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Sammanfattning
Arbetet är en studie kring hur elevers attityder, lust och motivation samt resultat påverkas och 

förändras då man förändrar arbetssättet i matematikundervisningen. Undersökningen utfördes 

i samband med en praktikperiod i slutet av min lärarutbildning. Klassen i vilken jag utförde 

studien bestod av 28 elever år 7. Med hjälp av min handledare delades klassen i två likvärdiga 

grupper vardera med 14 elever. Handledaren undervisade ena halvan på ett traditionellt sätt 

och jag som hade andra halvan arbetade med laborativa uppgifter som eleverna fick lösa i 

smågrupper. Handledarens grupp, som fick vara referensgrupp, fortsatte att arbeta som de var 

vana d.v.s. med korta genomgångar på tavlan följt av individuellt räknande. För den grupp 

som jag ansvarade för förändrades undervisnings radikalt mot mer betoning på själva 

processen.  

Två enkäter en före försöket och en i slutfasen samt en provräkning fick bilda underlag för 

utvärdering av försöket och analys av mina problemformuleringar. 

Skillnaderna i resultat av denna undersökning blev mindre än jag hade förväntat mig och 

de slutsatser jag kunde dra var att traditionens makt är stor. Dessutom var den tid som stod till 

förfogande inte tillräcklig för att få eleverna att förändra sitt förhållningssätt till matematik 

och matematikundervisning. Dock kunde jag sammantaget märka en positiv inställning hos 

eleverna i försöksgruppen, till ett mera varierat problemorienterat arbetssätt. 

Arbetet gav många nya erfarenheter som utgör en ny plattform att arbeta utifrån när jag 

startar upp som nyutbildad lärare med ansvar för matematikundervisningen i eget klassrum.
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1. Inledning/Bakgrund
Som nybliven lärare i matematik och naturvetenskap är jag intresserad av att utveckla och 

effektivisera min undervisning. Jag har vid ett flertal tillfällen hört från både elever och 

föräldrar, att elevens entusiasm för matematikämnet i grundskolan har avtagit med stigande 

årskurs. Detta fick mig att börja fundera på varför så många både elever och vuxna tycker att 

matematik är svårt att förstå och ibland också tråkigt. Jag började fråga personer som jag 

mötte, både elever och vuxna, vad de tyckte om matematik och matematikundervisning. Jag 

fick många olika svar, men bland dessa fanns en orsak som var mer vanlig än andra, nämligen 

att skolans matematik saknar koppling till verkligheten. Eleverna är vana vid den traditionella 

undervisningen, vilken Gran har beskrivit på följande sätt i boken ”Att lyckas med matematik 

i grundskolan”:

Lektionerna ordnas så, att kortare pass med gemensamma genomgångar av något inlärningsstoff växlar 

med långa pass av enskilt räknande, var elev för sig, med uppgifter som ofta upprepar en och samma 

uppgiftstyp i långa serier. Läraren säger sig vara vana vid detta förfarande. Eleverna är nöjda. Läromedlet 

stödjer metoden.1

Det är denna problemställning, som jag skulle vilja angripa i mitt arbete. Ett sätt att 

bearbeta detta är att utgå från verklighetsanknuten materiel, en situation eller ett fenomen med 

matematiskt innehåll. Det var så jag började tänka på att jobba med matematiska aktiviteter. 

Inspiration hade jag fått under min matematikdidaktikutbildning.

Jag är även intresserad av, att analysera elevers djupare förståelse för matematiska 

begrepp. Undervisningen är ofta traditionellt upplagd, vilket innebär att eleverna lär sig en 

metod, en procedur utan att ha någon djupare förståelse för den matematiska innebörden. Den 

metod de har lärt sig blandas ihop med andra eller glöms bort. Det kvartstår alltså mycket lite 

matematisk kunskap och begreppsförståelse. 

Jag tror att genom att arbeta mer med matematiska aktiviteter, kan vi lärare förbättra 

matematikundervisningen, ge elever matematiska kunskaper för fortsatta studier och för att 

lösa problem i vardagslivet. En viktig del i detta är att försöka förmå eleverna att lära sig att 

strukturera sina tankar och idéer, för att på så sätt kunna tillägna sig en egen förståelse av 

matematiska begrepp. Det jag bäst kommer ihåg från min egen skoltid är då vi gjorde något 

praktiskt på matematiklektionerna.

1 Gran Matematik på elevens villkor (1998) sid.110-111
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2. Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka skillnader mellan att arbeta på ett laborativt sätt jämfört 

med att arbeta på ett traditionellt sätt i matematik. Det laborativa arbetssättet innebär att 

eleverna får jobba med laborativa, verklighetsanknutna uppgifter, enskilt eller i grupp. Det 

traditionella sättet att bedriva matematikundervisning innebär att eleverna räknar enskilt eller i 

par med uppgifter ur matematikläroboken. Läraren kompletterar med korta genomgångar och 

använder resten av tiden att handleda (hjälpa) elever som inte förstår eller som kört fast. De 

två aspekterna jag valt att studera utifrån dessa båda förhållningssätt är: motivation/lusten att 

lära och vilka matematikkunskaper eleverna får.

Matematikundervisningen måste bli mer varierad och lustfylld. Det måste bli "roligt" att 

arbeta med matematik

Ett sätt att gör detta på är att jobba med konkreta metoder. Detta beskriver skolverket i sin 

rapport om lust att lära så här:

För att förstå och se glädjen med den abstrakta matematiken behövs konkreta upplevelser och praktiska 

tillämpningar2

Vidare så skriver skolverket att:

När barn, ungdomar och vuxna har blivit ombedda att beskriva ett tillfälle då de verkligen känt lust att lära, 

har många berättat om tillfällen då både kropp och själ har engagerats. Andra talar om aha-upplevelser, då 

de förstått ett samband eller äntligen begripit ett matematikproblem. Gemensamt för alla är att de både känt 

och tänkt. Lusten beskrivs som en nästan sinnlig glädje som involverar hela individens utveckling, både 

emotionellt och intellektuellt. Elever i alla skolår framhåller praktiska och estetiska ämnen så snart det 

handlar om lust i lärandet. 3

3. Problemformulering
 Kan man genom att arbeta med alternativa undervisningsmetoder och konkreta 

uppgifter stärka elevernas motivation och öka deras lust att lära?

 Hur förändras resultatet av matematikkunskaperna då eleverna arbetar processinriktat 

istället för resultatinriktat?

 På vilket sätt förändras elevernas attityd till matematikämnet om de arbetar på ett 

laborativt sätt jämfört med att arbeta på ett traditionellt sätt?

2 Skolverket, lust att lära (2001-2002) sid 21
3 Skolverket, lust att lära (2001-2002) sid 5
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4. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgång är fokuserad på mina problemområden och är indelad i avsnitten: 

 Motivation / lust att lära 

 Attityder och intresse

 Processinriktad och resultatinriktad matematik

 Motivation och nyfikenhet att lära

4.1 Motivation / lust att lära
Enligt LPO 94 så skall skolan sträva mot att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

Hur skall man då kunna lyckas med detta? Jo, Skolverket har skrivit om detta i en av sina 

rapporter:  

Lusten och glädjen uppstår i känslan av att lyckas med någonting, vilket alltså i sig är starkt motiverande. 

Och omvänt, elever som möter ständiga misslyckanden i skolarbetet, inte minst i matematik, förlorar raskt 

motivationen och lusten att lära.4

För att uppnå detta så har ofta läromedlen i matematik gjort någon form av 

nivådiffrentiering . Ett exempel på ett sådant läromedel är Matematikboken X5, som valt att 

använda sig av nivåerna A, B och C där A är enkla uppgifter, B medelsvåra och C mer 

komplicerade uppgifter.

Mange6 definierar motivation som medveten vilja och ansträngning att nå ett mål. 

Ansträngningen och arbetsförmågan är strävan att nå dit. Författaren menar också att man kan 

se motivation som ett personlighetsdrag, att det uppstår på grund av sociokulturell påverkan 

eller att det skapas av individen tankemässigt.

Genom att stärka elevernas självförtroende för matematik, kan läraren bygga upp deras 

motivation. Ett sätt att göra detta på är att låta alla elever få lyckas med att lösa sina uppgifter 

det stärker deras självförtroende och gör att motivationen ökar. Det blir en positiv spiral, som 

växer uppåt hela tiden. Om eleverna däremot misslyckas med att lösa sina uppgifter sänks 

självförtroendet, och det är en tidsfråga innan motivationen helt försvinner. Det blir en negativ 

spiral, som innebär att levens matematiska förmåga blir för svag och då räcker inte elevens 

motivation till längre.4

4 Skolverket; Lust att lära (2001-2002) sid 19   
5 Undvall,L Olofsson, K.G & Forsberg, S (1995): Matematikbok X 
6 Magne O, Att lyckas med matematik i grundskolan (1998 )
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4.2 Attityder och intresse
För att kunna påverka elevernas attityder till matematikämnet gäller det att arbetet under 

matematiklektionerna skapar lust och intresse. Engström7 menar att detta kan göras genom att 

läraren reflekterar över sina handlingar, över de erfarenheter han/hon gör och genom att 

kommunicera om sina erfarenheter med andra kollegor. Som lärare måste vi försöka förstå de 

föreställningar eleverna skapar, så att vi kan diskutera dem och på så sätt utmana deras 

föreställningar. På detta sätt skapas en matematisk miljö för lärande i klassrummet.8

Det är positivt att ge eleverna uppgifter, som förankrade i deras verklighet eller som 

Malmer uttrycker det:
Kunskapsprocessen bör ha sin utgångspunkt i den konkreta situationen, men det är då viktigt att denna 

upplevs som meningsfull för eleverna9

Även Engström5 förklarar hur viktigt det är att inte tappa verkligheten, utan att se 

matematiken som en del av verkligheten. Han pratar om den gyllene inlärningsregeln 

verkligheten – teorin – verkligheten. Ofta nöjer sig undervisningen med de två sista stegen. 

Läraren går igenom en matematikuppgift ur läroboken och eleven frågar vad har jag för nytta 

av detta i verkliga livet. Läraren svarar att det kan du ha nytta av när du handlar i affären och 

eleven är nöjd. 

Så varför inte använda sig att matematikuppgifter som t.ex. handlar om mobiltelefoner 

eller andra praktiska saker och ting som eleverna kommer i kontakt med i sin vardag. För att 

få ett tydligare exempel så har jag hittat en uppgift om mobiltelefoner som ligger i slutet på 

detta arbete (bilaga 2) 

4.3 Processinriktad och resultatinriktad matematik
Det finns två slags tänkande nämligen konvergent och divergent.

Det konvergenta är mer konventionellt och det kan beskrivas som resultatinriktat, medan det  

som kallas det divergenta tänkandet gärna använder sig av mer öppna frågeställningar, 

okonventionella lösningsmetoder och kan beskrivas som processinriktat.7

I skolans matematikundervisning är det konvergenta tänkandet helt dominerande, vilket 

man kan läsa i skolverkets rapport, där de har undersök olika skolor och kommit fram till att i 

årskurserna 7-9 så domineras matematikundervisningen av en modell.

7 Engström, A (red.) Matematik och reflektion (1998)
8 Gran B. Matematik på elevens villkor (1998)
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Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt 

och hjälper eleverna individuellt.10

Genom att jobba på detta sätt så blir det alltid svaret som blir det intressanta och inte vägen 

dit. Det är det resultatorientrandet arbetssättet som dominerar framför ett mer 

processorienterat arbetssätt.

Det centrala för lärandet enligt Engström11 är att de flesta eleverna vill ha lektioner där det 

är lugnt och tyst, men med möjlighet att få prata med sin bänkkamrat. De vill också ha en 

lärare som förklarar på ett bra sätt och en varierad undervisning. Det är viktigt att vi som 

lärare får eleverna att reflektera och argumentera för sina lösningsmetoder och hur de angripit 

problemställningen. Genom att arbeta så, kan läraren förstå de föreställningar eleverna skapar 

och genom detta kan han/hon diskutera med dem och utmana deras föreställningar. 

Också Malmer11 menar att vetandet inte ska ses som någon produkt, utan att det skapas 

genom en process. Lärarens uppgift blir då att skapa en bra lärandemiljö där eleverna får 

möjlighet att aktivt delta. 

Genom att utföra en handling och reflektera kring den så uppstår kunskap. Ett exempel på 

detta har författaren Engström.

En pojke lägger tio stenar i en ring och kommer fram till att det är tio stenar. Sedan lägger han stenarna på 

flera andra sätt, och konstaterar att det fortfarande är tio stenar. Detta är ett exempel på att pojken 

konstruerade en relation genom att reflektera på sina handlingar.12

Lärare, som är mer intresserade av den process som leder fram till svaret än av själva 

svaret, undervisar på ett konstruktivistiskt sätt och det innebär att processen är viktigare än om 

slutresultatet är rätt eller fel13.

Hur kan man då få eleverna att gå mot det processinriktade, divergenta tänkandet och inte 

fastna i fixeringen på det rätta svaret? Ett sätt är att man låter dem diskutera med varandra 

kring olika saker så som matematiska aktiviteter eller ställa frågor som de kan fundera kring. 

Jag såg till exempel i en tidning, att priset på en chokladkaka har höjts med 120% på 50 år. Är 

detta möjligt eller är det ett tryckfel?

9 Malmer G Bra matematik för alla (2002) 
10Skolverkets rapport, lust att lära (2001-2002) sid 14
11 Malmer G Bra matematik för alla (2002)
12 Engström, A (red.) Matematik och reflektion (1998) sid 29 
13 Engström, A (red.) Matematik och reflektion (1998)

Visage eXPert PDF Copyright © 1998,2003 Visage Software
This document was created with free TRIAL version of Visage eXPert PDF.This watermark will be removed

after purchasing the licensed full version of Visage eXPert PDF. Please visit http://www.visagesoft.com for more details

http://www.visagesoft.com/pdfprinter/


6

I dagen skola överbetonar man den färdiga slutprodukten, det korrekta svaret. Man ägnar 

helt enkelt alldeles för lite intresse åt den viktiga process som leder fram till resultatet. En 

viktig orsak är att det är mycket enklare att mäta ett resultat än att värdera en lösningsprocess. 

Malmer nämner på ett ställe att ”Matematiken är… skolans ”mätbaraste” ämne”. Ett resultat 

är i princip antingen rätt eller fel.”14

En sådan resultatfixerad bedömning från lärarens sida leder till att elever mycket snart finner det olönsamt 

att försöka förstå. De inriktar sig istället på att kopiera och memorera, vilket inte medverkar till att eleverna 

utvecklar vare sig logiskt tänkande eller kreativitet.15

Alla som har jobbat med undervisning i matematik har säker varit med om att elever frågar för att få ett 

förtydligande och att de mitt uppe i sin egen formulering stannar upp och säger ”nu förstår jag”. Just på 

grund av att de försökt formulera tankarna, har de också funnit svaret. De reflekterar alltså och genom detta 

så lär de sig att förstå vad de gör. 16

Just detta med att reflektera över det man håller på med inom matematiken har Skolverket 

uppmärksammat i sin rapport ”Lust att lära”. Där de skriver att de märkt stora skillnader 

mellan de elever som är vana att reflektera kring sina lösningar jämfört med de elever som 

inte är vana vid detta. 17

För att kunna genomföra detta i praktiken krävs att läraren är medveten, reflekterar och 
undervisar enligt följande punkter18. 

 Eleven: 
 använder det han/hon redan vet och utvecklar personligt meningsbärande lösningar.
 stimuleras till att reflektera över sina matematiska aktiviteter.
 ges ett stort inslag av laborativa aktiviteter för att konstruera sin egen matematik.
 ges stort utrymme åt gruppdiskussioner för att låta den pröva sina uppfattningar mot andras, då detta 

utvecklar elevens förmåga att motivera och styrka sina idéer.
 ges stort utrymme att formulera egna frågeställningar och problem. Lärandet blir då en problemlösande 

aktivitet. 
 förankras i sin egen verklighet, inte i påhittade situationer.
 ges möjligheter att bygga upp sin egen matematik; matematiska symboler och algoritmer bygger steg för 

steg på det som eleverna spontant utvecklat och blir efterhand mer och mer formaliserat.
 tillåts genom kreativa aktiviteter utveckla sina möjligheter, i stället för att producera givna svar.
 presenteras problemlösande aktiviteter som är öppna, vilka stimulerar till samarbete för att finna olika 

lösningar.
 ser matematiken som en kulturell och social yttring.

14 Malmer G Bra matematik för alla (2002)
15 Malmer G Kreaktiv matematik (1990) sid 44
16 Malmer G Kreaktiv matematik (1990) sid 41
17 Skolverkets rapport, lust att lära (2001-2002)
18 Engström, A (red.) Matematik och reflektion (1998):
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4.4 Motivation och nyfikenhet att lära
Nyfikenheten och lusten att lära något nytt föds enklast genom att eleverna ser något syfte 

med uppgifterna de ska lösa. Antingen att resultatet leder till något användbart eller att man 

vill ta reda på något för att man är nyfiken. Dessa två exempel är hämtade från en lärobok för 

grundskolan. 
Exempel 1: Om du har en miljon kronor och ger bort 50 kr varje timme, hur många år tar det att ge bort 

pengarna? 

Denna uppgift är bara intressant om man är nyfiken, en kul uppgift med mycket räknande.
Exempel 2: En person har tio mynt i fickan. Några är enkronor, andra är femkronor. Hela beloppet är 26 

kronor. Hur många av mynten är enkronor? 19

Denna uppgift har ingen verklighetsförankring eftersom om en person ville veta detta är det ju 

bara att ta upp pengarna ur fickan och räkna.17

19Magne O Att lyckas med matematik i grundskolan (1998) sid 139
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5. Metod och genomförande
För att kunna genomföra min studie hade jag, med hjälp av min mentor, delat en klass i 

årskurs 7 i två undervisningsgrupper. Uppdelningen gjordes utifrån min handledares 

uppfattning om deras färdigheter i matematik. Syftet var att få två grupper med ungefär 

likvärdiga matematikkunskaper. Vi tog också hänsyn till redan etablerade relationer, som 

fanns inom gruppen, det vill säga vi delade inte på kompisar. Detta för att inte nya 

grupperingar skulle störa det som jag ville studera och som uttryckts i problemformuleringen 

ovan.  

Den grupp elever jag ansvarade för fick arbeta med matematiska aktiviteter och kallas i 

detta arbete för grupp B. Den andra gruppen som hade mer traditionell undervisning och fick 

fortsätta att arbeta som de var vana vid kallas grupp A. Klassen bestod av 28 elever ,16 pojkar 

och 12 flickor. Gruppindelningen föll ut så att båda grupperna innehöll 8 pojkar och 6 flickor. 

Eleverna i båda grupperna skulle hålla på med området bråk och procent under fyra 

veckor, vilket blev 12 lektionstillfällen totalt under denna perioden. 

Två olika attitydundersökningar gjordes. En före studiens början och en alldeles i slutet av 

denna. Detta gjorde jag för att få en del av underlaget för att besvara sista punkten i min 

problemformulering. De andra källorna var de intensiva muntliga kontakter jag hade med 

eleverna och med min mentor. De frågor som jag valde att ställa i de båda undersökningarna 

ligger som bilaga 2.

Med hjälp av dessa två attitydundersökningar ville jag ta reda på om och hur elevernas 

motivation och attityder till matematikämnet förändrats hos eleverna i grupp B jämfört med 

eleverna i grupp A. 

5. 1 Beskrivning av undervisningen i de båda grupperna
Grupp A (traditionell undervisning)

Innan varje nytt kapitel har läraren en genomgång vid tavlan. Därefter arbetar eleverna enskilt  

under några lektioner med att lösa uppgifter från en lärobok. Läraren går runt och hjälper 

elever som kört fast. Dyker det upp problem som flera elever har inom samma område, så tar  

läraren upp det på tavlan och går igenom det mer noggrant. Övriga problem löses individuellt 

med varje elev. Alla elever har en gemensam planering på vad de skulle göra varje lektion och 

de har en läxa till varje vecka. Matematikboken som de använde är Matematikbok X20. 

20 Undvall,L Olofsson, K.G & Forsberg, S sjunde upplagan (1995): Matematikbok X 
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Grupp B (matematiska aktiviteter) 

Jag och min grupp bedrev undervisning i en lektionssal där det fanns fyra grupparbetsplatser. 

Vid första lektionstillfället delade eleverna upp sig i fyra mindre grupper. De 14 eleverna 

fördelades på följande sätt:

 Grupp 1: 4 pojkar

 Grupp 2:  4 flickor

 Grupp 3:   2 flickor

 Grupp 4: 4 pojkar

Gruppsammansättningen gjorde eleverna själva och den behölls under hela 

arbetsperioden. Jag valde jag att ge eleverna en planering över området i förväg (Bilaga 3). 

På den beskrevs också vad en laborationsrapport skulle innehålla. 

Under denna period skulle eleverna göra 3 laborationer, 3 hemuppgifter , 2 diagnoser  

och ett slutprov. 

5.2 Laborationerna
Eleverna bearbetade laborationerna gruppvis, men lösningar, motiveringar och egna 

kommentarer redovisade eleven individuellt i form av en laborationsrapport. Jag valde att 

samla in laborationsrapporterna dels för att granska elevernas arbete, men även för att få 

information om deras kunskaper och hur deras förståelse var. Efter detta så lämnade jag 

tillbaka laborationsrapporterna med en kommentar och ett omdöme. 

Det som skulle vara med i varje laborationsrapport var: 21

 Namn på uppgiften.
 Vilka som arbetat med den.
 Vilken metod användes för att lösa uppgiften.
 Redovisning av uppgiften i form av tabell, figur eller ett diagram som visar hur problemet lösts.
 Nedskrivning av lösningarna/svaren på uppgiften.

Jag hade valt ut tre laborationer som eleverna skulle arbeta med. Alla tre är tagna ur 
lärarhandledningen för Matematikbok 3000 kurs A Grundbok sid 50-57. 

Laboration 1: Indianpärlor Bilaga 4

Laboration 2: Del av begreppet Bilaga 5

Laboration 3: Tangram-pussel Bilaga 6
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5.3 Hemuppgifter 
Eleverna fick också tre hemuppgifter att göra. Alla togs ur lärarhandledningen för 

Matematikbok 3000 kurs A. De fick uppgiften på måndagens lektion och skulle lämna in den 

på fredagen, då vi hade veckans sista lektion. 

Hemuppgift 1: Vad är helheten? Bilaga 7

Hemuppgift 2: Tredelad cirkel. Bilaga 8

Hemuppgift 3: En tankekonflikt! Bilaga 9

5.4 Diagnostiska prov
Vid 4:e och 7:e lektionstillfället genomfördes diagnoser. Detta för att eleverna själva skulle 

få veta vilka kunskaper de hade och vad de ännu inte behärskade inom avsnittet. Dessa 

diagnostiska prov hämtades från lärarhandledningen för matematikboken 3000 kurs A. 

Diagnostiskt prov 1 Bilaga 10

Diagnostiskt prov 2 Bilaga 11

5.5 Slutprov
Efter det att försöksperioden avslutats så fick eleverna skriva ett prov som var lika för de 
båda grupperna, (bilaga 12). Detta för att jag ville se vad de olika grupperna lärt sig och vilka 
kunskaper de hade. 

6. Resultat
6.1 Redovisning attitydundersökningarna
Jag redovisar i detta avsnitt resultaten från de båda attitydundersökningar, som de båda 

grupperna gjorde. Den ena genomfördes före och den andra efter arbetsperioden. 

Jag har valt att lägga de båda attitydundersökningarna bredvid varandra för att det ska vara 

lättare att jämföra. Bokstaven a står för frågor jag ställde före arbetsperiodernas början och 

bokstaven b för frågor som jag ställde efter arbetsperioden. I redovisningen använder jag även 

beteckningarna Grupp A och Grupp B. Där står Grupp A för traditionell undervisning och 

Grupp B för laborativ undervisning. Talet som står i parentes efter elevers påstående anger 

antalet likvärda svar. Står det inget tal efter så är det bara en elev som skrivit påståendet. En 

del elever har flera olika svar. 

21 Berggren P, Lindroth M Kul matematik för alla (1998) sid 121
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Fråga 1a: Vad tycker du om 
matematik?

Fråga 1 b: Har du haft någon nytta 
av det du gjort på 
matematiklektionerna till provet?

Före arbetsperioden Efter arbetsperioden 
Grupp A Grupp B Grupp A Grupp B

Svårt att förstå. = tråkigt, 
ganska tråkigt och 
jättetråkigt (9) 

Svårt att förstå. = tråkigt, 
ganska tråkigt och 
jättetråkigt (8) 

Ja, om man jämför 
diagnosen innan 
gruppindelningen och 
provet så har det gått 
mycket bättre.

Nej, inte så mycket, men 
lite grann, det har ju varit 
väldigt mycket bråk (alltså 
räknesättet)

Lätt = Kul. (3) Lätt = Kul. (4) Ja det tycker jag. Jag har 
lärt mig nya saker som 
jag inte kunde innan.

Nej det har jag inte.

Eftermiddagarna svårare 
än morgonen. (5) 

Eftermiddagarna svårare 
än morgonen. (3)  

Ja jag har lärt mig räkna 
procent på ett bra och 
enkelt sätt.

Nej, jag hade inge nytta 
av det (inte så mycket i 
alla fall) för vi har ju inte 
räknat så mycket.

Roligt. (4) Roligt. (2) Jag har haft lättare att 
jobba när vi är mindre 
personer.

Ja, jag har lärt mig räkna 
procent på ett bra och 
enkelt sätt.  

Lärorikt. Nja, jag har gjort som jag 
alltid har gjort i 7:an så 
jag vet inte.

Nää, inte direkt. Kanske 
lite. De va ju inte så att 
man skulle kunna bygga 
ihop ett kinesiskt pussel 
på provet.

Spännande. Ja vi har ju lärt oss saker 
till provet och jobbat med 
ungefär lika dana 
uppgifter.

Nej jag tycker den typ av 
matte inte är något för 
mig!! Jag tycker den typ 
av matte är svår.

Bra för att det finns bara 
rätt eller fel. 

Ja man har lärt sig en del. Knappt.

Kommentar 1a: Kommentar 1b:
Det framgår tydligt att elever som tycker att 
matte är svårt också tycker att det ät tråkigt och 
tvärtom , elever som tycker att matte är lätt 
tycker det är kul. Det var även så att eleverna 
tyckte att matematiken var lättare på förmid-
dagen än på eftermiddagen. Kanske kan man 
tolka det som att de menar att det var bättre att ha 
matematik på förmiddagar för då var man inte så 
trött.

Utifrån denna fråga kan man se att eleverna i 
grupp A tyckte att de lärt sig nya saker medan 
elever i grupp B inte riktigt kunde se kopplingen 
mellan matematiken och de praktiska uppgifter 
som de hade gjort. 
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Fråga 2 a: Vad är matematik för dig. 
Beskriv med egna ord?

Fråga 2 b: Tycker du själv att du 
förstår bråk och procent?

Före arbetsperioden Efter arbetsperioden 
Grupp A Grupp B Grupp A Grupp B

För mig är matte ett 
skolämne som är mycket 
viktigt och bra för 
framtiden.(6) 

För mig är matte ett 
skolämne som är mycket 
viktigt och bra för 
framtiden. (7) 

Jag det tycker jag, men 
lite svårt ibland. (2)

Ja jag tog hem efter 
diagnosen och lärde mig 
allting.

Svårt att beskriva. Siffror och logik. Jag tycker det är ganska 
lätt.

Ja, det har vi övat på.

Allt som har med siffror att 
göra. 

Jobbigt. (4) JA. Ja, det tycker jag men jag 
får se hur det gått på 
provet. 

Siffror och logik. (2) Bra i arbetslivet t.ex. då 
man handlar (4) 

Ja, det är lätt. Matte är 
lätt.

Ja, det gör jag. Fast det är 
lite svårt

Jobbigt. (4) Ja jag förstår båda 
räknesätten.

Ja. Jag tror att jag förstår 
ganska bra.

Att man räknar ut massa 
tal. (4) 

Ja det har jag lärt mig den 
här tiden.

Ja det tycker jag.

Ja, jag förstår det. Sådär.(2)

Ja just det har jag väldigt 
lätt för.

Ja det tycker ja att ja gör. 
Men de gjorde ja innan ja 
började i Torbjörns grupp 
också.

Kommentar 2a: Kommentar 2b:
Eleverna anser att matematiken är ett skolämne 
som är viktigt och att det handlar om logik och 
siffror. Man kan också se att eleverna ser 
matematik som en massa uppgifter i en lärobok 
som ska lösas och att detta är enformigt och 
tråkigt. 

Eleverna från båda grupperna tycker att de kan 
räkna och förstår bråk- och procentbegreppen. 
Men eleverna från grupp B tyckte sig kunna detta 
innan de började att arbeta med praktisk 
matematik. Ytterligare ett tecken på att de inte 
såg kopplingen mellan inlärning av bråk och 
procent och det arbetssätt som de var utsatta för.
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Fråga 3 a: Hur vill du att en bra 
matematiklektion ska vara?

Fråga 3 b: Hur vill du att en bra 
matematiklektion ska vara?

Före arbetsperioden Efter arbetsperioden 
Grupp A Grupp B Grupp A Grupp B

Variation i matte. (3) Variation i matte. (2) Lugn och ro, liten grupp 
och några 
genomgångar.(2)

Inte bara arbeta i boken 
utan även uppgifter man 
får lösa i grupp.

Lugn och tyst 
matematiklektion. Men att 
man kan prata med sin 
bänkkamrat.(11) 

Lugn och tyst 
matematiklektion. Men att 
man kan prata med sin 
bänkkamrat. (5) 

Lugn och ro, men få 
småprata.(4)

Tyst och man skall räkna 
två och två eller ensam.

Bra lärare som kan 
förklara så man förstår (4)

Bra lärare som kan 
förklara så man förstår (2)

Tyst. Alla ska koncentrera 
sig. Man ska få hjälp om 
man behöver. Därför var 
det bra med två grupper.

Rolig, inte bara att sitta 
och räkna, kanske leka en 
lek fast det ändå ingår 
matte. 

Inte så många 
genomgångar. 

Inte så många 
genomgångar. 

Det skall vara tyst så att 
man kan koncentrera sig. 
Ordentliga 
genomgångar!!(2)

Inte så lång och det ska 
vara kul. Man ska inte 
bara sitta och räkna hela 
tiden utan ha t.ex. 
mattelekar och sånt.

Rolig kort och lärorik. (4) Rolig kort och lärorik. (6) Man ska kunna prata lite 
ned varandra. Inte att det 
ska vara knäppt tyst. Vi 
ska inte jobba i boken hela 
tiden.

Liten grupp. Liten grupp.  Tyst och lugn, men man 
ska ändå få småprata med 
varandra om matte-tal.

Få kluriga frågor. Man ska hålla sin egen 
takt, och det ska inte vara 
mycket prat.

De finns inga bra matte 
lektioner

Lugn, inte prata så högt.
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Kommentar 3a: Kommentar 3b:
De flesta eleverna vill ha lektioner där det är 
lugnt och tyst, men med möjlighet att få prata 
med sin bänkkamrat. De vill också ha en lärare 
som förklarar på ett bra sätt, men även en 
varierad undervisning.

Här kan jag se en tydlig skillnad mellan 
grupperna. Elever i grupp A ser som enda 
skillnad att det nu blivit tystare och lugnare i 
klassen eftersom de nu bara är hälften så många 
och de uppskattar de. Eleverna i grupp B har 
upptäckt att de stimuleras av variation. De 
uppskattar att de får arbeta på ett annorlunda sätt, 
inte bara sitta och lösa uppgifter från en lärobok. 
Båda grupperna tycker att det skall vara lugnt 
och tyst och att man ska ha ordentliga genom-
gångar.

Fråga 4 a: Vad inom matematiken 
tycker du är svårast?

Fråga 4 b: Vad tycker du är svårast 
inom matematiken?

Före arbetsperioden Efter arbetsperioden 
Grupp A Grupp B Grupp A Grupp B

Förstå talen, men jag 
klarar av det om jag får 
dem förklarade för mig.

Bråk. Divisioner när det inte går 
jämt ut och när man skall 
dela t.ex. 54/5,3.

Jag vet inte nu när jag har 
blivit så säker.

Bråk. (3) Vissa tal i boken. t.ex. C-
uppgifter i boken (4) 

X och Y kan vara svårt, 
men vi har just börjat med 
detta. (2)

Ett tal som t.ex. det sista 
och näst sista talen på 
provet.

Förlänga och förkorta. Vet ej. Problemlösning i 
matteboken.(2) Att räkna utan miniräknare.

Procent. T.ex. 1 kr av 50 
kr. (2) 

Promille. Det finns inget område 
som är speciellt svårt.

Bråk och sånt.

Division. (4) Vinklar och sånt. Det vet jag inte. Jag tycker problemlösning 
är svårast.

Inget direkt område (2) Ej svar (3) Det beror på. Svårt att säga

Ej svar  Multiplicera med t.ex. 
1,46*16 eller sådana 
uppgifter.

Det finns inget speciellt 
område.

Ja tycker allt e lika lätt.

Det kan vara procent m.m.
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Kommentar 4a: Kommentar 4b:
Här är det svårt att få en samlad bild av 
elevsvaren. Begreppen procent och bråk , som 
introduceras i år 6, tycker elever är svåra. 

Efter undervisning på bråk och procent hittar nu 
elever i grupp A andra områden som de tycker är 
svåra, som division, algebra och problemlösning.
I grupp B finns elever som fortfarande tycker att 
bråk och procent är svårt. Några elever anger 
andra faktorer som ställer till problem för dem 
t.ex. att räkna utan miniräknare och svåra 
uppgifter som kommer sist på proven

Fråga 5 b: Under denna punkt kan du skriva ner 
övriga kommentarer.

Efter arbetsperioden 
Grupp A Grupp B

Nej! DIF är bäst med vänlig hälsningar 
Kim maffian!!

Inte bara räkna i boken utan få gör 
problemlösning någon lektion också.

Jobba två och två. HV 71 är bäst.

Inget skrivit (3) Inget! Men det var roligt och fritt i 
Tottas grupp (2)

Det funkar bra. Kul att jobba med praktisk matte. 
Skönt att bara vara halv-klass.

Jag tycker vi ska fortsätta vara i två 
grupper. BYT INTE!, BYT INTE 
GRUPPER! Man ska vänta in alla i 
gruppen lite oftare. Alla räknar inte 
jättesnabbt.

Testgruppen var sådär, lite konstig 
jag vill bara ha en klurig uppgift till 
veckoläxa.

Jag tycker det är rätt så roligt. Ja tycker de e tråkigt att skriva 
utvärderingar.

jag vill ha den vanliga matten, men 
inga veckoläxor! Istället kan man 
göra en uppgift till varje fredag så 
byter vi uppgift med en annan och 
försöker lösa den. Kan vi göra det 
undrar jag.
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Kommentar 5b:
Här skrev flera elever att det var skönt med halvklass. Det 
kom även fram att de inte bara ville arbeta i boken hela 
tiden. Elever från båda grupperna efterfrågade alternativ 
till räknandet i boken. Det annorlunda arbetssättet i grupp 
B ställde till problem för några elever. Att skriva 
redovisningar hur man löst uppgifterna och att ha 
veckoläxor var saker som eleverna inte var vana och  
därför tyckte var besvärligt och jobbigt.

6.2 Redovisning av slutprovet

Här nedan följer en sammanställning av elevernas samlade resultat på provet. Jag har valt att 
lägga grupperna bredvid varandra för att tydligare se skillnader mellan de båda gruppernas 
resultat. 

Slutprov Grupp A Grupp B
Elev Poäng Poäng

1 5 5
2 6 5
3 6 5
4 7 5
5 7 6
6 8 6
7 8 6
8 8 7
9 9 7
10 9 8
11 9 9
12 10 9
13 10 10
14 10 10

Medel 8 7
Max: 10 10
I procent: 80% 70%

Kommentar slutprov: 

Eleverna i grupp A hade något bättre resultat än eleverna i grupp B. Anmärkas kan att provet 

var ett traditionellt prov fritt från laborativa eller alternativa uppgiftstyper.
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7. Diskussion
Jag har valt att dela upp min diskussion i tre delar: 

I del ett beskriver och diskuterar jag mina egna tankar, synpunkter, funderingar och åsikter 

före under och efter försöksperioden. I del två diskuterar jag utifrån frågorna i min 

problemformulering. Som underlag använder jag elevernas resultat, attityder och 

kommentarer. I del tre diskuterar jag hur jag vill gå vidare, men också vad jag har lärt av de 

erfarenheterna som försöksundervisningen och arbetet med bearbetningen har givit mig. 

7.1 Del ett

7.1.1 Yttre miljö

Min undervisningsgrupp, grupp B, fick flytta till en annan undervisningslokal. Att ha 

matematik i en sal avsedd för textilslöjd visade sig inte vara en odelat bra idé. Det fanns för 

mycket som distraherade eleverna såsom dynor med nålar, vävstolar, kläder och en massa 

andra olika syarbeten som det var roligt för eleverna att hålla på med. Efter några gånger i 

denna sal lärde jag mig att plocka undan det som gick att plocka undan före varje lektion. 

Detta gjorde att miljön blev mindre problematisk.

Eftersom detta var en ny miljö för eleverna att ha matematikundervisning i, kunde det 

emellertid vara så att de märkte att detta med praktisk matematik var något annorlunda. Hade  

jag däremot haft undervisningen i en vanlig matematiklektionssal, hade eleverna eventuellt 

inte varit så förväntansfulla inför det nya sättet att jobba. För det kan ju vara som man hör 

sägas: ”i en matematiksal sitter matematiken och hur matematikundervisning ska bedrivas fast 

i väggarna”. Men i väggarna i syslöjdssalen satt ingen matematik fast, och därför så kände jag 

i alla fall att detta var något nytt och en nystart att se fram emot. 

7.1.2 Ovana hos eleverna

Jag märkte på flera olika sätt att eleverna inte var vana vid detta sättet att arbeta . Speciellt 

två saker påverkade försöket. 

För det första var de inte vana vid att få en planering som sträckte sig över fyra veckor, där 

det beskrevs vad och hur de skulle arbeta. Eleverna förstod inte att de kunde planera sitt 

arbete efter eget huvud och att jag gav dem både frihet och ansvar.  Detta gjorde att jag nästan 

varje dag fick frågor om vad de skulle göra fast det stod på planeringen de hade fått. Jag hade 

underskattat deras behov av tydlig information. Dessutom tror jag att det hade behövts en 

inkörningsperiod och att arbetssätet hade introducerats i etapper.
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För det andra så var inte eleverna vana vid att skriftligt redovisa hur de går tillväga när de 

löser sina uppgifter. Detta märktes tydligt på det de skrev och även på de muntliga 

kommentarer jag fick av eleverna under försökets gång. Jag underskattade traditionens makt 

och den förändring som blev då eleverna, från att ha räknat sida upp och sida ner i en 

matematiklärobok, nu plötsligt skulle ta egna beslut och avgörande. Helt plötsligt försvann nu 

den trygghet som detaljstyrning från en lärobok hade givit. Som elev vet man ju också, om 

man är ”bra eller dålig i matte”. Det är ju bara kolla var man ligger i matematikboken. Ligger 

man först, så är man bäst, enkelt och klart. 

I kursplaner och betygskreterier från Skolverket står:

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 
matematikens språk och uttrycksformer.22

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. 22

Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 
matematik och använda matematik i olika situationer . 22

Jag tror därför mycket på detta arbetssätt, eftersom jag som lärare genom detta kan komma 

närmare elevernas processarbete, vilket jag menar visar den ”riktiga” kunskapen inom 

matematiken. Jag som lärare kommer också närmare det divergenta tänkandet hos eleverna, 

vilket jag anser är svårare att komma åt med det traditionella sättet att undervisa.

7.1.3 Ovana vid frågeformulering

Jag var ganska osäker i min roll som ”forskare” och hade dessutom inte den erfarenhet som 

hade behövts för att utföra en undersökning med så öppna frågor. Om jag skulle göra om detta 

arbete idag skulle jag inte ställa en del av de frågor som jag gjorde i attitydundersökningarna. 

Jag hade försökt ha mer likartade frågor i de båda undersökningarna, för att på så sätt få fram 

det underlag jag hade behövt för att få tydligare och mer jämförbara svar.  

Det jag har konstaterat är att då man konstruerarade enkätfrågorna så hade jag en uppfattning 

om vilka svar som eleverna kunde tänkas ge. Men eftersom eleverna ibland uppfattar frågorna 

på ett helt annat sätt, så blir det problem när man ska sammanställa resultatet. 

22 Skolverket kursplaner och betygskriterier (2000) sid 26
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7.1.4 Ovana inför arbetssättet

Det var första gången som eleverna jobbade med detta arbetssätt, så även för mig. 

Eftersom jag inte hade så stor erfarenhet, kunde jag inte på förhand veta vad som kunde bli 

problematiskt för eleverna eller för mig som lärare. Detta kan ha gjort att eleverna i vissa fall 

uppfattade mig som osäker, eftersom jag inte visste vad jag skulle tänka på inför lektionerna. 

Detta kan i olika grad ha påverkat elevernas syn på och attityd till arbetssättet.

En elev skrev bland annat att:

”Testgruppen var sådär, lite konstig jag vill bara ha en klurig uppgift till veckoläxa”.

7.1.5 Koppling mellan praktisk- och traditionell matematik

Eleverna kunde inte se kopplingen mellan det som de ”praktiskt” gjorde och det 

matematiska innehållet. Det vill säga de kunde inte inse att det som de jobbade konkret med 

var ”matematik”. De såg det som en rolig ”mattelek” och tyckte inte att det hade med 

matematik att göra. Detta kan jag belysa med ett elevsvar från attitydundersökning 2. En elev 

skrev följande svar på frågan: Har du haft någon nytta av det du gjort på 

matematiklektionerna till provet?

”Inget, det kom ju inga kinesiska pussel på provet direkt.” 

Här har man ett tydligt exempel på att eleven inte riktigt hängt med på, att Tangrampusslet  

som de hade arbetat med var för att förstå ”del av begreppet” och då också procentbegreppet.  

7.1.6 Gruppindelningen 

Det som både jag och läraren i den andra gruppen upptäckte under arbetsperiodens gång 

var att eleverna uppskattade att man delat in klassen i två grupper. Detta kunde man höra från 

deras spontana kommentarer under arbetsperiodens gång, samt vad de skrev i 

attitydundersökning 2. I den skrev några elever:

”Kul att jobba med praktisk matte. Skönt att bara vara halv-klass.”

”Jag tycker vi ska fortsätta vara i två grupper. BYT INTE!, BYT INTE GRUPPER! 

Man ska vänta in alla i gruppen lite oftare. Alla räknar inte jättesnabbt.”

”Tyst. Alla ska koncentrera sig. Man ska få hjälp om man behöver. Därför var det bra 

med två grupper”.

”Lugn och ro, liten grupp och några genomgångar”.(2)
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I den grupp elever som jag fick, lät jag eleverna själva göra ytterligare en uppdelning i 

mindre arbetsgrupper om två till fyra elever. Detta gjordes av två orsaker, den ena var att få 

eleverna mer positiva till att jobba med varandra, genom att de själva valt grupperna. På så vis 

gick de in i det alternativa undervisningssättet mer positivt än om de skulle arbeta med någon 

som jag bestämt.

Den andra orsaken var att jag bara hade fyra veckor på mig och därigenom inte hade tid att 

testa andra gruppdynamiska sammansättningar, såsom könsblandade grupper eller andra 

konstellationer, vilket också skulle varit intressant att studera.

7.2 Del två

7.2.1 Problemformuleringen fråga 1:

Kan man genom att arbeta med alternativa undervisningsmetoder och konkreta uppgifter 

stärka elevernas motivation och öka deras lust att lära?

Jag kan inte med resultatet från de två attitydundersökningarna säga att motivation eller 

lusten att lära förändrades, om man arbetar mer praktiskt processinriktat jämfört med att 

arbeta traditionellt resultatinriktat. Men man kan utifrån vissa elevkommentarer se en 

tendens till att de mer öppna frågeställningarna gav en ökad lust att lära. Följande elevsvar 

belyser detta:

”Kul med praktisk matte”.

”Inget! Men det var roligt och fritt i Tottas grupp (2 elever)".  

Detta förstärks också av den spontana känslan jag hade under försöksperioden. Eleverna 

tyckte att det var roligt och lustbetonat att arbeta med laborativt materiel.

Det var även elever från den andra gruppen som efterfrågade alternativ till traditionellt 

arbete i matematikboken: 

”Få kluriga frågor”. 

”Variation i matte”. (3 elever)

Detta innebär i och för sig inte att dessa elever efterfrågar just praktisk matte för att det är 

mer lustfyllt, men det innebär att de efterfrågar mer variation som ett komplement till den 

traditionella undervisningen. Detta komplement skulle kunna utgöras av praktiska mate-

matikuppgifter. Detta bekräftas också i rapporten ”Lust att lära”: 
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De undervisningssituationer, där vi har mött många engagerade och intresserade elever som har givit 
uttryck för lust att lära har, i sammandrag, kännetecknats av att det finns utrymme för både känsla och 
tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare. Dessa 
undervisningassituationer har kännetecknats av variation i innehåll och arbetsformer. 23

Detta stöds också av följande ur ”Nämnaren”:

I det sociala samspelet i klassrummet kan varierande arbetssätt och arbetsformer ge eleverna möjlighet att 
tillägna sig matematik på olika sätt och med olika metoder.24

7.2.2 Problemformuleringen fråga 2:

Hur förändras resultatet av matematikkunskaperna då eleverna arbetar processinriktat 

istället för resultatinriktat?

Jag kan som lärare för testgruppen direkt säga, att jag tydligare kunde se om eleverna 

verkligen förstod området bråk och procent. Detta eftersom de nu blev tvungna att skriva ner 

vilken metod de använde för att komma fram till ett svar, till skillnad från förut då de 

förväntades skriva en lösning som ledde till ett svar som stämde med facit i boken. Om vi 

utgår från de två attitydundersökningarna som gjordes, så kan man direkt se att alla elever 

tycker att de kan området bråk och procent. Detta innebär att även om man använder 

processinriktat undervisningssätt så tycker eleverna att de lär sig bråk och procent, om man 

utgår från mitt lilla underlag av 14 elever.

På grund av den korta arbetsperioden på fyra veckor kunde eleverna bara i begränsad 

omfattning hinna ta till sig detta nya arbetssätt. Detta måste vägas in vid bedömningen av 

slutprovet. Kanske det till viss del förklarar den lilla skillnaden i resultatet mellan de båda 

grupperna.

Tittar vi på det gemensamma slutprov, som eleverna gjorde, så ser vi att provet är  

resultatfixerat och inte processfixerat. Detta anser jag gör att slutprovet inte ger en korrekt 

bild av ifall processfixerat eller resultatfixerat sätt att undervisa förändrar resultatet av 

matematikkunskaperna. Elever som arbetar på ett visst sätt i matematik, men även andra 

ämnen, bör också prövas på det sätt de är vana vid att arbeta. Annars försämras dessa elevers 

resultat bara på grund av ovana vid själva testmetoden. Ytterligare en tänkbar orsak till den 

något sämre resultatet på slutprovet för Grupp B.

23 Skolverkets rapport Lust att lära (2001-2002) sid 10
24 Nämnaren tema matematik – ett kommunikationsämne (1996) sid 16
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En fråga som vi också bör diskutera är, vad menar vi egentligen med kunskaper i 

matematik? Är det att få rätt svar enligt facit på så många uppgifter som möjligt, eller är det 

att förstå processen som leder fram till svaret? Är att komma fram till rätt svar det viktiga och 

därmed matematik-kunskapen, så måste det traditionella sättet att arbeta vara det bästa. Är 

däremot metoden som eleven valt att lösa en uppgift på och förståelsen av den det viktiga, så 

är det ju det processinriktade arbetssättet som måste komma i centrum. Jag anse att 

matematikkunskapen är vägen fram till svaret, vilket jag skulle vilja belysa genom att citera 

Engström som skriver: 

Det centrala för lärandet enligt Engström, är att vi som lärare får eleverna att reflektera och argumentera för 

sina lösningsmetoder och hur de angripit problemställningen.. Genom att arbeta så, kan läraren förstå de 

föreställningar eleverna skapar och genom detta kan han/hon diskutera med dem och utmana deras 

föreställningar.25

7.2.3 Problemformuleringen fråga 3:

På vilket sätt förändras elevernas attityd till matematikämnet om de arbetar på ett laborativt 

sätt jämfört med att arbeta på ett traditionellt sätt? 

Jag kan inte dra några tydliga slutsatser på de svar som eleverna lämnar, eftersom 

elevernas svar kan tolkas på olika sätt. Jag hade förväntat mig att de skulle kunna uttrycka sig 

tydligare. Det skulle ha varit lättare att få mer information om jag ställt andra frågor, vilket 

jag skrev om ovan under 7.1.3 i avsnittet ”Ovana vid frågeformulering”.

Men det som jag kan se från attitydundersökningen efter försöksperioden var att fler 

elever, från båda grupperna, skrev att de inte bara ville arbeta i boken. Följande elevsvar från 

grupp B bekräftar detta: 

”Inte bara arbeta i boken utan även uppgifter man får lösa i grupp.”

”Rolig, inte bara att sitta och räkna, kanske leka en lek fast det ändå ingår matte.”

”Inte så lång och det ska vara kul. Man ska inte bara sitta och räkna hela tiden utan ha 

t.ex. mattelekar och sånt.”

”Man ska kunna prata lite ned varandra. Inte att det ska vara knäppt tyst. Vi ska inte 

jobba i boken hela tiden.”

Dessa fyra exempel från elever i grupp B som då arbetade på ett alternativt sätt och 

därigenom såg att det fanns alternativ att arbeta på jämfört med att bara arbeta i boken.

25 Engström, A (red.) Matematik och reflektion (1998) sid 56
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Deras attityd till matematiken hade i viss mån förändrats eftersom de förstod att matematik 

inte bara var att räkna sida upp och sida ner i en matematiklärobok. Det fanns alternativ och 

några uppfatttade det som positivt. Andra elever satt fortfarande fast i den traditionella synen 

på matematikundervisning.

”Kul att jobba med praktisk matte”

”Jag ha den vanliga matten… ”

7.3 Del tre

7.3.1 Inskolning

Av min korta period med detta arbetssätt kan jag ändå dra vissa lärdomar, vilka jag hoppas 

kunna dra nytta av i andra sammanhang. Några av dessa redogör jag för nedan:   

Om man tänker sig att arbeta med praktisk matematik så behöver eleverna inskolas i detta 

arbetssätt. Detta kan göras på många olika sätt. Till exempel:  

Man kan börja med att låta eleverna välja från ett ”smörgåsbord” av laborationer. Detta för 

att ge eleverna eget ansvar och ett större intresse för laborationerna. När man väckt 

intresset hos eleverna kan man börja med att introducera skrivandet av 

laborationsrapporter. Den första rapporten skriver man lämpligen tillsammans med 

eleverna för att tydliggöra syfte och metod. Eleverna kan använda den rapporten som mall. 

Man får se rapportskrivandet som en process och ställa krav allt eftersom eleverna växer in 

i metoden. Alla rapporter som eleverna skriver bör man samla in, läsa igenom och lämna 

tillbaka med ett omdöme och en kommentar. Dessa kommentarer skall uppmuntra eleverna 

att skriva bättre och bättre rapporter. Man ska lyfta fram det positiva och utgå från det, 

vilket är viktigt, eftersom detta är ett nytt och annorlunda sätt att arbeta på. Elevens 

samlade rapporter är också ett bra underlag då man ska bedöma elevers individuella 

prestationer vid betygssättning. De är även bra att visa upp för föräldrar vid 

utvecklingssamtal. Man bygger från en ny grund, och elevens kan tydligare ”se sin 

förståelse” vilket kan leda till att man vänder en elevs negativa spiral till en positiv.Genom 

att stärka elevernas självförtroende för matematik, kan läraren bygga upp deras motivation. Ett sätt att göra 

detta på är att låta alla elever få lyckas med att lösa sina uppgifter det stärker deras självförtroende och gör 

att motivationen ökar. Det blir en positiv spiral, som växer uppåt hela tiden. Om eleverna däremot misslyckas 

med att lösa sina uppgifter sänks självförtroendet, och det är en tidsfråga innan motivationen helt försvinner. 

Det blir en negativ spiral, som innebär att elevens matematiska förmåga blir för svag och då räcker inte 

elevens motivation till längre.26

26 Magne O, Att lyckas med matematik i grundskolan (1998 ) sid 65
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7.3.2 Att tänka på.

Innan man börjar med att arbeta med laborationer, så är det viktigt att ha allt materiel klart 

från börjar. Detta för att undvika stress och andra problem vid lektionstillfället. 

När det gäller att få uppslag och idéer till laborationer så finns det mycket bra att hämta från 

”Matematikbok 3000 Grundbok kurs A lärarhandledning”. Man kan även lita till sin egen 

uppfinningsförmåga och själv hitta på några laborationer. Det är bra om man på skolan kan 

hitta en kollega som är intresserad av samma arbetssätt. 

Det är också en fördel om man kan hitta dokumentation och därigenom dra lärdom av 

tidigare resultat och upptäckter. Om man känner till någon som gjort något liknande innan, så 

kan man kontakta denna person och få mer tips och idéer. Mitt exemensarbete kan ses som ett 

bidrag. 

7.3.3 Koppling mellan konkret praktisk matematik och matematikkunskaper

Projektet lärde mig att det är viktigt att jag som lärare inte bara låter eleverna arbetar med  

laborationer, utan också i samtal med elever och på gemensamma genomgångar gör 

kopplingar till det matematikområde som eleverna bearbetar. Erfarenheten från försöket fick 

mig att inse att jag som lärare måste använda mer tid för att överbrygga klyftan mellan 

praktisk matematik och den matematikteori som finns bakom, vilket man kan koppla till det 

som Engström valt att kalla för den gyllene inlärningsregeln, vilken är:

”verkligheten – teorin – verkligheten. Ofta nöjer sig undervisningen med de två sista stegen.” 27

I mitt fall så handlar det mer om att koppla samman verkligheten med matematisk teori, så att 

eleverna ser att matematiken är ett verktyg för att lösa problem från verkligheten.

Det viktiga är att få eleverna att inse att den annorlunda arbetssättet är ett alternativt sätt att 

lära matematik, egentligen samma matematik som finns i matematikboken, fast den görs på 

ett annat sätt. Jag tror att resultatet både attitydmässigt och resultatmässigt skulle sett 

annorlunda ut om jag till varje matematiklaboration visat på den generella metoden och 

anknutit den till uppgifter i matematikläroboken. Detta betyder ju att man följer Engströms 

gyllene inlärningsregel det vill säga först verkligheten (laborationen) sedan 

matematikuppgiften i boken (teorin) och till sist kan man göra ytterligare en liknande 

laboration (verkligheten). 

27 Engström, A (red.) Matematik och reflektion (1998) sid 44
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Bilaga 1

Frågorna som jag ställde före arbetsperiodens påbörjande var:

1. Vad tycker du om matematik? 

2. Vad är matematik för dig? Beskriv med egna ord.

3. Hur vill du att en bra matematiklektion ska vara?

4. Vad inom matematiken tycker du är svårast?

Frågorna, som eleverna fick besvara efter arbetsperiodens slut var:

1. Har du haft någon nytta av det du gjort på matematiklektionerna till provet?

2. Tycker du själv att du förstår bråk och procent?

3. Hur tycker du att en bra matematiklektion ska vara?

4. Vad tycker du är svårast inom matematiken?

5. Under denna punkt kan du skriva ner övriga kommentarer. 
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Bilaga 2

Mobil-abonnemang
Idé Karl-Johan Rosén

Tele I:

Tele II:
Samtalsavgift: 3,50 kr/min

Samtalsavgift: 6,00 kr/min
Månadsavgift: 60 kr/mån

Månadsavgift: 0 kr
Frågor:

1. Vilket abonnemang skulle du föredra och varför?

2. För vilken samtalstid är månadskostnaden lika stor för de båda abonnemangen?

3. Hur mycket dyrare blir det ena abonnemanget än det andra vid 20 minuters total 

samtalstid under en månad?

4. Hur mycket längre kan du prata på det ena abonnemanget än på det andra om du 

begränsar månadskostnaden till 300 kr?

Lös uppgifterna på 3 olika sätt:

a) Genom att gissa och kolla och redovisa i en tabell. Guess and check.

b) Genom att ställa upp ekvationer och lösa dem. Algebraisk metod.

c) Genom att rita grafer för de båda sambanden (sätt: kostnaden = y kr och samtalstiden = x 

min) i ett koordinatsystem så att du kan avläsa svaren direkt i koordinatsystemet. 

Analytisk metod
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Bilaga 3
Planering av området laborativt arbetssätt i bråk och procent

Vecka Måndag Onsdag Fredag
9 Introduktion av arbetssättet. 

Utdelning av läxa 1. 
Grundläggande genomgång.

Laboration 1 Sista dag för 
inlämning av läxa 1
Uppgifter på 
arbetsblad

10 Sista dag för inlämnande av 
laborationsrapport 1. 
Få tillbaka läxa 1 och en 
genomgång av den. 
Utdelning av läxa 2.

Laboration 2 Sista dag för 
inlämning av läxa 2.       
Diagnos 1

11 Sista dag för inlämnande av 
laborationsrapport 2. 
Få tillbaka läxa 2 och en 
genomgång av den. 
Utdelning av läxa 3.

Laboration 3 Sista dag för 
inlämning av läxa 3. 
Diagnos 2.

12 Sista dag för inlämnande av 
laborationsrapport 3. 
Få tillbaka läxa 3 och en 
genomgång av den.

Prov Muntlig och skriftlig 
utvärdering av 
området.

Detta skall vara med i varje laborationsrapport som du skriver:

 Namn på uppgiften.

 Vilka som arbetat med den.

 Vilken metod användes för att lösa uppgiften.

 Redovisning av uppgiften i form av tabell, figur eller ett diagram som visar hur 

problemet lösts.

 Nedskrivning av lösningarna/svaren på uppgiften.
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Bilaga 4
Laboration 1 Indianpärlor

Material: Ett band med olika antal olikfärgade indianpärlor.

1. Ange delen i bråkform, decimalform och procentform av pärlorna som är: 

A: Blåa B: Vita C: Gula D: Svarta E: Gröna.

2. Om ni adderar alla svaren i uppgift 1, vad får ni då för svar i bråkform, decimalform 

och procentform?

3. Ange delen av de olika färgerna om du tar bort 5 svarta pärlor från bandet? (svar med 

de tre formerna bråkform, decimalform och procentform)

4. Ange delen av de olika färgerna om du lägger till 25 gröna pärlor till bandet? (svar 

med de tre formerna bråkform, decimalform och procentform)

5. Ange delen av de olika färgerna om du tar bort 5 blåa pärlor från bandet? (svar med de 

tre formerna bråkform, decimalform och procentform)

6. Ange delen av de olika färgerna om du lägger till 25 vita pärlor från bandet? (svar med 

de tre formerna bråkform, decimalform och procentform)

Ange delen av de olika färgerna om du tar bort 1 gul, 2 gröna, 3 svarta och 9 blåa pärlor från 

bandet? (svar med de tre formerna bråkform, decimalform och procentform)
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Bilaga 5
Laboration 2 Del av begreppet

Material: Olika färgade papper i olika former.

I denna uppgiften så är alltid det vita papperet helheten och ni ska ta reda på hur stora del av 

detta vita papper som de övriga papperna är. (Nedan ser du figurer över hur de olika pappren 

ser ut)

1. Om det vita papperet är helheten, hur del av detta är då det Gula papperet.

2. Om det vita papperet är helheten, hur del av detta är då det Ljusblåa papperet.

3. Om det vita papperet är helheten, hur del av detta är då det Röda papperet.

4. Om det vita papperet är helheten, hur del av detta är då det Gröna papperet.

5. Om det vita papperet är helheten, hur del av detta är då det Orange papperet.

Vit papper: (Kvadrat)

Sidan i kvadraten är 10 cm

Arean 100 cm2

Gula papper: (Rätvinklig triangel)

Basen i triangeln är 10 cm och höjden är 5 cm.

Arean 50 cm2

Ljusblått papper: (Likbent triangel)

Basen i triangeln är 10 cm och höjden är 10 cm

Arean 50 cm2

Rött papper: (Likbent triangel)

Basen i triangeln är 10 cm och höjden är 5 cm

Arean 25 cm2

Grönt papper: (Kvadrat)

Sidan i kvadraten är 5 cm

Arean 25 cm2

Orange papper: (Romb)

Sidan i romben är Ca: √50. 

Denna figur är även en lutande kvadrat med sidan ca: √50.

Arean 50 cm2.
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Bilaga 6
Laboration nr 3 Tangrampussel

Material: En kopia av Tangrampussel och en sax.

Tangram är ett kinesiskt pussel. Enligt legenden skulle för länge sedan en man vid namn Tan 

ha tappat en kvadratisk platta i golvet. Plattan gick i sju bitar och Tan lyckades inte lägga ihop 

dem till en kvadrat igen men väl till en massa andra figurer. Uppgiften blir att svar på 

frågorna nedan och att redovisa efter ”labbpunkterna”. OBS!! Du ska INTE klippa sönder 

papperet förrän i uppgift 2.

1. Hur stor del av hela pusslet utgör var och en av de sju pusselbitarna? Ange svaret i 

bråkform, decimalform och procentform.

2. KLIPP nu ut de sju bitarna och använd dem för att lösa uppgifterna nedan:

3. Bygg tre olika kvadrater vars area är 50%, 25% respektive 12,5% av hela 

Tangrampusslets area.

4. Bygg på tre olika sätt en rektangel vars area är en fjärdedel av hela Tangram – pusslet. 

5. Bygg en rektangel vars area är 3/8 av hela Tangram – pusslets area.

6. Använd pusselbitarna för att bygga så många olika trianglar du kan. Ange hur många 

procent av hela Tangram – pusslets area som de olika trianglarnas areor utgör. 

7. Bygg figurer fritt (dvs vilka figurer du vill) av de sju bitarna och svara på hur stora 

dessa figurer är i förhållande till det hela Tangram – pusslet. Anger bråkform, 

procentform och decimalform.
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Bilaga 7

Hemuppgift 1Vad är helheten ?
Här kommer det några olika ex på delar (det står efter vilka delar det är) och din uppgift 

blir att rita hur helheten kommer att se ut.

Exempel Detta är en tredjedel (1/3). Hur ser helheten ut?

Svar: Helheten ser ut så här. 3 st tredjedelar blir en hel (1/3+1/3+1/3=3/3)

1. Detta är en fjärdedel (1/4). Hur se helheten ut?

2. Detta är en halv (1/2). Hur ser helheten ut?

3. Detta är en fjärdedel (1/4). Hur ser helheten ut?

4. Detta är en halv (1/2). Hur ser helheten ut?

5. Detta är en halv (1/6). Hur ser helheten ut?

6. Detta är en halv (1/4). Hur ser helheten ut?
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7. Detta är en halv (1/2). Hur ser helheten ut?

8. Detta är en halv (1/5). Hur ser helheten ut?

9.Detta är en halv (1/3). Hur ser helheten ut?

10. Detta är en halv (1/2). Hur ser helheten ut?
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Bilaga 8
Hemuppgift nr 2 Tredelad cirkel
Av de uppgifter som du får i varje cirkeldel ska du bilda en uppgift där alla tre delar ingår.

Exempel om de tre delarna är siffrorna 6, 3 och 2. Kan man bilda uppgiften 6/2=3 eller 

3x2=6. Du ska alltså göra en uppgift (text tal) och svar där de här tre delarna ingår. Du ska på 

varje cirkel göra två olika uppgifter med svar. Totalt alltså kommer du att göra 4 uppgifter 

med svar till. Skriv uppgifterna i din läxbok och lämna in till mig. 

16%

4 mål 25 skott
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Bilaga 9
Hemuppgift 3 en tankekonflikt?

Gruppen skall komma fram till ett gemensamt ställningstagande.

Arbeta efter följande plan:

a. Var och en av gruppmedlemmarna sätter sig in i problemställningen och tänker ut en 

lösning som skrivs ner individuellt.

b. Presentera era lösningar för varandra i tur och ordning. Det är viktigt att lyssna och inte 

avbryta när någon pratar.

c. Diskutera liketer och olikheter i gruppmedlemmarnas lösningar och försök komma 

överens om en gemensam ståndpunkt.

d. Redovisa och motivera ert gemensamma ställningstagande.

Problemställning 1

Företaget har fått ett förmånligt kontrakt på tillverkning av en av företagets produkter, men 

leveranstiden är mycket kort, bara två månader. 

Chefen vet att om man ska leverera inom utsatt tid måste en del av de anställda på företaget 

jobba extra och några i personalen kommer att få en hård arbetsbelastning-

Helén, som Tjänar 14 000 Kr i månaden, är en av dem. Hon erbjuds en löneökning på 50% 

under de två månaderna. I uppgörelsen ingår att då uppdraget är avslutat sänks den lön Helèn 

har haft under de två månaderna med 40%.

Tycker ni Helén ska anta erbjudandet? Motivera ert ställningstagande.

Vilken procentuell minskning av den förhöjda lönen kan Helèn acceptera om hon 

fortsättningsvis ska ha 14 000 kr i månaden?

Problemställning 2

I en klass är 27% av pojkarna och 35% av flickorna brunögda. Hur många procent av 

klassens elever är brunögda?

Per och Eva var för sig löste uppgiften.

Per säger att det är 31% av eleverna som är brunögda!

Eva säger att det är 62% av eleverna som är brunögda!

Vem av dem har rätt? Vilka är era kommentarer?
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Bilaga 10
Diagnos 1

Namn:_________________

1. Skriv ett bråk som är större än 2/7 men mindre än 1.

2. Rita en cirkel och en rektangel och skugga hälften av arean i båda figurerna.

3. I en låda finns det 28 pennor i ett ställ. Av dessa är 2/7 blåa pennor, hur många är det?

4. 2/5+3/5=

5. 7/5-3/5=

6. Ordna talen så att det minsta står till vänster och det största till höger 

A 0,72 

B ¾ 

C 7/10.

7. På vilken rad är värdet av alla bråk lika? 

A: 3/6, 6/8, 12/14 

B: 3/5, 5/7, 19/15 

C: 3/8, 6/16, 12/32 

D: 5/10, 10/15, ½

8. Skugga 2/3 av en rektangel.

9. Pelle, Maja och deras mamma skulle dela på en chokladkaka. Pelle åt ½ av kakan och 

Maja åt ¼ av kakan. Hur mycket av chokladkakan finns det kvar? 

10. Två grupper med turister består av 60 personer i varje grupp. ¾ av den första gruppen 

och 2/3 av den andra går in i bussar för att åka till ett museum. Hur många fler personer 

från den första gruppen än från den går in i bussarna?
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Bilaga 11

Diagnos 2

Namn:__________________

1. Rita en rektangel och färga 2/5 av rektangeln. 

2. Förkorta bråk så långt som möjligt a) 4/6 b) 12/60

3. Hur många minuter är en tredjedels timme?

4. I en klass finns det 12 flickor och 18 pojkar. Hur stor andel av klassen var flickor? 

5. Martin läser en bok med 140 sidor. Hur många procent av boken har Martin läst då han 

läst 35 sidor?

6. Rita en rektangel och skugga 25% av rektangeln?

7. Vid en fotbollsmatch var 20% av publiken, eller 340 personer, barn. Hur många 

personer såg matchen?

8. Ett par badshorts kostade 280 Kr. Vid slutet av sommaren såldes de med 70% rabatt.

a. Bestäm rabatten i kronor.

b. Bestäm det nya priset.

9. Saras månadslön är 17 500 Kr. Hon får en löneökning med 4%. Beräkna Saras nya 

månadslön.

10. Priset på en gitarr sänktes från 5 900 Kr till 4 800 Kr. Beräkna sänkningen i procent.

11. Tina har ett banklån på 45 000 Kr. Räntesatsen ändras från 8,0% till 9,5%. Besvara på 

tre olika sätt frågan: ”Hur mycket ändras Tinas räntekostnad?”
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Bilaga 12
Slutprov

Matematikprov i år 7

1. Hur mycket är 25% av 200 Kr?

2. En undersökning visade att 3 elever av 4 trivdes mycket bra i skolan. Hur många 
procent motsvarar det?

3. Hur många procent av rektangeln är färgade?

4. Hur många procent är 13 kr av 50 Kr?

5. Förkorta bråkat 16/48 med ett så stort tal som möjligt.

6. Hur många timmar är 2 ¼ dygn?

7. Helena hade en månadslön på 12 500 Kr. Lönen höjdes med 4%. Hur stor blev lönen 
därefter?

8. Vilket tal är störst och vilket är minst av följande tal? 
a. 3/5     ¾  0,3  3/8

9. En kvadrat har sidan 20 cm. Två av sidorna förlängs med 40% medan de två övriga 
förkortas med 25%. Hur stor area har den rektangel som då uppkommer?

10. Lena, Lars och Lotta vann 11 200 Kr på måltips. Av vinsten skulle Lena ha 3/8 medan 
Lars och Lotta skulle dela på resten. För sin andel köpte Lotta en jumper som kostade 
700 Kr. Hur många procent av sin vinst hade Lotta sedan kvar?
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