverna inte behandlade etiskt känsliga frågor. Dessutom
samlades inte några personuppgifter in och därmed nöjde jag mig med lärarens godkän-
nande som företrädare för klassen och elevernas muntliga samtycke efter en muntlig be-
skrivning av forskningens syfte. Vid intervju med läraren fick jag godkännande att spela
in intervjun för transkription och jag förklarade att inspelningen inte skulle sparas efter
undersökningen. Inga personuppgifter skulle finnas med i uppsatsen.

Läraren ombads att lämna synpunkter på de detaljer jag presenterar i uppsatsen, samt
mina tolkningar av intervjudata. Detta gjorde jag dels för att öka tillförlitligheten alltså en
respondentvalidering (Bryman 2002), men även för att möta kraven på de forsknings-
etiska principerna.
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Beskrivning av läraren, skolan, och klassen och lektionerna
Läraren som fallstudien beskriver är 30 år och har varit verksam som matematik och NO
lärare i sex år. På den nuvarande skolan har den aktuelle läraren arbetat i två år. Skolan är
en kommunal grundskola i Jönköping med elever i år 6-9. Skolan betraktas av många
som en skola med en relativt stor andel elever i behov av särskilt stöd. Detta tacklar sko-
lan bland annat med engagerade lärare och klasser där eleverna inte är fler än 20. Skolan
bedriver utvecklingsarbete i ett projekt med Skolverket som kallas skolverksdialog. Fo-
kus i detta utvecklingsarbete ligger på matematik där laborativt arbete är en del, det
diskuteras även på skolan om en framtida profilering mot hälsa och ämnet matematik.

Klassen är en åtta med 20 elever jämt fördelat mellan pojkar och flickor. Tre elever i
klassen får extra stödundervisning i matematik, men klassen i helhet har visat goda re-
sultat i matematik och har en positiv inställning till ämnet. Som jag nämnt under avsnittet
metod har jag tidigare tillbringat tid med att undervisa och delta i klassens arbete, därför
har jag en bild av hur eleverna arbetar även på traditionella matematiklektioner. Denna
bild tillsammans med erfarenheter från traditionell undervisning i andra klasser bildar en
bakgrund för mina observationer på klassens arbete under lektioner med laborativ mate-
matik.

Jag har gjort tre formella lektionsbesök för att studera lärarens arbete och elevernas
respons. Lektionerna behandlar ämnesområdet samband och tar upp linjära samband samt
konstruktion och tolkning av grafer. Vid det första lektionsbesöket får eleverna välja
mellan fem paket med laborationer, den andra lektionen är en förlängning av den första
eftersom tiden inte räckte till. Den tredje lektionen får eleverna välja en annan laboration
ur samma urval.

Till första laborativa lektionen i arbetsområdet samband har läraren dukat upp ett bord
med fem olika laborationspaket, som elevgrupperna får välja mellan. Paketen innehåller
en instruktion och allt material som behövs för laborationen. Grupperna arbetar alltså inte
med samma laboration samtidigt. Samtliga laborationer går ut på att göra ett antal
variabelberoende mätningar, till exempel stearinljusets längd beroende på brinntiden och
att studera hur massan beror på arean för kvadratiska träplattor med ett borrat hål i. Detta
skall studeras, mätas och sedan illustreras i en graf. Elevernas skriftliga instruktioner för
de olika laborationerna är utformade med ett antal punkter2 vilka är;

• En enkel instruktion av utförande
• Skapa tabell och diagram
• Beskriv kurvan/linjen
• Använd grafen för att förutsäga händelse
• Formulera ett samband (denna punkt presenteras som överkurs)

                                                  
2 Detta är en komprimerad beskrivning av punkterna, ej ordagrann.
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Resultat

Lektionsbesök
Jag skall nu redovisa några av de observationer jag gjort under lektionsbesöken. När jag
kommer på det första lektionsbesöket har klassen under cirka en veckas tid (fyra lektio-
ner) sysslat med arbetsområdet. Det man gjort under dessa pass är introduktion till ar-
betsområdet och arbete med de inledande avsnitten i läroboken. När jag kommer till det
första besöket skall klassen göra sin första laboration i ämnesområdet samband.

Observationerna kan i vissa fall verka motsägelsefulla, det beror på att det är svårt att ge
en homogen bild av en klass med 20 mycket olika elever. Dessutom att jag valt att inte
redovisa de tre lektionerna var för sig utan istället försöka ge en sammantagen bild av vad
som sker under lektionerna, detta för att försöka ge mera överblick.

Hur introducerar läraren laborationerna?
Introduktionen går till så att läraren kort berättar om laborationerna och instruerar om att
laborationsrapport skall skrivas, ”som i NO”, och lämnas in. Klassen är väl inarbetad på
arbetssättet från till exempel kemiundervisningen sedan år sju. Praktiska detaljer gås ige-
nom såsom gruppindelning och en vädjan om att vara rädda om materialet.

Läraren förklarar sedan att varje laboration innehåller en beskrivning och ett antal frågor,
dessa ska besvaras i rapporten som eleverna skall skriva. Varje grupp kommer inte att
kunna svara på alla frågor eftersom de sista frågorna på varje laboration är riktiga utma-
ningar. Läraren kräver inte heller att alla grupper lämnar in svar på alla frågor. Det påpe-
kas att till och med elever på gymnasiet skulle ha svårt med den sista frågan, vilket verkar
sporra eleverna.

Elevernas förväntningar inför lektionerna
Eleverna förväntar sig något annat än att sitta och räkna i boken på fredagarnas lektioner.
Även om läraren inte alltid planerar matematiklaborationer, så har det alltid varit något
lite annorlunda på fredagslektionen. Eleverna verkar uppskatta att det är något som bryter
mönstret, något annat än det vanliga.

Inför den första lektionen är eleverna något oroliga, sannolikt beroende på yttre omstän-
digheter. Det är fredag eftermiddag just efter lunch och eleverna verkar uppspelta och
upprymda, samtidigt anas en förväntansfullhet inför laborationen. Läraren är själv för-
väntansfull, mycket arbete ligger bakom förberedelser och hans entusiasm verkar smitta
av sig på eleverna. Något som tycks fånga elevernas uppmärksamhet extra är när läraren
berättar att laborationsrapporter skall skrivas och kommer vara underlag för betygs-
sättning. Tidigare observationer tyder på att många elever i den aktuella klassen lägger
stor vikt vid betyg och har det som huvudsaklig drivkraft för att arbeta i skolan.
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Elevernas intresse för uppgifterna är enligt mina observationer betydligt starkare nu än
under en traditionell matematiklektion. Eleverna är ivriga och nyfikna på att se vad som
finns för något spännande på vagnen där paketen med laborationerna ligger.

Vid ett annat tillfälle visar tre elever motvilja till att arbeta med laborationen, de undrar
varför man inte får jobba i boken istället. Eleverna har en planering att följa och det som
de inte hinner med på lektionerna vet de att man får jobba hemma med.

Starten är, vid ett annat tillfälle, mycket orolig. Det är slagsmål mellan elever i klassen
utanför dörren, men trots de yttre omständigheterna kommer eleverna igång bra med bara
en liten fördröjning och arbetar målmedvetet. Eleverna ger uttryck för att de är trötta och
många elevers tankar verkar kretsa kring vad som kommer att hända efter skolan och i
helgen

Hur reagerar eleverna på uppgifterna?
Eleverna är vana vid rapportskrivning från NO-undervisningen och vet på ett ungefär vad
som förväntas av dem. Att slippa skriva rapport och bara pyssla med materialet hade ele-
verna antagligen föredragit. Men inga högljudda protester hörs, de allra flesta eleverna
accepterar uppgifterna helt och hållet och verkar även tycka att det är spännande.

Eleverna tycks reagera överlag positivt. Flera av eleverna visar engagemang för uppgif-
terna och så gott som samtliga elever är sysselsatta med laborationsaktiviteterna större
delen av lektionstiden.

Hur arbetar eleverna med uppgifterna?
Eleverna arbetar i grupper om två eller tre. I vissa grupper är nivåskillnaden stor mellan
eleverna men det förekommer ändå samarbete i samtliga grupper. Hur lång tid de olika
grupperna behöver för att genomföra laborationen varierar mycket, men ingen grupp ver-
kar bli färdig med både försöket och hela laborationsrapporten under lektionens 40
minuter.

Det som eleverna till en början verkar hänga upp sig på är detaljer såsom att trästavarna
inte väger exakt så som de borde enligt experimentet, detta leder till frågor kring mätfel
och noggrannhet.

Vad gör läraren som är speciellt för en laborativ lektion?
Läraren är fullt sysselsatt från lektionens början till slut. Det som läraren är sysselsatt
med är till en början att hjälpa elever igång samt att hjälpa elever med tekniska problem
såsom att vågen inte fungerar eller att stearinljuset är svårt att mäta medan det brinner.
Under den första lektionen tar dessa typer av frågor upp tre fjärdedelar av lektionstiden.
Vartefter lektionen går blir frågorna alltmer inriktade på matematiken bakom uppgifterna.
”Varför blir det inte en rät linje i diagrammet?”, ”Varför avviker den här punkten?”, “Är
det här en proportionalitet?”

Läraren har själv konstruerat och utformat laborationerna. Detta har tagit mycket tid men
verkar ha stora fördelar. Det uppkommer inte några situationer när läraren är osäker på
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vad författaren egentligen menar. Läraren är förtrogen med uppgifternas möjligheter och
begränsningar.

Hur motiverar läraren eleverna till arbete?
Eleverna skall lämna in en skriftlig laborationsrapport som ska bedömas, detta verkar
vara motiverande för många elever. Faktumet att det skall lämnas in och bedömas tycks
sätta en viss press på eleverna.

Något som också motiverar eleverna är att laborationen presenteras på ett utmanande sätt.
Läraren påpekar att det är svårt men att alla så småningom kommer att klara det.
Elevernas nyfikenhet är i sig en motiverande faktor och läraren försöker locka fram ny-
fikenheten.

Hur är elevernas engagemang under lektionerna?
Elevernas engagemang får anses stort under de laborativa lektionerna. Det tycks finnas ett
intresse för att plocka med fysiskt material.

Eleverna arbetar flitigt. En stor skillnad mot traditionell undervisning är att om en elev-
grupp kör fast så söker de aktivt hjälp. Ett fenomen som jag observerat vid traditionell
undervisning är att eleven kör fast och då ser det som en anledning att dagdrömma, prata
med grannen eller göra något helt annat. Detta fenomen observerar jag inte under den
laborativa lektionen. Om en elev eller elevgrupp fastnar frågar de grannen eller söker
aktivt lärarhjälp för att så snabbt som möjligt komma vidare. Några elever söker infor-
mation och svar på frågor i boken, detta uppmuntras av läraren.

Mot slutet av lektionen är aktiviteten som högst. Eleverna försöker bli klara med labora-
tionen, men många blir tvungna att arbeta hemma med färdigställandet av laborationsrap-
porten.

Hur kan man beskriva det matematiska samtal som utspelar sig?
När eleverna jobbar med matematiklaborationen kretsar till en början många av frågorna
kring praktiska detaljer. Under lektionernas gång är fler och fler frågor från eleverna av
matematisk art. Då gäller det resonemang kring vilken deras slutsats skall bli, samt hur
man skall göra för att gradera diagrammets axlar på ett bra sätt. Frågorna är många och
det är en utmaning för en lärare att på ett varierat och anpassat sätt finna svar och för-
klaringar som eleven kan acceptera och ta till sig. Det handlar inte, som i de flesta fall av
bokräkning, om att följa en viss given metod, en fråga har inte alltid ett enkelt rakt svar.
Läraren går runt till olika grupper och svarar på frågor som uppkommer samt ställer
didaktiska frågor för att skapa diskussion och reflektion hos eleverna.
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Intervju med läraren
Mina tolkningar av de tankar som läraren uttryckt kring de olika rubrikerna beskrivs här
och belyses med citat från intervjun (fristående kursiverade).

Vilken är lärarens definition av laborativ matematik?
Eftersom läraren har lagt ner mycket arbete på att utveckla matematiklaborationer har han
också funderat kring denna fråga. Han nämner tre kännetecken:

Laborativt arbete är undersökande. Med hjälp av konkret matematik görs en under-
sökning som dokumenteras, eleven ser ett resultat som skall analyseras.

Det skall (förhoppningsvis) leda till en upptäckt. I en matematiklaboration vet eleven inte
exakt vad som kommer att upptäckas, det är ett försök.

Laborativ matematik innefattar fysiskt material. Det skall vara något att plocka med,
testa, prova, manipulera (utöver papper och penna). Detta är något som eleverna upp-
skattar och något som aktiverar fler sinnen, vilket upplevs positivt.

Under laborationerna samtalar eleverna med varandra och med läraren om matematiska
förhållanden. Vid dokumentation och redovisning skall dessutom resonemanget formu-
leras i skrift. Läraren anser vad det gäller den diskuterande aspekten att det inte är något
krav för en matematiklaboration. Dock påpekar han att det är ett ypperligt tillfälle att ge
det matematiska samtalet större plats i klassrummet. Läraren uttrycker att det är lämpligt
och önskvärt.

Jag sammanfattar lärarens definition på laborativ matematik: Arbete med fysiska material
i syfte att lära matematik. Arbetsformen är undersökande och innefattar dokumentation
och analys av resultat. Målet är en upptäckt.

Hur arbetar läraren inför en laboration?
I förberedelsearbetet kommer frågor upp kring vad som är syftet med laborationerna. När
läraren planerar aktiviteterna så gör han det med tanke på vad han vill uppnå.

… mer kreativa, laborativa uppgifter är något vi vill ha för att skapa ett större intresse
och att få fler elever att vilja söka natur, till exempel, och fler elever intresserade av
matte helt enkelt. Att få elever på alla nivåer, både de som kämpar för godkänt och de
duktigare eleverna att få en utmaning

Det är så lätt att halka in i den här trallen med matte; Genomgång räkning uppföljning.
Det är bekvämt både för lärare och för elever, alla vet vad som förväntas. Jag nöjer mig
inte med det. Jag utvecklas inte och jag tycker inte att eleverna utvecklas maximalt heller.
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Läraren påpekar ett mångdelat syfte med den laborativa undervisningen 3:

• Skapa större intresse för matematik
• Att ge alla något, både elever i särskilt behov av stöd och elever i särskilt behov

av utmaning
• Maximera elevernas och lärarens utveckling
• Ge större möjlighet för diskussion
• Begrepp kan ”hängas upp” på en undersökning

Hur gör då läraren för att hitta stoff till laborationen? Det finns viss litteratur att tillgå,
vad har läraren för tankar kring detta?

Jag tycker inte att det är allt som passar, jag har svårt ta uppgifterna rakt av, jag vill ha
samma stuk på dem och då kräver det lite mer tid, men jag tror att till en början så kan
man göra så att man köper in de läromedel som finns. Till exempel Krister Larsson,
Maria Lindroth och Per Berggren, Nämnaren Tema – algebra för alla, NämnarenTema -
Familjematematik. Nämnaren – Uppslaget,

I referenslistan listar jag några av lärarens tips. Ytterligare en inspiratör är australiensaren
Dough Williams och hans ”Mattegömmor”. Läraren nämner att han vill ha enhetliga det
är en av anledningarna att han inte låter eleverna arbeta med kopior av olika författares
laborationshandledningar utan skriver dom själv.

Att sålla uppgifter och att detta blir tydligt för eleverna är viktigt. Om eleverna får labo-
rationerna utöver det som normalt sett skall hinnas med i boken är risken stor att det ses
som något onödigt extrapåhitt, som därmed blir impopulärt. En bra matematiklaboration
skall ersätta arbete som annars skulle ha varit bokräkning och att visa för eleverna att man
tar laborationen på allvar ökar chansen att eleverna också gör det. Läraren säger så här:

Sen ser de ju faktiskt att jag har sållat en del i bokens uppgifter. Jag anser att de här
laborationerna ger mycket som inte boken ger och då har jag kunnat plocka bort många
av uppgifterna i boken och eleverna har upptäckt att de faktiskt hinner med ändå.

Det är inte alla arbetsområden som passar lika bra för laborativ matematik. Området
samband anser läraren är ett exempel på ett område som är bland de lättare att hitta labo-
rationer till. Möjligheterna är stora för de flesta arbetsområdena och fantasin är det som i
många fall sätter gränsen.

                                                  
3 Syftet kompletterades av läraren med de två sista punkterna vid ett senare tillfälle



22

Läraren låter eleverna samarbeta i grupper om två eller tre elever, lotten har fått avgöra
grupperna. Varje elev skall lämna in en egen rapport och mallen för rapporten är given:

Rubrik, datum
- Uppgift
- Utförande
- Resultat (tabell och graf i detta fall)
- Slutsats, skall beskrivas med ord och formel.
- Svar på givna frågor.

Eleverna får arbeta efter de givna punkterna i anvisningen som hör till just den laboratio-
nen, sedan sammanställs det till en laborationsrapport som följer den givna mallen.

Hur arbetar läraren under en laboration?
Själva arbetsformen känns igen från naturorienterande ämnen. Läraren strävar efter att få
till stånd det matematiska samtalet.

…jag har testat att köra utan rapport, då har det blivit mer en kul grej. Eleverna har då
kanske inte hängt med på uppföljningen heller, för de har inte dokumenterat det de har
gjort och jag har en känsla av att de inte har fått med sig så mycket av uppgiften som den
kan ge. Då är tanken med rapporten att den skall vara lite mer ordentligt, man måste
tänka efter, det finns frågor att följa…

… Eleverna skall ha rapporten som ett underlag för att diskutera uppgiften med var-
andra…

I intervjun ger läraren uttryck för ett flertal syften för rapportskrivningen.

• Ge mer tyngd åt laborationen.
• Få fler elever att hänga med på uppföljningen.
• Ge underlag för bedömning.
• Att mana fram en reflektion, diskussion och eftertanke.

Noga poängteras att man som lärare måste se till att eleverna tänker efter, reflekterar, så
att det inte från elevernas sida bara blir en massa mållöst görande.

Att de jobbar två och två är viktigt, att det blir en dialog… Man sitter inte själv i sin bok
utan är tvungen att diskutera. Jag får jobba mera aktivt. Jag springer runt och får disku-
tera matematik på ett annat sätt, än när man först får läsa igenom uppgiften, sedan dis-
kutera och gå vidare eller gå till katedern och vila. Här diskuterar man ofta konkret och
det blir lite annorlunda.
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Mindre tid går alltså åt till att läsa uppgifter i boken och sedan ge en ensidig svars-
förklaring. Mer tid går åt till att föra matematiska resonemang. Vissa elever har visat
motstånd mot att inte få jobba i boken, läraren säger så här:

För många är matematik det samma som matteboken, och när man gör något annat så
hör det liksom inte dit. Jag har jobbat stenhårt med att få bort fokus från boken i den här
gruppen genom att en gång i veckan jobba med något annat. Men det är ändå så att en
del tycker att boken är allt…
…Det är ju så de gör och de är ju duktiga, så tillslut lär de sig hur man ska göra. Det här
är ju ett annorlunda sätt och jag tror att de är lite rädda att blotta sig, att inte visa sina
kunskaper. Nu är jag rätt säker på att de efter ett par lektioner kommer att fixa det här
galant, men det kan finnas en liten rädsla i början.

De som bara vill räkna i boken gör det för görandets skull. De är inte lika intresserade
av att förstå.

Läraren poängterar här problematiken kring att det finns elever som ensidigt drivs av att
räkna uppgifter och få betyg som motivation. Dessa elever verkar ha svårt att se matema-
tiken som något som man har nytta av i vardagen. Vissa elever visar ett motstånd mot att
byta bort den arbetsmetod som de blivit experter på, och läraren säger att är rädda att visa
upp konceptuella brister, blotta sig.

Hur arbetar läraren efter en laboration?
Eleverna får skriva rapport som skall rättas och bedömas. Detta innebär mycket arbete för
läraren. Speciellt i jämförelse till det efterarbete som finns efter en traditionell matema-
tiklektion.

Arbetet med rapportskrivning liknar väldigt mycket rapportskrivandet inom natur-
orienterade ämnen, som till exempel kemi. När laborationen är genomförd samlas labo-
rationerna in. Flertalet av eleverna är inte färdiga med rapporten efter en lektion, utan får
färdigställa den på handledningstid4 eller som hemläxa.

Laborationsrapporterna samlas in när de är färdiga och bedöms. Läraren har funderingar
på hur behandlingen och bedömningen av rapporterna skall utvecklas:

På längre sikt, om man har jobbat med det här i kanske 2 år så ser eleverna det kanske
som en naturlig del i bedömningen. Jag tänker mig att man kanske har en mapp där man
samlar alla sina labbar och kan se sin utveckling, underlag för betygsättning och kanske
utvecklingssamtal, tillsammans med ”vanliga” provresultat. Det är kanske framtiden,
eftersom jag just nu håller på att pröva mig fram.

                                                  
4 Särskild avsatt skoltid där elever arbetar med speciella uppgifter ur kärnämnena i närvaro av en lärare ur
lärarlaget.
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Vad har läraren för erfarenhet av påverkan från kollegor och skol-
ledning vad det gäller utveckling av ett laborativt arbetssätt?
När det gäller stöd för det omfattande arbetet med att ta fram material för matematik-
laborationer säger läraren så här:

Jag har ett starkt stöd från rektor. Jag har till och med fått mer tid till nästa år att fort-
sätta det här arbetet, det är en del av skolans utveckling, vi är med i ett projekt med
Skolverket, skolverksdialog. Där vi fokuserar på matematiken. Vi har jobbat med tema-
tiska uppgifter tillsammans. Där alla lärare är delaktiga, där det här med att utveckla de
vanliga matematiklektionerna är en del i det.

…Om man inte får stöd för sån här verksamhet ska man flytta på sig, Det är en merit att
ha jobbat med att utveckla det här.

Läraren påpekar här direkt att han har stöd från rektor. Hjälp i utvecklingen kommer
också från Skolverket skolan är med i ett projekt som kallas skolverksdialog. I detta
projekt fungerar Skolverket som ett ”bollplank” för frågor och tankar i utvecklings-
arbetet. Läraren nämner också att utvecklingen sker i samarbete med andra lärare. Stöd
och samarbete verkar väga tungt.

Vid utformandet av laborationerna är en stor del praktisk tillverkning av till exempel
klossar, spelpjäser, stavar med mera. Det händer då att det skämtas kring lärarens ”in-
tresse för pyssel”. Läraren påpekar att det inte handlar om sarkasm, utan att det enbart är
skämtsamt. Tvärtom känner läraren ett stöd från sina kollegor i arbetslaget.

Jag känner positivt stöd från kollegor och rektor som är intresserade och imponerade,
rektor har gett mig mer tid till att arbeta med det här.
…
 Jag har fått väldigt många kommentarer från andra lärare som är avundsjuka på dagens
elever som får jobba på ett annorlunda sätt än för tjugo år sedan.
…
jag är inne i vad jag gör och vet vad jag kommer att få ut av det, och jag vet att alla upp-
gifter har en väldigt hög nivå. Om man går in och tittar på dem i detalj så är det ju gym-
nasienivå på många av uppgifterna. Man kommer ända från årskurs 7 upp till gymnasie-
nivå i en och samma uppgift. Därför vet vi att det här är avancerade uppgifter, men man
utgår från enkla medel.

Läraren kan tydligt motivera arbetssättet för sig själv och för andra. Han är övertygad om
att arbetet kommer att ge ett positivt resultat och att det är väl värt mödan. Stödet från
kollegor och skolledning verkar vara mycket viktigt.
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Diskussion
Egen erfarenhet och aktuella rapporter visar att elevers intresse för ämnet matematik är
lågt i senare delen av grundskolan. Skolverket gör samma konstaterande och efterfrågar
varierade undervisningsmetoder. Laborativ matematik kan höja elevers intresse för ma-
tematik, men elever är i regel vana vid klassisk undervisning och traditionens makt är
stor. Resultatet av denna studie är en beskrivning av hur en lärare arbetar med laborativa
inslag i matematikundervisningen. Nedan diskuteras valda delar ur de observationer jag
gjort under fallstudien.

Lektionsbesök
Påverkas verksamheten av min närvaro? Klassen jag besöker och studerar känner mig
väl. Eleverna är vana vid mig som lärarstudent, och vi har ett avspänt förhållande. Detta
underlättar för mig och gör att jag kan röra mig fritt i undervisningen utan att eleverna
verkar reflektera över det. Läraren ger inte några uttryck för att klassen beter sig annor-
lunda i min närvaro. Läraren själv är också van vid att jag finns som åskådare i klass-
rummet och det bör minimera risken att hans agerande påverkas, även om det inte kan
uteslutas. Jag skulle kunnat inta en annan roll (se metodkapitlet), men det hade varit be-
gränsande i andra avseenden.

Eleverna har krav på sig att redovisa i en laborationsrapport och det är en arbetsmetod
som eleverna känner igen från naturorienterande ämnen. Trots detta visar vissa elever
motstånd som läraren härleder till ovana och osäkerhet vid metod. Tidigare under-
sökningar visar att ovana vid arbetsmetoden är ett hinder för den laborativa under-
visningen. Detta verkar vara en kritisk fråga hur man får elever att acceptera förändrade
arbetsmetoder, för att väcka lusten att lära. Man anar även ett mönster mellan elevernas
typ av motivering till att lära (IFG, SFG5) och elevernas benägenhet att lära i nya arbets-
former.

Under lektionsbesöken upplevde jag det som överraskande att eleverna har så stora för-
väntningar och var så pass aktiva under stor del av lektionen. Läraren själv har höga för-
väntningar på laborationerna och här tror jag det finns ett samband. Lärarens inställning
och engagemang bidrar till att skapa lust att lära hos eleverna, inte enbart undervisnings-
metoderna, detta är ett allmänt känt faktum. Dessa kombinationer av anledningar ser jag
som en intressant infallsvinkel för fortsatt forskning.

Till en början upptas mycket av lektionstiden till praktiska frågor. Detta blir påtagligt i
jämförelse med traditionell bokräkning när klassen teoretiskt kan vara i arbete med räk-
ning på bara några minuter. Men det blir tydligt på lektionerna att lärarens strävan efter
den matematiska diskussionen ger utdelning, det kanske kan vara värt en lång start-
sträcka.

                                                  
5 Se inledning och Mellin-Olsen (1984)
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TIMISS (1999) visar stora skillnader mellan skolkulturer i olika länder. Vissa länder
lägger långt mycket mer av lektionstiden på det mekaniska räknandet än andra. Sverige
har inte deltagit i undersökningen men Skolverkets rapport om ”lusten att lära” beskriver
att det klart dominerande arbetssättet är just enskilt arbete i läroboken.

En begränsning i den här studien är att jag bara deltagit i ett arbetsområde - samband.
Läraren upplever att detta arbetsområde är extra lätt att hitta laborationer i anknytning till.
Om man skulle studera lärararbete med laborativa inslag under en längre period kan man
tänka sig att man skulle finna ett lägre elevintresse till följd av mer svårkonstruerade la-
borationer.

Matematiklaborationer i den studerade klassen läggs på fredag eftermiddag. Detta är den
lektion i veckan som det vanligen är svårast att få eleverna att arbeta. Det vanligaste
resonemanget är sannolikt att eleverna är omotiverade för bokräkning och då hittar man
på något annat. Samtidigt kan man ju diskutera detta eftersom matematiklaborationen kan
vara en mycket viktig lektion. Ska man då lägga den när eleverna är som tröttast? Dock
tror jag att om eleverna tycker att matematiklaborationen är något roligt och annorlunda
så kan man ”lura” dem att arbeta bra även en fredagseftermiddag.

Intervju med läraren
Reliabiliteten i en intervju är svår att säkerställa enligt Kvale (1997). Det är viktigt att
transkribera intervjun snart efter att den är gjord då den är färsk i minnet och det är lättare
att komma ihåg detaljer som ansiktsuttryck och kroppsspråk som inte fastnar på band. Jag
har under en tid lärt känna läraren i hans arbete, detta borde minska chansen att jag
misstolkar det han säger. Trots det visar det sig att på flera punkter har jag gjort mindre
misstolkningar. Genom att läraren får läsa igenom mina resultat och lämna synpunkter på
mina tolkningar av det han sagt upptäcks dessa så det kan korrigeras och förtydligas.

Likaså när det gäller att säkerställa validiteten av denna fallstudie är lärarens reaktioner
på mina observationer och tolkningar mitt främsta verktyg.

Intressant att se i undersökningen är att lärarens arbetsbörda ökar i mycket stor grad. I
resultatet framkommer att det är viktigt för läraren med stöd i form av extra tid och resur-
ser från skolledning och kommun i utvecklingsarbetet, vilket också Skolverket påpekat.
Det framkommer också att läraren är betydligt mer aktiv under lektionerna. Dessutom är
arbetsbördan i att rätta inlämnade laborationer enorm i jämförelse med traditionell under-
visning. Efter lektionen kommer ytterligare en tuff arbetsbelastning när alla laborationer
skall rättas och bedömas. Ändå väljer läraren denna arbetsmetod, för att det utvecklar
eleverna och honom själv. Detta talar enligt min åsikt starkt för att metoden sammantaget
har en styrka som överskrider en ensidig traditionell undervisning.
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Övriga tankar
Szendrei (1996) återger fyra bland lärare vanliga motargument till att arbeta laborativt.
Att klassrummet blir livligt, eleverna förstör material, bristande kostnadseffektivitet samt
att de konkreta begreppen inte översätts till abstraktion. Jag skall nu beskriva hur dessa
argument bemöts i denna rapport.

Klassrummet blir livligt, detta är ett påstående som stämmer med den praktik jag har stu-
derat, det verkar vara ett ofrånkomligt faktum. Eleverna sitter inte stilla, ett visst slammer
förekommer när eleverna plockar med laborationsmaterialen, eleverna pratar med var-
andra och med läraren. Detta är läraren medveten om och det ses inte som något stort
problem. Det faktum att eleverna är väl vana vid laborativt arbete i kemiundervisningen
tror jag gör att eleverna känner sig någorlunda trygga i arbetsmetoden. Om eleverna är
trygga i arbetsmetoden verkar klassrummet bli mindre livligt. Den laborativa mate-
matiken i denna undervisning utgör inslag i en mer traditionell undervisning. Det finns
till exempel även en viss lektion i veckan när eleverna inte har tillåtelse att prata med
varandra, utan det skall vara så gott som helt tyst i klassrummet. Att få en sådan arbetsro
är något som eleverna också tycks uppskatta som inslag i den övriga undervisningen. Va-
rierade undervisningsmetoder tycks öka elevernas intresse för lektionerna och detta är
något som skolverket poängterar för att öka lusten att lära. Dessutom kanske man möter
olika elevers olika sätt att lära i en varierad undervisning, det är inte troligt att samtliga
elever lär mest effektivt i enskilt bänkarbete, eller i en livlig laboration för att nämna
ytterligheterna.

Eleverna förstör material. Läraren har lagt ner mycket tid och möda på att utforma labo-
rationer och skapa material. Elever är inte alltid försiktiga och rädda om skolans utrust-
ning. Läraren bemöter denna problematik med att försöka få eleverna att känna ansvar för
laborationsutrustningen, genom att göra eleverna medvetna om att det ligger mycket jobb
bakom att skapa dessa laborationer. Det verkar även finnas en tanke bakom vilket mate-
rial som används i laborationerna. Träklotsar, kapsyler, och plastbollar är saker som inte
så lätt går sönder. I de fall när bräckliga saker används är det i regel billiga förbruknings-
artiklar såsom plastmuggar, glasspinnar och små billiga stearinljus.

Bristande kostnadseffektivitet. Det framgår att lärarens arbetsbörda ökar mycket med la-
borativa inslag. Det gäller utveckling och utformning av laborationer, ökad läraraktivitet
under lektionen och inte minst efterarbetet med att rätta och bedöma rapporter. Den stu-
derade läraren har fått tilldelat extraresurser för att bedriva utvecklingsarbete och det är
avgörande för att han skall genomföra det. Kostnadseffektiviteten verkar vara låg i ut-
vecklingsfasen men lärarens övertygelse är att det på lång sikt är lönsamt.

Översätts konkreta begrepp till abstraktion? Det skulle vara mycket intressant att studera
elevers begreppsutveckling i olika arbetsmetoder. Denna studie har inte ambitionen att
utvärdera om eleverna tar med sig erfarenheter från laboration till ett abstrakt tänkande.
Dock visar studien, enligt lärarens erfarenhet, att översättning från praktik till teori existe-
rar. Läraren påpekar detta som ett av syftena med ett laborativt arbetssätt. Läraren säger
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sig ofta under undervisningen hänvisa till laborationer som eleven genomfört, ”begrepp
skall hängas upp på undersökning”. Läraren arbetar alltså aktivt för att gynna översätt-
ningen från konkreta situationer till abstrakta begrepp.

Szendrei beskriver matematiska demonstrationsverktyg i ett historiskt perspektiv som
nödvändiga för att övervinna specifika didaktiska problem. Kan laborativ matematik vara
ett sådant verktyg för att övervinna den tristess som många elever upplever i det enbart
mekaniska bokräknandet, för att återvinna lusten att lära? Det är efter den här studien min
fulla övertygelse att laborativ matematik, väl planerat och genomfört, är ett starkt didakt-
iskt verktyg. Speciellt när det gäller klasser där andelen omotiverade elever är hög. Dock
är det viktigt att med olika medel så som rapportskrivning se till att reflektionen och ef-
tertanken finns hos eleverna. Det finns en risk om eleverna inte förstår uppgiften eller inte
har press på sig att redovisa resultat, att laborationen bara blir någon konstig/kul grej,
som i elevernas ögon inte har så värst mycket med matematik att göra. Sedan gäller det
att hitta den balans som efterlyses i Lpo 94 mellan olika arbetsmetoder. Matematik är till
inte obetydlig del träning och repetition, men man kan tycka att det är slöseri med kvali-
ficerade lärarresurser att till så stor del syssla med individuellt arbete under lektionstid,
som är det vanligaste i svensk skola.
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