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Ett intresse för matematik och nyfikenhet över hur jag i framtiden ska kunna göra matematiklektionerna meningsfulla och 
vardagsnära för mina elever bidrog till att jag, när jag fick den, tog chansen att genomföra ett temaarbete med ett laborativt 
arbetssätt och göra en fallstudie över detta.

Tidigare forskning visar att det är viktigt att utgå från elevers olika individuella förutsättningar, göra lektionerna 
vardagsnära, meningsfulla, varierande och även gärna lustfyllda. Forskningen visar även på kommunikationens betydelse, 
särskilt vikten av att kommunicera så att eleverna förstår både vad de förväntas lära och vad de kan utveckla.

Detta examensarbete är skrivet utifrån ett sociokulturellt perspektiv efter att en fallstudie, inspirerad av aktionsforskning, 
bestående av såväl observationer, intervjuer, samtal och enkäter genomförts.
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Inledning  

Under min utbildning på lärarprogrammet har jag fått  ta del av olika läromedel och olika 

undervisningsmetoder både under verksamhetsförlagd utbildning, vid seminarier och genom 

litteratur.  Min  inriktningspraktik  tillbringade  jag  bland  annat  i  ett  arbetslag  där 

matematiklektionerna bestod av mycket mer än bara arbete i matteboken. Eleverna fick som 

stöd i sitt lärande använda olika material, konkretisera och använda flera sinnen. De arbetade 

laborativt, ett arbetssätt som jag har tagit till mig och upplever som positivt eftersom jag har 

sett  att  eleverna  har  roligt.  Det  väcker  många  tankar  om hur  jag  själv  vill  bedriva  min 

matematikundervisning i framtiden. I skolans styrdokument finns delar som kan knytas till 

konkretisering och laborativt arbetssätt, exempelvis det som står i kursplanen för matematik:

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att  utöva och kommunicera matematik i 

meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter 

och lösningar på olika problem.”1

Genom den verksamhetsförlagda delen av min utbildning samt inriktningen Grundläggande 

färdigheter  i  svenska  och  matematik har  jag  alltså  fått  ökad  insikt  om  hur 

matematikundervisning kan bedrivas och hur elevernas kunskapsutveckling i matematik kan 

se  ut.  Fördjupade  matematikkunskaper  har  även  bidragit  till  mitt  eget  ökade  intresse  för 

matematik. Jag har erhållit inspirerande förslag på hur min framtida matematikundervisning 

skulle kunna göras lättförståelig, utmanande och rolig. Alla elever kan inte vara intresserade 

av matematik, men inspirerande och varierande lektioner bidrar förhoppningsvis till att fler 

blir det. 

Det finns en uppfattning om att lärande ska vara slitsamt, att lära får inte vara för roligt då kan 

skolan bli beskylld för att vara en lekstuga och då lär man sig inget.2 Enligt läroplanen utgör 

skapande arbete och lek väsentliga delar av det aktiva lärandet.3 Det är viktigt att skolan är en 

plats  där  eleverna  både lär  sig,  trivs  och har  roligt.  Jag  tror  därför  att  lärande  bör  ske i 

meningsfulla, vardagsnära sammanhang, med möjlighet att konkretisera och arbeta laborativt. 

Jag har valt att skriva om användningen av ett laborativt arbetssätt i matematik därför att det 

1 Skolverket, matematik, kursplan (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/sb/d/577>. 
(2007-02-20).
2 Imsen, G (2000). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur. 
3 Skolverket, läroplaner, Lpo/lpf 94 (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841>. 
(2007-02-20).
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ligger  i  mitt  intresse.  Faktorer  som också har påverkat  mitt  val  har  dels varit  att  jag har 

deltagit i ett matematikprojekt som gett mig möjlighet att samarbeta med tre aktiva lärare och 

dels att jag vill kunna ha nytta av mitt examensarbete när jag börjar undervisa.  

Litteraturgenomgång

Här  kommer  jag  att  presentera  valda  delar  av  litteratur  som  är  relevant  i  det  här 

examensarbetet. Delar hämtade från såväl tidigare forskning som skolans styrdokument. Jag 

börjar  med  att  skriva  om  lärande  för  att  därefter  ta  upp  kommunikation  i 

matematikundervisningen samt vardagsmatematik. Jag avslutar med att skriva om laborativt 

arbetssätt och material. 

Förutsättningar för lärande

Det bästa sättet att  lära sig på, skiljer  sig från människa till  människa, enligt Marton och 

Booth. I en undersökning visar de att studerande ser på lärande på två olika sätt. Det ena går 

ut  på att  lärande är  att  samla  in  information  och fakta  från  texter  för  att  eventuellt,  inte 

nödvändigtvis, komma ihåg det till ett annat tillfälle. Det andra sättet att se lärande är att med 

hjälp av uppgifter finna en mening, att se saker på ett nytt sätt och relatera det till sina tidigare 

erfarenheter och sin omvärld. Lärande är enligt det senare synsättet något som bidrar till att 

eleven förändras på något sätt.4 Moyer skriver i sin artikel Are we having fun yet? att aktuell 

forskning visar  på att elever är aktiva deltagare när det gäller att lära sig. Hon framhåller att 

elever lär sig genom att omorganisera sitt vetande och dra ut sammanhang och mening ur sina 

erfarenheter.5 I texterna som ligger till grund för 1994 års läroplan står följande att läsa:

”I skolan skall det finnas en balans mellan praktiska och teoretiska kunskapsformer. Genom 

reflexion över praktiska erfarenheter och praktisk erfarenhet av teoretiskt arbete  utvecklas 

förmågan  till  tänkande  och  reflexion  och  läggs  en  första  grund  till  ett  vetenskapligt 

förhållningssätt.”6

Ahlberg anser att det första mötet med matematiken är avgörande när det gäller elevernas 

kommande intresse för ämnet. Hon menar att stor vikt bör läggas vid val av såväl innehåll 

4 Marton, F & Booth, S (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 
5 Moyer, P S (2001). Educational Studies in Mathematics. Are we having fun yet? How teachers use 
manipulatives to teach mathematics. 47:175-197.
6 Skolverket (2003). Bildning och kunskap Särtryck ur skola för bildning. Stockholm: Liber distribution. S 43
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som arbetssätt då det kan bidra till fler matematikintresserade elever. Ahlberg framhåller även 

att det är positivt om eleverna får förståelse för att de kan lära av varandra. Hon skriver vidare 

att möjligheten finns att fler elever vågar pröva sig fram om de genom att diskutera med sina 

kamrater får upptäcka att man kan tänka på olika sätt.7 Känslan av att man kan, förstår, lyckas 

och lär sig är det som de flesta elever tycker har en positiv inverkan på lusten att lära, enligt 

Skolverkets rapport Lusten att lära.8 I denna rapport går även att läsa att:

”Lusten  och glädjen uppstår  i  känslan av  att  lyckas med någonting vilket  i  sig  är  starkt 

motiverande…Relationen  mellan  uppgifternas  svårighetsgrad  och  elevernas  motivation 

eller vilja att engagera sig finns också belagd i forskning.”9              

Stor vikt ligger vid variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen. Hur 

skoldagen  kommer  att  bli  ska  inte  vara  förutsägbart.10 Dessutom är  det  enligt  Dahlgren, 

professor i pedagogik, viktigt att lärandet är meningsfullt.11 

Ahlberg framhåller även att elevernas möjligheter att lära ökar om läraren utgår från elevernas 

tidigare  erfarenheter.12 Liknande  resonemang  förs  av  Engström  som  menar  att  kunskap 

konstrueras  utifrån  tidigare  erfarenheter  men  även  från  tidigare  konstruktioner.  Han 

konstaterar också att en lärare inte kan ge en elev kunskap men att läraren kan påverka eleven. 

Engström  framhåller  således  att  all  social  interaktion  som  eleven  är  delaktig  i,  är 

betydelsefull, men hur den uppfattas och tolkas av eleven kan ingen lärare råda över.13 Vikten 

av att läraren är medveten om och planerar sin undervisning med utgångspunkt från elevens 

individuella förutsättningar betonas också av Malmer.14

”Undervisningssituationen bör helt naturligt utformas så, att  elevernas möjligheter – utifrån 

individuella förutsättningar – tas tillvara. Detta innebär också att uppläggningen i sig måste 

inrymma  rika  tillfällen  till  nya  upptäckter  och  vidgade  erfarenheter.  En  noggrann  och 

systematisk planering är speciellt viktig för de svagare eleverna. Här behöver läraren mera 

målmedvetet leda barnet fram till uppgifter, som det har förutsättningar att klara av. I annat 

7 Ahlberg, A i Nämnaren Tema (2000). Matematik från början. Göteborg: Nämnaren. 
8 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes kundservice. 
9 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes kundservice. S 26
10 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes kundservice. 
11 Dahlgren, L O (1995). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköpings universitet: Skapande 
vetande. 
12Ahlberg, A i Nämnaren Tema (2000). Matematik från början. Göteborg: Nämnaren. 
13 Engström, A (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
14 Malmer, G (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur.
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fall kan ett redan dåligt självförtroende ytterligare urholkas med kanske svårbotade skador 

som följd.”15

Kommunikation

En mängd av den forskning som genomförts mot bakgrund av Vygotskys tankar visar att 

kommunikation och tankeutbyte mellan såväl lärare och elever som elever sinsemellan, har 

betydelse för elevens kognitiva utveckling.16 Detta får också stöd av Engström som menar att 

det är tillsammans med andra, genom språket som vi knyter begreppen till våra erfarenheter.17 

Han anser alltså att det är viktigt att tala matematik, men att det gäller att samtala på ett sådant 

sätt  att  det  stimulerar  elevernas  reflektioner.  Två  viktiga  punkter  för  framgångsrik 

kommunikation  är,  enligt  Engström, att  undervisandet  handlar  om att  lyssna  och lärandet 

handlar om att tala.18 Ett liknande synsätt uttrycker även Malmer när hon framhåller vikten av 

att ge plats åt talad matematik, det vill säga att eleverna måste få tillfälle att uttrycka tankar 

både  skriftligt  och  muntligt.  Språket  kan  alltså  vara  av  stor  betydelse  för  bildandet  av 

tankestruktur.19 Cobb däremot lyfter fram de sociala processerna i dessa sammanhang, men 

betonar samtidigt lärarens centrala roll i samband med elevens kunskapsutveckling.20

Eftersom matematiken har en egen diskurs är det inte ovanligt att ord betyder en sak i barnens 

vardag och en annan under matematiklektionen, skriver Malmer och Adler. Ett bland många 

exempel  kan  vara  ordet  rymmer  vars  betydelse  kan  växla  beroende  på  om  man  menar 

innehållet i ett kärl eller en hund som har smitit från sin ägare. Om eleverna saknar dessa 

speciella ord och uttryck, menar Malmer och Adler att det blir mycket svårt för eleverna att 

kommunicera.21 Vidare menar de att det inte är ovanligt att elever har en strategi för hur de 

ska lösa en uppgift när de hanterar laborativt material. Däremot saknar de ofta förmåga att i 

ord  beskriva  vad  och  hur  de  gjorde.22 Författarna  till  Nämnaren  tema:  Matematik  ett  

kommunikationsämne  menar  att  läraren  har  två  viktiga  uppgifter,  att  stärka  elevernas 

15 Malmer, G (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. S 16.
16 Madsén, T (2002). Återuprätta läraren! Pedagogiska magasinet, 3, 54-59.
17 Engström, A (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
18 Engström, A (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
19 Malmer, G (1992). Matematik ett glädjeämne. Solna: Ekelunds förlag.
20 Cobb, P (1988). The Tension Between Theories of Learning and Instruction in Mathematics Education. 
Educational Phychologist, 23, (2), 87-103.
21 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
22 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
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språkutveckling och att leda det matematiska samtalet. En viktig aspekt av ett samtal är också 

att kunna lyssna.23 

I  många fall  är  det  arbete  i  mindre  grupper  eller  i  par  som är  det  mest  utvecklande,  då 

eleverna i  och med en sådan arbetsform, genom reflekterande samtal,  får  tillgång till  fler 

uppslag och idéer.24 Att förklara hur någonting går till, för en annan person, har många gånger 

erfarenhetsmässigt  mycket  positiva  effekter  för  elevers  lärande,  skriver  författaren  i 

Nämnaren tema.25

”Lärandet  kan  gå  via  vardagsspråk  och  varsamt  införande  av  matematisk 

terminologi,  så  att  t.ex  formler  först  uttrycks  och  beskrivs  i  ord  och  bild,  att 

bokstäver, konstanter,  parametrar och variabler ges mening som kan förstås och 

användas.”

Kommentarer till grundskolans kursplan och kriterier i matematik, 

skolverket 199726

Vardagsmatematik

Wistedt mfl anser, med stöd i bland annat Piagets forskning, att ”all inlärning som inte har  

sin  grund  i  redan förvärvade  kunskaper  är  dömd att  bli  ytlig  och meningslös.”27 Vidare 

skriver hon, att genom att eleverna får möta matematiken i situationer de känner igen ges de 

möjligheten att  inte bara använda sitt  praktiska förnuft utan även att  utveckla användbara 

kunskaper. Wistedt anser även att skolans abstrakta sätt att undervisa matematik bidrar till att 

eleverna skapar en skolkontext för sitt kunnande, vilket i sin tur resulterar i att de inte kan 

applicera kunskapen på vardagssituationer.28 Detta stämmer överens med det som står att läsa 

i  Nämnaren tema -  Matematik ett kärnämne, att skolmatematiken ibland befinner sig långt 

från elevernas verklighet och kanske inte ens placeras i ett sammanhang som är välbekant för 

eleven.  Det som eleven lär sig i  klassrummet kan då bli  svårt  att  utnyttja  utanför skolan. 

Eleverna  behöver  få  känna  att  de  kan  använda  de  kunskaper  de  utvecklat  och  att 

skolmatematiken är och kommer att vara användbar. Elever klarar ofta av vardagssituationer 

23 Nämnaren Tema (1996). Matematik ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren. 
24 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
25 Nämnaren Tema (1995). Matematik ett kärnämne. Göteborg: Nämnaren. 
26 Berggren, P & Lindroth, M (1998). Kul matematik för alla. Solna: Ekelunds förlag. S 25
27 Wistedt, I mfl (1992). Att vardagsanknyta matematikundervisningen. Stockholm. Stockholms universitet 
Pedagogiska institutionen. S 5
28 Wistedt, I mfl (1992). Att vardagsanknyta matematikundervisningen. Stockholm. Stockholms universitet 
Pedagogiska institutionen.  
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som har med matematik att göra, men de lyckas inte lika bra när de ska genomföra liknande 

uppgifter i skolan.29 Kronqvist och Malmer framhåller att i vardagslivets matematik saknas 

ofta facit. De menar därför att det är viktigt att eleverna även får arbeta med uppgifter där 

tyngdpunkten ligger på själva utförandet och processen.30 

Mätning som undervisningsinnehåll

Kronqvist och Malmer poängterar vikten av att vid introduktion av massa (vikt) knyta an till 

något som barnen känner till, exempelvis deras egen vikt eller situationer då man väger saker. 

Dessutom framhåller  de att  eleverna bör  få  tillfälle  att  handskas  med material  med olika 

densitet för att förstå att en kropps vikt är oberoende av dess volym.31

Pope  framhåller  att  experiment  och  siffror  (laborativt  arbete  och  mattebok)  kan  bindas 

samman på ett begripligt sätt i arbetet med mätning. Hon anser alltså att olika sorters mätning 

förekommer frekvent i vardagen och att det leder till bred kompetens och en god känsla för 

mätning. Att visa känsla för mätning, kan enligt Pope innebära att kunna matcha det man 

mäter med en lämplig enhet samt att  kunna visualisera och uppskatta objektet  innan man 

mäter. Det kan också handla om att vara införstådd med att vikten är konstant oberoende av 

var objektet ligger samt medvetenhet om att behovet av noggrannhet vid vägning varierar 

med syftet. Ibland behöver man vara exakt och ibland räcker det att veta om ett föremål är 

tyngre eller lättare än ett annat.32 

Mot bakgrund av erfarenhet från undervisning på Nya Zeeland ger Pope förslag på hur man 

kan arbeta för att eleverna ska lära sig om mätning. De olika stegen är:

1. Identifiera det som ska vägas det vill säga hitta lämpliga ord för att beskriva det.

2. Jämför (tyngst, lättast och så vidare) innan vi blandar in siffror.

3. Ickestandardenheter exempelvis kottar

4. Standardenheter kg, hg, g

5. Uträkningar och tillämpningar33

29 Nämnaren Tema (1995). Matematik ett kärnämne. Göteborg: Nämnaren. 
30 Kronqvist, K-Å & Malmer, G (1999). Räkna med barn. Solna: Ekelunds förlag. 
31 Ibid. 
32 Pope, L (1994). Teaching measurement. In Neyland, Jim (Ed.). Mathematics Education: A handbook for  
Teachers Volume 1 (pp 100-105) Wellington: The Wellington college of Education.
33 Ibid.
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Genom att börja med ickestandardenheter menar Pope att eleverna kan lära sig att det som vid 

vägning kräver flest antal enheter/vikter är tyngst och att ju tyngre vikterna är, desto färre 

behövs det. Hon anser också att eleverna på detta sätt kan lära sig uppskattning. Vissa vikter 

är  mer  lämpliga  vid  vissa  tillfällen.  Samma  typ  av  enheter/vikter  behöver  användas  vid 

vägningen för att det ska vara möjligt att jämföra.34

Laborativt arbetssätt och konkretiserande material

Matematikämnet är enligt  Rystedt och Trygg beroende av variation för att  skapa de bästa 

förutsättningarna för ökat kunnande. Ett laborativt arbetssätt kan vara ett bland många sätt.35 

”Lär med kroppen så fastnar det i knoppen”.36

Berggren och Lindroth framhåller att laborativt material är till för att hjälpa eleverna att lösa 

en konkret situation för att sedan, genom diskussion, komma fram till generella lösningar och 

lösningsmetoder.37 En likartad uppfattning förs fram av Kilborn som menar att syftet  med 

laborativt material är att eleverna ska bygga upp en tankeform om hur problemen kan lösas. 

Konkretisering innebär alltså att en bestämd tankeform lyfts fram.38 Berggren och Lindroth 

upplever att de genom användandet av konkretiserande material får fler elever att förstå de 

generella lösningarna som ligger till grund för att kunna abstrahera.39 

Det finns ett rikt utbud när det gäller laborativt material, här följer en lista sammanställd av 

Malmer:

”1. Material för sortering, klassificering, jämförelse etc: Logiska block, flanobilder, träklossar 

eller mattekuber, träkulor (med hål) och piprensare, diverse plockmaterial.

2. Strukturell materiel för arbete med tal- och taluppfattning: Räkneväska (Malmers), Unifix-

materiel, Multibasmateriel, Stern-materiel, Centimomateriel.

3. Relationsmateriel för att belysa de matematiska processerna och för att visualisera relationer 

vid lösningar av en viss typ av matematiska problem. Hit räknas Cuisenaires färgstavar, som 

har ett mycket omfattande användningsområde…

34 Pope, L (1994). Teaching measurement. In Neyland, Jim (Ed.). Mathematics Education: A handbook for 
Teachers Volume 1 (pp 100-105) Wellington: The Wellington college of Education.
35 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.
36 Malmer, G (2002). Bra matematik för alla Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund: 
Studentlitteratur. S.120.
37 Berggren, P & Lindroth, M (1998). Kul matematik för alla. Solna: Ekelunds förlag. 
38 Kilborn, W (1989). Didaktisk ämnesteori i matematik. Stockholm: Svenskt tryck. 
39 Berggren, P & Lindroth, M (1998). Kul matematik för alla. Solna: Ekelunds förlag.
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4. Utrustning för övningar med olika enheter såsom längd, massa, volym, area, tid, temperatur 

och pengar.

5.  Färdighetstränande material…som  t  ex  Aktiv-spel.  Aktiv-system.  Palin-material, 

elektroniska komponenter (t ex miniräknare, dataspel, den lille professorn etc)

6. Övrigt: Tärningar för diverse olika färdighetsövningar, kortlekar, geobräde för geometriska 

övningar, spel av olika slag (t ex ).”40

Laborativt arbetssätt ur ett lärarperspektiv

Arbetet med laborativt material fungerar enligt Rystedt och Trygg på bästa sätt när läraren gör 

medvetna, didaktiska val utifrån frågorna:

”Vad som ska läras – vilket matematikkunnande eleverna ska utveckla

Varför det ska läras – i vilket sammanhang aktiviteterna ingår

Hur det ska läras – på vilka sätt elever ska arbeta för att utveckla förståelse.” 41

Dahlgren presenterar ovanstående frågor som didaktiska centralfrågor.42 

Malmer och Adler hävdar att för att ett laborativt arbetssätt ska vara framgångsrikt krävs att 

läraren är väl insatt i materialet.43 Nilsson är inne på samma spår och skriver i sin avhandling 

att sättet som läraren leder laborationerna på är av avgörande när det gäller om eleverna ska 

förstå  eller  inte.  Läraren  bör  till  exempel  ställa  utmanande  frågor  och  peka  på  kritiska 

punkter.44 Löwing och Kilborn poängterar att det är av stor vikt att alltid klargöra syftet vid 

användning  av  laborativt  material.  De  skriver  vidare  att  materialet  i  sig  inte  har  någon 

konkretiserande egenskap, det är först när det används på ett sätt så att det underlättar den 

språkliga  förståelsen  av  matematikuppgifterna  som det  laborativa  materialet  används i  ett 

konkretiserande syfte.45 Enligt Rystedt och Trygg är laborativt material avsett att vara en länk 

mellan  konkret  och  abstrakt  matematik  De  påpekar  att  eleverna  behöver  både  stöd  och 

utmaningar  för  att  upptäcka  denna  länk  och  att  det  inte  sker  med  automatik  genom 

matematiken  i  laborativa  aktiviteter.  Rystedt  och  Trygg  menar  att  eleverna  måste  se 

40 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. S 65
41 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM. S 8
42 Dahlgren, L O (1995). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköpings universitet: Skapande 
vetande.
43 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
44 Nilsson, G (2005). Att äga π. Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 
Göteborg: Acta Universitats Gothoburgensis.
45 Löwing, M & Kilborn, W (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. 
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matematiken för att kunna generalisera och använda den i andra situationer. De anser även att 

det är lärarens uppgift att visa dessa samband så att eleverna kan generalisera kunnandet och 

använda sig av det även i andra situationer.46 

Laborativt arbetssätt ur ett elevperspektiv

Malmer och Adler menar att för att ett laborativt arbetssätt ska vara framgångsrikt krävs att 

såväl elever som lärare bidrar med sin del. Lärarna ska vara väl insatta i materialet medan 

eleverna ska se materialet som ett naturligt hjälpmedel som är integrerat i undervisningen. 

Laborativt material får alltså inte bara ses som en kul grej.47 Berggren och Lindroth anser att 

om laborativt material finns som en naturlig del i undervisningen tar eleverna till sig det som 

ett  hjälpmedel  och  då  är  det  inte  materialet  i  sig  som sätter  gränser  för  hur  avancerade 

övningar det kan användas till.48

Piaget  (1896–1980),  schweizisk  utvecklingspsykolog  och  pedagog,  menar  att  matematisk 

kunskap  uppkommer  från  en  abstraktion  av  handlingar  som  eleven  utför  på  ett  objekt, 

exempelvis ordnandet av stenar. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att det inte är 

materialet som gör att eleven förstår utan hur eleven använder materialet. Detta, som Piaget 

menar är mekanismen för matematisk kunskap, kallar han för reflektiv abstraktion.49 Liknande 

resonemang förs av Nilsson som menar att laborativt material kan ge eleverna förutsättningar 

att både förstå och skaffa sig nya insikter om det används på rätt sätt. Det är också, enligt 

Nilsson, viktigt att eleverna får prova olika lösningar och att de diskuterar sinsemellan medan 

laborationerna genomförs.50 Dewey (1859–1952), amerikansk filosof och pedagog, anser att 

eleven lär  sig genom att  vara aktiv och samspela med sin  omvärld,  ”learning by doing”. 

Dewey menar  även att  eleven  bör  få  experimentera  och prova sig  fram samt  att  elevens 

intresse bör vara utgångspunkt i undervisningen.51

46 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.
47 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
48 Berggren, P & Lindroth, M (1998). Kul matematik för alla. Solna: Ekelunds förlag.
49 Engström, A (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
50 Nilsson, G (2005). Att äga π. Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 
Göteborg: Acta Universitats Gothoburgensis.
51 Dewey, J (1980). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur.
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Det laborativa materialets risker

Tidigare skrev jag att Malmer och Adler anser att det finns en risk att eleverna ser arbetet med 

laborativt material enbart som en rolig grej.52 Rystedt och Trygg menar att en annan fara med 

laborativt  material  kan  vara  att  elever  som  arbetar  flitigt  med  laborativt  material  inte 

nödvändigtvis lär sig något. Ibland används uttrycket ”hands on – minds off”, det vill säga att 

det blir mer ett tillfälle att göra än att förstå och lära.53 För att undvika detta anser Malmer att 

arbetet med laborativt material bör utföras i tre steg: göra – pröva, tänka – tala och förstå – 

formulera. 54

Syfte

Syftet med det här examensarbetet är att studera användningen av ett laborativt arbetssätt i 

matematikundervisningen genom att undersöka dels hur eleverna upplever att lära med hjälp 

av  ett  laborativt  arbetssätt  och  dels  hur  lärarna  upplever  att  undervisa  med  hjälp  av  ett 

laborativt arbetssätt samt vilken betydelse detta har för elevernas lärande.

Precisering
• Hur upplever eleverna att lära matematik med hjälp av ett laborativt arbetssätt?

• Hur upplever lärarna att bedriva matematikundervisning med hjälp av ett laborativt 

arbetssätt?

• På vilket sätt påverkas elevernas lärande?

Teoretisk ansats 

Detta  examensarbete  är  skrivet  utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv.  Det  innebär  att 

utgångspunkten är att kunskap först existerar i samspelet mellan människor för att senare bli 

en del av den enskilde individen och dennes tänkande eller handlande.55

”Vi är kulturvarelser och samspelar och tänker tillsammans med andra människor i  vardagliga 

aktiviteter. I vår omvärld finns också materiella resurser som vi kan använda för att tänka med… 

52 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
53 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.
54 Malmer, G (1992). Matematik ett glädjeämne. Solna: Ekelunds förlag.
55 Säljö, R (2000). Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
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Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med tillgång till olika 

slags  hjälpmedel  och  verktyg  som tar  oss  långt  bortom de  gränser  som våra  egna biologiska 

förutsättningar sätter upp.”56

I arbetet har jag även hämtat inspiration från aktionsforskning som metod. Aktionsforskning 

är en praktikorienterad forskning som betyder att skolan är i fokus för en aktion. Det innebär 

att reflektioner och tankar om praktiken ställs i relation till handlandet i praktiken. Detta leder 

i sin tur till att deltagarna tillägnar sig ny kunskap om vad som händer i den egna praktiken.57 

En huvudtanke är att kunskapen inom verksamheten ska utvecklas inifrån, från lärarna själva. 

Aktionsforskning kännetecknas även av att forskare och verksamma lärare samverkar och att 

forskarens  deltagande  till  viss  del  påverkar  studiens  resultat.58 Att  föra  anteckningar  i 

samband  med  aktionsforskning  är  tänkt  att  vid  diskussionstillfällena  möjliggöra 

tillbakablickar som kan bidra till att de involverad kan läsa om både vad som gjordes, hur det 

kan  förändras  till  nästa  gång och  vad  läraren  skulle  se  som intressant  att  diskutera  med 

kollegorna.59 

Metodologi

Praktiska förutsättningar för projektarbetet

Under  vårterminen  2006  påbörjades  ett  tvåårigt  matematikprojekt,  Skolmatematik  i  

utveckling, vid  Pedagogiskt  centrum  i  Linköping.  Projektet,  där  både  lärarstudenter  och 

verksamma lärare deltar, syftar till att utveckla matematikundervisningen i skolan. Deltagarna 

ingår i mindre grupper som arbetar med olika delprojekt. Själv har jag deltagit i en grupp 

tillsammans  med  tre  lärare  från  en  av  de  skolor  där  jag  gjort  praktik,  en  skola  med 

åldersintegrerad undervisning i år 1-2. Som en del i projektet har vår grupp planerat lektioner 

och arbetat fram material som barnen får använda för att på ett konkret sätt lära sig inom 

ramen för ett tema ”Balansera och väga”. I den gruppen har vi träffats vid fem tillfällen för att 

planera och tillverka lektionsmaterial. Vårt arbete har inneburit ett utbyte av teoretiska och 

praktiska erfarenheter. Jag har i arbetet haft lite av forskarens roll. Vid våra gemensamma 

56 Säljö, R (2000). Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. S 17
57 Rönnerman, K (red) (2004). Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund. 
Studentlitteratur. 
58 Ahlberg, A, Klasson, J-Å & Nordevall, E (2003). Reflekterande samtal för pedagogisk utveckling, lärare och 
specialpedagog i samverkan om lärande i matematik. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation. 
59 Rönnerman, K (red) (2004). Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. Lund. 
Studentlitteratur.
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planeringsmöten har jag försökt att bidra med litteratur och frågeställningar för att inspirera 

till reflektion. 

Examensarbetets design 

Mitt  examensarbete  är  upplagt  som  en  fallstudie,  ”en  fallstudie  rymmer  ett  detaljerat  

ingående studium av ett enda fall”60. Här är det elevernas och lärarnas arbete med laborativt 

arbetssätt som jag har studerat under de åtta veckor, då temaarbetet pågick hösten 2006. Jag 

har följt 57 elever i en klass i år 1 - 2 (tre lärare och tre grupper) för att studera undervisning 

och lärande i matematik knutet till temat ”Balansera och väga”. Temat ”Balansera och väga” 

finns som en NTA-låda61 som eleverna har arbetat med under samma period. 

När en fallstudie genomförs finns inga regler om att  speciella metoder ska användas, alla 

metoder,  från  test  till  intervju,  kan  användas.62 I  min  studie  har  jag  använt  flera  olika 

datainsamlingsmetoder, såsom deltagande observationer, elevenkät, muntlig elevutvärdering 

och en fokusgruppintervju med lärarna. Viss information har jag också hämtat från brev som 

eleverna  skrivit  till  mig.  Datainsamlingsmetoderna  presenterar  jag  närmare  nedan.  Med 

lärarna  har  jag  genomfört  korta  muntliga  utvärderingar  under  hela  fallstudien  samt  en 

fokusgruppintervju efter  avslutat  arbete.  Jag använde mig av observation,  utvärdering och 

samtal med eleverna. Jag valde att inte genomföra renodlade intervjuer med eleverna då det 

kan vara svårt att få utförliga svar av så unga elever utan att ställa ledande frågor. Doveborg 

och  Pramling  skriver  att  många  barnintervjuer  måste  genomföras  för  att  intervjuaren  ska 

utveckla kompetens det vill säga hitta rätt strategi för att ställa frågor och följa upp elevernas 

svar.63 Den största delen av arbetet med material och lektionsplaneringar samt genomförandet 

av temat ”Väga och balansera” har ägt rum i anslutning till min slutpraktik. Min slutpraktik 

genomförde jag på den skola där lärarna, som jag deltar i matematikprojektet tillsammans 

med, arbetar.

60 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber ekonomi.  S 64
61 NTA – Naturvetenskap och teknik för alla – är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera 
nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. Skolan kan låna NTA-
lådor som innehåller allt som behövs för att arbeta med temat under tio veckor.
62 Merriam, S (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
63 Doveborg, E & Pramling Samuelsson, I (2004). Att förstå barns tankar Metodik för barnintervjuer. 
Stockholm: Liber. 
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Datainsamlingsmetoder

Jag  har  i  det  här  examensarbetet  genomfört  deltagande  observationer,  en  elevenkät,  en 

muntlig elevutvärdering och en fokusgruppintervju. Jag har även använt mig av visst innehåll 

ifrån brev som eleverna skrev till mig när jag avslutade min praktik i deras skola. 

Deltagande observation

En deltagande observatör engagerar sig under en förhållandevis lång tid i en social miljö för 

att få en bild av individerna som befinner sig i denna. Som deltagande observatör är man 

delaktig i den sociala miljö som studeras.64 I en deltagande observation måste forskaren bli 

accepterad av de personer som ska studeras.65 När temaarbetet påbörjades hade jag tillbringat 

över elva veckor på skolan som lärarkandidat eller vikarie, vilket innebar att både skolans 

elever och personal hade någon sorts relation till mig. Vid observationstillfället tillbringade 

jag fem vfu-veckor i en av de tre grupperna som har arbetat med temat ”Balansera och väga”. 

Under den tiden både observerade och undervisade jag eleverna. Det gav mig många tillfällen 

att föra samtal med barnen om att väga och balansera men även möjlighet att bara iaktta. För 

att dokumentera mina observationer har jag i första hand antecknat, efter lektionens slut.

Elevenkät 

En enkät har den fördelen att många respondenter kan besvara den under en relativt kort tid. 

En nackdel med enkäter kan dock vara att respondenterna inte förstår frågorna och då inte har 

någon att fråga.66 För att försöka komma ifrån det problemet lät jag alla eleverna svara på 

enkäten vid ett tillfälle då deras lärare fanns tillgängliga för att hjälpa dem om det var något 

de inte förstod. Jag hade tyvärr inte möjlighet att själv närvara vid detta tillfälle, men lärarna 

var  väl  insatta  i  enkäten  och  dess  frågeställningar.  Enkäten  bestod  av  två  delar,  en 

”bedömningsdel” som skulle visa vad eleverna lärt sig om temat och en utvärderande del som 

skulle  redovisa  deras  uppfattning  om  arbetssättet.  Eleverna  fick  besvara  enkäten  före 

temaarbetets avslutande lektion.

64 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber ekonomi.  
65 Bell, J (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
66 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber ekonomi.  

16



Anna Andersson Lärarprogrammet vid Linköpings universitet
Examensarbete  2007-04-13
 

Utvärdering

En utvärdering ska leda till utveckling, ett kreativt arbetsklimat och en bättre arbetssituation 

för de som tillbringar tid i skolan.67 När en utvärdering ska genomföras är det viktigt att vara 

på det klara med vad som ska utvärderas och vad utvärderingen ska leda till.68 Jag genomförde 

två utvärderingar, en skriftlig och en muntlig. Den skriftliga utvärderingen ingick som en del i 

enkäten,  vilken  jag  har  beskrivit  ovan.  Denna  besvarade  alltså  eleverna  före  den  sista 

lektionen i temaarbetet.  Resultatet av den utvärderande delen av enkäten kan användas av 

lärarna för att göra eventuella förändringar som inför nästa tillfälle då temat ”Balansera och 

väga” ska genomföras. Den muntliga utvärderingen genomförde jag med alla eleverna efter 

avslutningslektionen,  det vill  säga som ett  allra sista moment  i  temaarbetet.  Eleverna fick 

genom handuppräckning  besvara  ett  antal  frågor  om hur  de  uppfattat  det  att  arbeta  med 

”Balansera och väga”. Vid den här typen av utvärdering kan grupptryck spela en stor roll, det 

finns en risk att elever svarar som sina kamrater utan att det nödvändigtvis är det svar de 

skulle ha valt om de varit ensamma.

Fokusgruppintervju 

Vid en fokusgruppintervju väljs respondenterna ut för att de varit delaktiga i en viss situation. 

Intervju i fokusgrupp kan leda till att respondenten svarar på en fråga och efter att ha hört de 

andra  i  gruppen  modifierar  och/eller  utökar  sitt  svar.69 ”I  en  fokusgruppdiskussion  får  

människor komma till tals på villkor som i högre grad är deras egna, eftersom det handlar  

om samtal i grupp”70 Respondenter vid intervjun som jag har genomfört var de tre lärare som 

jag samarbetade med under temat ”Balansera och väga”. Jag valde en gruppintervju då jag 

tror att deltagarna påverkar varandra positivt när det gäller att komma ihåg och reflektera. 

Lärarna ingår i skolarbetet i samma lärarlag och är vana att framföra sina åsikter till varandra. 

Intervjun genomfördes efter att elevdelen i temaarbetet var avslutat och respondenterna fick 

svara på och diskutera frågor som de hade fått ta del av i förväg. 

67 Thors Hugosson, C (2003). Värdera och utvärdera (red) Stockholm: Lärarförbundets förlag. 
68 Skolverket (1999). Att genomföra utvärdering – exempel från skolor och kommuner. Stockholm: Liber 
distribution.  
69 Bryman, A (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber ekonomi.  
70 Wibeck, V (2000). Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.
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Brev

Eleverna, i en av de tre grupperna som deltagit i temaarbetet, skrev brev till mig. Breven fick 

jag när jag hade genomfört min slutpraktik. I breven hade eleverna skrivit om vad de vill bli 

när de växer upp och något om temaarbetet ”Balansera och väga”. Förutom att det var väldigt 

trevligt att få och läsa breven kunde jag använda delar av materialet i det här examensarbetet.

Reliabilitet 

Reliabilitet är måttet på i vilken utsträckning tillvägagångssättet skulle ge samma resultat vid 

ett  annat  tillfälle  under  liknande  omständigheter.71 Resultatet  av  den  här  undersökningen 

gäller  de lärare och elever som arbetat  med ett  laborativt  arbetssätt  vid den här specifika 

tidpunkten.  Resultatet  kan  inte  ses  som  generellt  för  lärare  och  elever  i  stort,  då 

undersökningen endast ägt rum i en skola och i ett lärarlag. På den aktuella skolan är både 

elever och lärare vana vid ett laborativt arbetssätt och konkretiserande material, en faktor som 

skulle kunna påverka resultatet till att bli annorlunda jämfört med om undersökningen och 

temaarbetet hade genomförts på en annan skola. 

Forskningsetik 

Vetenskapsrådets  fyra  forskningsetiska  huvudkrav72 informationskravet,  samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet  och nyttjandekravet  har funnits i  åtanke under detta examensarbete. 

Lärarna är medvetna om, och har godkänt, att det genom den information som ges i detta 

examensarbete finns möjlighet att identifiera dem. Eleverna och deras föräldrar har, genom ett 

meddelande  i  elevernas  kontaktböcker73 blivit  informerade  om  att  jag  skulle  skriva 

examensarbete utifrån temaarbetet som genomförts med deras barn. 

Metoddiskussion

Att som lärarstudent vara den drivande i ett projekt och ett temaarbete i skolan är en stor 

förmån som inte så många studenter får möjlighet att uppleva. Jag har här deltagit som en 

slags aktionsforskare, någon som inte bara observerar utifrån utan även är med och påverkar 

resultatet.  Vid ett fåtal gånger har jag fått lärarna att stanna upp och se kopplingar mellan 
71 Bell, J (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.
72Vetenskapsrådet (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf> (20061215).
73 Bok som varje dag skickas mellan hemmet och skolan för att förmedla viktiga händelser.
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styrdokument, forskning och undervisningen, något som de i vanliga fall antagligen inte har 

så  mycket  tid  att  reflektera  över.  Jag  har  fått  erfarenhet  av  hur  det  är  att  genomföra  ett 

temaarbete i skolmiljö. Jag har även, ännu en gång, fått klart för mig att hur noga man än 

planerar så är det inte säkert att allt hinns med.

För att samla material i min fallstudie har jag använt mig av många olika metoder. Svaren 

från elevenkäterna gav mig resultat som i och med de begränsade svarsalternativen var lätta 

att jämföra, medan det eleverna valde att skriva i breven till mig var väldigt varierande och 

därmed fick en större spridning. Dessa två metoder tillsammans med observationerna gav mig 

en bred inblick i hur eleverna kan ha uppfattat det här temaarbetet.  Intervjun med lärarna 

genomfördes med intentionen att lärarna skulle få sagt det som de tycker är viktigast när ett 

projekt eller temaarbete genomförs. Jag anser att intervjun och övriga samtal med lärarna har 

gett  mig en bra bild över lärarnas uppfattning om hur det är  att  arbeta med ett  laborativt 

arbetssätt. I diskussionen har jag använt mig mest av det jag sett under mina observationer, 

kanske skulle detta ha varit annorlunda om jag arbetat vidare med examensuppgiften under en 

längre tid. Jag liksom många andra som skrivit examensarbete är mycket medveten om att tio 

veckor är lite ont om tid för att både samla material och genomföra en djupare analys.

Genomförandet

Projektarbetet

I föregående kapitel har jag gett en kort beskrivning av projektarbetet, som på denna skola 

innebar att koppla en del av matematikundervisningen till NTA-tema ”Balansera och väga”. 

De tre lärarna och jag träffades fem gånger för att planera denna undervisning tillsammans. 

De två första träffarna ägde rum innan elevernas temaarbete startade och de tre följande under 

perioden då eleverna arbetade med temat.  Vid de två första träffarna tog vi upp laborativ 

matematik utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vi diskuterade bland annat kännetecken för en bra 

laboration, frågor som är bra att utgå ifrån i arbetet om mätning och vikter. En del av detta tar 

jag upp i litteraturdelen. Jag visade även på det som står i läroplanen och att kursplanen i 

matematik  förespråkar  användningen  av  laborativt  material  i  matematikundervisningen. 

Under den första träffen läste vi även introduktionen till boken Landet Matematica74  för att få 

74 Andersson, M (2006). Landet Matematica. Stockholm: Natur och kultur.
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en uppfattning om bokens innehåll. I Landet Matematica möts sagan och matematiken och 

eleverna får genom högläsning ta del av häxan Grizeldas äventyr. I boken finns ett avsnitt 

som handlar om vikt. Detta tänkte vi använda oss av i temaarbetet. Efter de två första träffarna 

startade  temaarbetet  med  eleverna.  De  tre  följande  träffarna  inleddes  med  att  vi  kort 

utvärderade genomförd undervisning samt hur vi upplevt att eleverna hade agerat och tänkt 

under lektionerna. 

Projektpengar gav möjlighet att köpa en del litteratur och material. För detaljerad inköpslista 

samt en noggrann beskrivning av projektet. (Se bilaga 1.)

Syftet med undervisningen

I vårt arbete med att förbereda temat ”Balansera och väga” utgick vi ifrån de i arbetet tidigare 

presenterade didaktiska frågorna vad, varför och hur ska eleverna lära sig.75 Genom frågan 

vad identifieras innehållet, det vill säga ett urval av stoff görs och begrepp förtydligas. Frågan 

varför legitimerar innehållet, det vill säga att anledningen till att undervisningen ska befatta 

sig med ett visst kunskaps- eller färdighetsområde motiveras. Den sista frågan, hur, bidrar till 

att innehållet kommuniceras. Det innebär att frågor om en verkningsfull relation mellan lärare 

och  elever  kan  etableras  belyses.  Hurfrågan  bidrar  även  till  att  innehållet  relateras  till 

elevernas tankevärld genom kartläggning av hur eleverna uppfattar innehållet såväl före som 

efter undervisningen.76 Vi använde oss av dessa frågor för att vi ville ha tydliga mål att arbeta 

mot och vara på det klara med vad eleverna skulle lära sig. 

Vad ska eleverna lära sig?

Eleverna ska lära sig att uppskatta de olika vikter som utgörs av enheterna gram, hektogram 

och kilogram. De ska lära sig att gram är lättare än kilo och att det går 10 hg på 1kg. Eleverna 

ska även utveckla förståelse för jämvikt, vilket också innebär att de ska förstå behovet av att 

öka eller minska vikt för att nå jämvikt. De ska få insikt i att föremåls utformning och storlek 

varierar oberoende av vikt och de ska även få stifta bekantskap med olika vågar. Detta innebär 

att de får veta vad vågarna kallas, vad de används till och hur man läsa av dem.

 

75 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.
76 Wyndhamn, J (1991). Fyra matematikdidaktiska satser. En sammanställning av fyra tidigare skrivna 
uppsatser. Linköping: Skapande vetande rapport nummer 15.
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Varför ska eleverna lära sig det?

Ett  av strävansmålen i  kursplanen för  matematik  uttrycker  att  eleverna ska utveckla  ”sin 

förmåga att förstå och använda olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra,  

uppskatta  och  bestämma  storleken.”77 Vi  väljer  att  låta  eleverna  använda  ett  laborativt 

arbetssätt för att sträva mot detta mål. I läroplanen står att skolan skall sträva efter att varje 

elev lär sig använda sina kunskaper som redskap för att; 

-formulera och pröva antaganden och lösa problem

-reflektera över erfarenheter 

-kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden

-bilda sig och få beredskap för livet 78

Hur ska eleverna lära sig det?

Det  första  steget  på  väg  mot  målet  innebär  att  eleverna  ska  väga  med  hjälp  av 

”ickestandardvikter” och ”galgvågar”79 för att sedan gå vidare till att använda standardvikter 

(g, hg och kg) och balansvåg. I temaarbetet ska de vidare få komma i kontakt med olika vågar 

och göra olika vägnings-  och uppskattningsuppgifter  både enskilt  och i  grupp. De ska få 

känna, pröva och genomföra laborativa övningar samtidigt som reflekterande och guidande 

samtal förs mellan elever och lärare. Malmer anser, som jag skrivit tidigare, att arbetet med 

laborativt material bör utföras i tre steg: göra – pröva, tänka – tala och förstå – formulera. 80

77 Skolverket, matematik, kursplan (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.skolverket.se/sb/d/577. (2007-02-20).
78 Skolverket, läroplaner, Lpo/lpf 94 (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841>. 
(2007-02-20).
79 Tillverkad av en galge och två påsar som hängs på ett vädringsställ.
80 Malmer, G (1992). Matematik ett glädjeämne. Solna: Ekelunds förlag.
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Resultat

Observationer

Här följer en sammanställning av de observationer som jag genomfört under elevernas arbete 

med temat ”Balansera och väga”. Varje enskild lektion beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 

Första lektionen noterar jag att barnen ser nyfikna ut när de får information om fisketävlingen. 

De frågar läraren vem som har satt upp den och pratar sinsemellan om vad som ska hända. 

(Bilaga 3 innehåller tävlingsformuläret till fisketävlingen) När häxan Grizelda kommer in ser 

barnen spända ut, de sitter tyst och lyssnar på vad hon har att säga. När eleverna ska fiska 

väljer  förstaklassarna  den  största  fisken,  Ballongfisken,  medan  andraklassarna  är  mer 

inriktade på den näst största, Urkbumlingen. Detta visar att eleverna ser ett samband mellan 

storlek och vikt. Så blir det dags för momentet då eleverna ska väga sin fångst. Alla elever 

som jag observerar verkar förstå, med hjälp av det som läraren har berättat, hur ”galgvågen” 

ska användas.  De väger samtidigt  som ”matematiska samtal”  hörs överallt  i  klassrummet. 

Eleverna pratar om vikter, jämvikt, tyngre och lättare.

Här följer några utdrag ur elevernas samtal:

”Tur att vi inte har så här roligt jämt.”

”Vad kommer efter 109?” (Elev i år ett som räknar sina vikter han ramsräknar, efter att ha fått 

veta att det är 110, till 172. Han har aldrig tidigare räknat så långt men uppgiften med vikterna 

ger honom en anledning att försöka.)

”Alla vikter väger inte lika” säger en elev. 

”Jo, fröknarna har kollat det innan, de tog bara olika sorter för att de inte hade så att det  

räckte med en sort” svarar klasskompisen.

(Eleverna diskuterar de fyra  olika sorters vikter som används denna lektion.  Alla vikterna 

väger olika vilket är meningen att eleverna ska upptäcka. Dialogen visar på att vissa elever 

ifrågasätter lektionsinnehållet, vilket är positivt.)

”Jag tror i alla fall inte att en kotte och en sten väger lika mycket.”

”Det är som fusk, vikterna väger inte lika mycket.”
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”Jag tycker att vi ska väga på den där” (pekar på balansvågen med hektovikter)

Under återsamlingen i slutet av lektionen frågar läraren om någon sorts vikter är bättre än 

några andra.  Eleverna argumenterar för sina ståndpunkter, en flicka säger att vi inte skulle 

kunna använda multilinkkuberna om alla skulle väga på en gång för det behövs så många så 

de skulle inte räcka till. En annan flicka säger att de är de enda vikterna som vi kan använda 

oss av om vi  vill  kunna jämföra  för kottar,  stenar  och kastanjer  väger  olika sinsemellan, 

multilinkkuberna däremot väger lika mycket.

Under andra lektionen är eleverna med och diskuterar varför det är svårt att jämföra fiskarnas 

vikt. En elev föreslår att vi ska hänga en fisk på varje sida av balansvågen. Flera av eleverna 

är med på det resonemanget eftersom det skulle hjälpa dem att ta reda på vem som fångat den 

tyngsta fisken. En annan elev påpekar att vi inte får veta hur mycket fiskarna väger, men det 

kanske vi inte behöver veta. Tävlingen går ju ut på att fånga tyngsta fisken, menar hon. Med 

hjälp av lärarens frågor kommer eleverna fram till att om fiskens vikt i stenar, kottar eller 

kastanjer  omvandlas  till  hekto  så  kan  vi  jämföra  fiskarnas  vikt  oavsett  vilken  vikt  som 

användes när vi vägde fisken första gången. Vi väger stenarna och kommer fram till att det 

går ungefär fem stenar på ett  hekto. Sedan räknar några elever ut  hur mycket  fisken som 

vägde 25 stenar väger i hekto. Några av barnen ser frågande ut under beräkningarna medan 

andra ser inspirerade ut.

Under den tredje lektionen, då eleverna ska bekanta sig med vågen kan eleverna nämna flera 

tillfällen  då man väger.  De känner  också  till  flera  olika  sorters  vågar,  vilket  tyder  på  att 

eleverna kan knyta lektionsinnehållet till sin vardag. När eleverna ska para ihop vilken våg 

som passar bäst ihop med det som ska vägas (se bilaga 4) är många av eleverna av den åsikten 

att  man  bara  kan  väga  mat  på  hushållsvågen.  En  elev  säger:  ”jag  vägde  äpplena  och 

bananerna på ‘köksvågen’ för det är ju mat”. 

En annan elev berättar att han valde balansvågen när han skulle väga äpplena för om han la ett 

på varje sida fick han veta vilket som var tyngst.

”Brevvågen är för brevet och pennan för på den väger man små saker.”
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”Resväskan måste vägas på badrumsvågen för de andra vågarna skulle gå sönder om man la  

väskan på dem.”

Den fjärde lektionen uppskattar eleverna vikten på ”hemliga paket” som väger ett jämt antal 

hekto. När eleverna kommer in till lektionen får de ta fram sina paket, de ser stolta ut och de 

har lite svårt att vara stilla. Att göra eleverna involverade i lektionsförberedelserna samt göra 

det  hela  lite  spännande  och  oförutsägbart  kan  bidra  till  att  entusiastiska  elever.  De  blir 

indelade i grupper och ska väga tre eller fyra paket per grupp.

”Det här måste väga 5 hekto för nu är det lika”  (eleven håller paketet i  ena handen och 

hektovikter i den andra, vilket visar på att eleven förstått jämnvikt). 

”Det här är ‘tungare’ än det andra” (eleven har ett paket i varje hand). ”Det måste väga 4” 

(Väger tillsammans med de andra i gruppen och paketet  väger 5 hekto, det andra paketet 

vägde 3 hekto).

”Det här går inte väga, det blir inte jämt” (paketet väger inte jämt antal hg, efter att gruppen 

diskuterat lite hämtar de en krokvåg som kan avläsas noggrannare). ”Anna, får man använda 

den här, vi tog den här för den andra gick inte.” (Gruppen väger med den ”nya” vågen och 

efter att ha klarat av uppgiften ser de alla väldigt nöjda ut. Att gruppen tar hjälp av material 

som  inte  ställts  fram  kan  innebära  att  de  ser  det  laborativa  materialet  som  ett  naturligt 

hjälpmedel som underlättar i lärandet.)

Den femte lektionen ska eleverna uppskatta vikten på väskor som väger 1, 3, 4 och 7 kilo. 

(Elevuppgiften finns i bilaga 5) Eleverna lyfter väskorna och diskuterar med varandra om 

deras vikter. 

Elev 1 ”Den här väger nog 1 kilo, den är ungefär lika tung som en mjölk.” 

Elev 2 ”Den här väger mer, 3 tror jag.” 

Elev 3 ”Jag tror 4 kilo” (Gruppen bestämmer sig för 4 kilo). 

Elev 1 ”Jag ska känna hur många gånger den rosa går på den lila. Den gröna är bara ett  

mer” (Känner på enkilosväskan i jämförelse till tre- och fyrakilos väskorna.)

Elev 2 ”Den här är tyngre, kanske 5?”

Elev 1 ”Vänta jag vet, jag kan vara våg, om jag har dom i ena handen. (Tar väskorna som 

vägde 1 kilo och 3 kilo i vänsterhanden, han tror dock att de väger 1 och 4 kilo.)  Om dom 
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väger lika mycket som den här är det 5 kilo. Ja det är lika, det är 5.” (Eleverna använder 

samma strategi för att få fram vikten på väska nummer fyra, tre väskor i vänstra handen och 

en i högra, denna gång är det en annan elev som är våg. De tycker att de väger jämt. Deras 

hypotes om väskornas vikt blir 1, 4, 5 och 10 kilo. Denna dialog visar på att eleverna lär av 

varandra genom att diskutera under uppgiftens gång.)

Den sjätte lektionen ska eleverna väga i gram och läsa av digitalvågen, något som alla barnen 

klarar.(Elevuppgiften finns i bilaga 6) ”Den här vågen är bäst” säger en elev. När jag frågar 

varför den är det säger hon ”Den är så lätt, den ‘säger’ direkt vad det blir”. Hon syftar på 

siffrorna som kommer upp på displayen. En annan elev lägger på ett brev och vågen visar 55 

gram ”22 gram” säger hon. ”Nej 55 gram, du läste bakfram” säger eleven som hon arbetar 

tillsammans med. Denna konversation sker mellan två elever som ofta upplever svårigheter i 

matematiklärandet. 

När det gäller att läsa av portotabellen är eleverna lite osäkra i början, de säger att de inte vet 

hur man ska göra men när vi har gjort första uppgiften tillsammans så klarar alla paren de 

resterande  uppgifterna  på  egen  hand.  Ännu  ett  exempel  på  vikten  av  att  eleverna  får 

kommunicera och få hjälp av såväl lärare som av varandra.

För lektion sju planerades att läraren skulle ha en genomgång med eleverna där hon skulle 

väga strösocker för att visa att det är lättare att nå jämvikt ju mindre enheter som används 

(exempelvis  sockerkorn).  Lektionen  därefter  skulle  eleverna,  genom  att  laborera  med 

centikuberna,  få möjlighet att  förstå att  1000g, 10 hg och 1 kg är lika mycket.  Dessa två 

lektioner utgår på grund av tidsbrist.

Efter  de två  första  lektionerna  introducerar  vi  också  Min uppgift,  vilket  egentligen är  två 

enskilda  uppgifter  som  eleverna  ska  genomföra  när  den  iordningställda  vågstationen  är 

tillgänglig. Min uppgift går ut på att väga, hitta jämvikt och dokumentera vad man gjort och 

lärt  sig.  När  eleverna  genomför  den  första  uppgiften  noterar  jag  att  alla  barn  som  jag 

observerar vet om de ska ta bort eller lägga till mer på vågen för att nå jämvikt. I den andra 

uppgiften ska eleverna väga 1 hekto, kastanjer, kottar, multilinkkuber och stenar. De elever 

som jag observerar och samtalar med kan alla knyta uppgiften till det vi pratat om på lektion 

2, nämligen att 1 hekto multilinkkuber (som var för sig inte väger så mycket) har större volym 

än 1 hekto sten.
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Enkät

I det här avsnittet visar jag först resultatet av vad eleverna i enkätens (se bilaga 7) ”bedömningsdel”. 

Detta resultat kan avläsas i ett antal stapeldiagram nedan. Sedan följer en sammanställning av vad 

eleverna, i enkätens utvärderande del, framförde att de har känt vid de olika tillfällena. Eleverna fick 

fylla i enkäten före temaarbetets sista lektion.

26

Rita något som väger 1 hg

11 9

30

4

0

5
10

15

20

25

30

35

40

45

Rätt svar Fel svar

Rita något som väger 1g

12 8

28

6

0

5
10

15

20

25

30

35

40

45

Rätt svar Fel svar

1 kg = 10 hg

7 13

28
6

0

5
10

15

20

25

30

35

40

Rätt svar Fel svar

6
14

23
11

0

5

10

15

20

25

30

Rätt svar Fel svar

1kg = 1000 g

35

Tyngsta sidan på vågen åker ner 

13 7

30

4

0

5
10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rätt svar Fel svar

Rita något som väger 1 kg

13 7

32

2

0

5
10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rätt svar Fel svar

Jäm vikt

18

34

20

10

20

30

40

50

60

Rätt svar Fel svar

1 hg = 100 g

8 12

28

6

0

5
10

15

20

25

30

35

40

Rätt svar Fel svar

Bild 1



Anna Andersson Lärarprogrammet vid Linköpings universitet
Examensarbete  2007-04-13
 

Förklaring: Den ljusa delen av stapeln representerar elever i år 1 och den mörka delen elever 

i år 2. Ett fåtal svar är på grund av att det är svårt att se vad eleverna har ritat svåra att avgöra 

om de är rätt eller fel, de är placerade i stapeln för fel svar. Diagrammen ovan visar att relativt 

stor del av eleverna har problem med enhetsväxlingar mellan kilo, hekto och gram. De allra 

flesta  eleverna  förstår  jämvikt  och  kan  överföra  det  till  den  mer  abstrakta  situation  som 

enkäten innebär medan ett mindre antal elever inte kan rita något som väger 1 kilo, 1 hekto 

samt 1 gram.

Här följer en sammanställning av enkätens utvärderande del där de 54 elever har svarat på 

frågan hur de kände sig efter följande lektioner. Alla har fått instruktioner om att bara svara 

på de lektioner de deltagit vid och någon elev har kryssat flera alternativ på några frågor. En 

av grupperna (19 elever) har inte svarat på sista frågan då de gjorde utvärderingen helt färdig 

innan  avslutningen  medan  de  andra  två  grupperna  sparade  den  sista  frågan  tills  efter 

avslutningslektionen.

Grizelda 50 3
Rita minneskort g, hg och kg 32 20 2
Väga 6 hg 42 9 2
Väga kottar, kastanjer, multilink, stenar 43 7 1
Olika vågar och vikter 38 14 3
Hemliga paket 45 8
Väga brev, portotabellen 40 10 2
Hypotes med väskorna 43 5
Avslutningen 32 2

Bild 2

Av diagrammet att döma har eleverna till största del varit positiva efter de olika lektionerna. 

Introduktionslektionen med Grizelda och lektionen där eleverna skulle väga hemliga paket 

var de som uppskattades mest av eleverna. Det som eleverna fann mindre populärt var att rita 

minneskort,  kort som bland annat skulle hjälpa dem att  relatera de olika viktenheterna till 

något föremål samt lära sig enheternas förkortningar. Det var aldrig mer än tre elever som 

efter lektionen upplevde ”en ledsen gubbe”.
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Muntlig utvärdering

När avslutningslektionen börjar  sitter  54 elever på golvet  framför mig,  jag  är  utklädd till 

häxan Grizelda. De allra flesta barnen räcker upp handen när jag frågar om de kan nämna 

något tillfälle när det är bra att kunna väga. Likadant är det när jag frågar efter namnet på 

olika vågar och vikter. Sedan ställer jag frågor om vad som väger mest;

1) 150 g mjöl eller 200 g socker 3) 1 kg bomull eller 1 kg sten

2) 4 hg äpplen eller 3hg bananer4) 500 g choklad eller 3 hg pasta

Frågorna ska besvaras med handuppräckning på det alternativ man tror på. På fråga 1, 2 och 4 

svarar ungefär hälften av eleverna rätt, på tredje frågan svarar alla utom fyra elever att 1 kilo 

sten är tyngst (de fyra sa att det väger lika mycket). Sedan följer frågor om vad som kunde ha 

hänt då godiset vägde 0,200 på affärens våg och 200 hemma på min våg. En elev svarar att 

det blivit mer på vägen hem, en annan att det var olika vågar och till sist kommer någon på att 

det var olika vikter. Ungefär hälften av eleverna sitter tysta under den här diskussionen. Sedan 

frågar jag om jag blivit lurad om jag betalt 12 kronor för godiset och det kostade 4,90/hg. Nu 

är det endast ett fåtal av eleverna som är med i diskussionen. Det är några elever som lyckas 

lösa uppgiften och vi pratar tillsammans om hur de har gått tillväga för att komma fram till ett 

resultat.

Avslutningsvis frågar jag eleverna om de tycker om att arbeta så här, på ett laborativt sätt, alla 

eleverna svarar ja. Nästa fråga jag ställer är om eleverna har lärt sig något i och med temat 

”Balansera och väga”, alla eleverna anser att de har lärt sig något nytt.

Brev från eleverna i en av grupperna

Här följer utdrag från brev som eleverna i en av grupperna har skrivit till mig.

”Det var jättekul att väga.”

”Jag tyckte om Grizelda… min firre vägde 42 kastanjer.”

”Jag tyckte att det var roligt att du lärde oss att väga. När vi fick väga våra hemliga paket,  

det var väldigt roligt.”

”Vi har vägt  ihop det  var  kul  du lärde mej  vad vågarna hete det  var  roligt  när du var  

Greselda och när vi fiskade i sjön.”

”Vi har ju väkt i hop det var kul.”
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”Det är bra att kuna väga för ifal man jobar ienafer…Du lärde mig att väga och du lärde  

mig kg, hg och g ätt mjölk paket väger 1 kg ätt äple väger 1 hg en bit utav ätt paper väger  

1g.”

”Det är bra att kuna kg, hg och g för anars skule det inte kuna laga mat, forskarna skule inte 

kuna veta hur mycket jorden vägde. Dom som jobade med att vara djurdoktor skule inte kuna 

veta om djuren var friska eler inte.”

”Det är bra att kuna kg g hg. För man ska baka. Jag brukar väga fisk när vi fiskar. Jag vet  

att jag väger 31 kilo.”

”Du har lärt mig att det är bra att kunna väga. Och att  vågar finns i alla storlekar och  

former. Det var roligt att lära sig om balans. Väga är inte bara bra utan roligt okså.”

”Jag vet att man väger tunga saker med kilo och lätta saker med gram.”

”Jag vet ner vuxna behöver vega när dom ska laga matt.”

”Jag vet att när man väger sej skelv ska man ha badrumsvågen.”

Citaten visar både att eleverna har tyckt att temaarbetet har varit roligt och att de kan koppla 

vägning  till  vardagen  genom bland  annat  väga  sig  själv,  matlagning,  på  fisketuren.  Från 

citaten går även att utläsa att flera av eleverna har fått en uppfattning om hur mycket ett gram, 

hekto och kilo är dels genom att de kan relatera det till papper, äpplen och 1 liter mjölk och 

dels genom att säga att tunga saker vägs med kilo och lätta med gram.

Intervju med lärarna

Här har jag sammanställt resultatet av diskussionen från fokusgruppintervjun. Frågorna jag 

utgick från i vår öppna intervju återfinns i bilaga 8.

Elevernas prestationer

Lärarna är överens om att alla eleverna varit aktiva och delaktiga. ”I och med att de fått göra  

och uppleva har de fått en känsla för vikt vilket är både viktigt och bra” säger en av lärarna 

och de andra håller med. De är även överens om att det laborativa arbetssättet och sättet att 

redovisa (rita, skriva och diskutera) gör att alla eleverna kan delta med på sin nivå. Klarar 

eleven inte att skriva kan den i alla fall rita. Lärarna menar vidare att hela temat har varit på 

en sådan nivå att alla elever har klarat att delta.
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På frågan om några elever presterar bättre eller sämre med hjälp av laborativt material svarar 

lärarna  att  erfarenheten  säger  dem att  eleverna skulle  ha  lyckats  sämre  om de  bara  hade 

arbetat i boken. De menar att ingen presterar sämre men att framförallt de svagare eleverna 

klarar sig bättre.  ”Framförallt de svagare eleverna får en större chans att få en känsla för  

vikt, en känsla de inte skulle kunna få om de bara arbetade i matteboken” säger en av lärarna. 

Hon fortsätter med att säga att de får upplevelsen även om budskapet kanske inte når ända 

fram.  En av  de  andra  lärarna  säger  att  upplevelsen  kanske  bidrar  till  att  eleven  förstår  i 

framtiden även om de inte förstår allt nu. De kanske kan knyta framtida teori till det de arbetat 

med nu.

Temaarbetet och dess material

Arbetslaget valde att använda sig av boken  ”Landet Matematica” eftersom den var ny och 

hade ett  stycke som behandlade vikt med inslag som lärarna tyckte  verkade intressant  att 

arbeta med. De tyckte även att handlingen med häxan och fisketävlingen skulle kunna vara en 

bra  introduktion till  temat.  Lärarna anser  att  det  är  viktigt  att  ett  arbetsområde  har  såväl 

introduktion som genomförande och avslutning. De anser att introduktionen stimulerar barnen 

och gör dem nyfikna på arbetet som följer.  ”Fiskarna väckte elevernas intresse eftersom de 

var lockande, fula fantasifiskar” säger en lärare. En annan fortsätter ”Ja, när eleverna kom in 

blev de exalterade och sa saker som, va´ kul och kolla fiskarna vad ska vi göra?”

Uppgiften med hemliga paket valdes för att lärarna hade genomfört den med tidigare klasser. 

”Den är rolig för att föräldrarna blir involverade” säger en lärare. Hon fortsätter med att 

berätta om engagerade föräldrar som gör stora paket som inte väger så mycket eller små som 

är ganska tunga. En av de andra lärarna berättar att man även kan få utmaningar, som hon 

kallar det, från föräldrar som inte tycker att skolarbetet ska skötas hemma.

”Det  var  bra  att  vi  var  många  när  vi  tillverkade  fiskarna  eftersom  det  var  ganska  

tidskrävande” säger en av lärarna. ”Ja det var ett stort arbete men vi kommer att ha glädje av  

det flera gånger” svarar en annan. Hon fortsätter med att berätta att deras intention är att 

använda sig av materialet regelbundet, kanske vartannat år. Hon säger att nästa gång kanske 

det  blir  lite  bättre  flyt  eftersom allt  material  redan  är  tillverkat  eller  beställt.  Lärarna  är 

överens om att de kan ändra och utveckla temaarbetet och att det faktum att de har tagit sig tid 

att sitta ner och diskutera mål och tillvägagångssätt har varit givande. En av lärarna säger att 
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det är viktigt att skriva ner funderingarna som kom upp nu så att de finns när de ska arbeta 

med temat nästa gång annars kanske de är bortglömda då.

På frågan om vad som är viktigt att tänka på svarar en av lärarna att det är samtalet, hon 

fortsätter, ”om inte läraren ställer rätt frågor och förtydligar så kan det vara svårt för eleven 

att förstå vad han eller hon lär sig”. En av de andra lärarna menar att det är viktigt att knyta 

ihop teorin och praktiken så att eleverna, i framtiden, kan använda sig av det de lärt sig genom 

laborationerna.  Lärarna  är  här  överens  om  att  de  vid  detta  moment  ofta  känner  sig 

otillräckliga  och pressade  av  tidsbrist.  De kan då  lösa det  genom att  repetera  vid  senare 

tillfälle, exempelvis vid nästa morgonsamling och hänvisa till elevernas tidigare upplevelser. 

”Viktigt med samtalet är även vad och hur man säger. Vi måste plocka ut det viktigaste och 

inte använda onödiga ord. Vi måste berätta för eleverna vad de förväntas lära och koppla  

ihop laborationerna och teorin” säger den tredje läraren.

De tre lärarna är överens om att väskuppgiften blev bättre än de hade tänkt. En av lärarna 

säger att det var ett enkelt material som gav mycket. Väskorna var läckra, lockande, lätta att 

lyfta och enkla att rita av. En annan fortsätter med att säga att diskussionen mellan eleverna 

var en naturlig del av undervisningen, de argumenterade mot varandra. ”De svagare eleverna 

kunde använda hela kroppen och få en känsla för vikten.  Jag känner att  uppgiften hade  

många olika svårighetsnivåer och de som inte förstod de högre nivåerna klarade i alla fall de  

lägre” säger den tredje läraren. ”Alla eleverna klarade att ställa väskorna i viktordning. Det  

är roligt med en uppgift som alla klarar av”.

”Material som fungerade sämre än vad vi hade tänkt var centikuberna” säger en lärare. En av 

de andra undrar om det inte var vågarna som var problemet.  ”Vi hade ju räknat med att vi  

skulle kunna väga de 1000 centikuberna för att visa att 1000 gram är ett kilo” säger hon. 

(Lärarna  hade inte  räknat  med vågens  felmarginal  så  1000 kuber  kunde väga  997g eller 

1004g)

Nästa gång temaarbetet ska genomföras

När lärarna diskuterar utifrån hur de ska göra nästa gång säger de att allt kan göras annorlunda 

eller på andra sätt men att de kommer att ha den här gången i tanken och återanvända det som 

fungerade bra.  ”Vi har ju ordnat materialet  för att  kunna använda det igen”  säger en av 
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lärarna.  ”Vi brukar vara ganska nytänkande, bara när det är tidsnöd ‘måste’ det vara som 

innan” säger en annan. Den tredje fortsätter med att berätta att när de börjar bygga upp ett 

material  är  de ganska förutsättningslösa och att  nästa gång de ska arbeta med samma sak 

bygger  de vidare  på det  material  de använde vid förra  tillfället.  Hon säger  att  det  känns 

stimulerande, speciellt i början när det finns så många möjligheter. ”Arbetet att bygga upp ett  

lektionspass så att det leder till flera är jättestimulerande det är roligt och då tänker jag; det  

här är mitt jobb!” Den första läraren håller med och påpekar att det tyvärr händer för sällan, 

projekt är dock ett sätt menar hon.

Att arbeta med temat parallellt med NTA-lådan ”Balansera och väga” är något som lärarna 

tycker har fungerat bra och kan tänka sig att göra även nästa gång. Likaså tänker de använda 

sig av introduktionen och fiskarna samt väskuppgiften. Några uppgifter, anser de, behöver 

arbetas om medan andra går att använda igen utan att ändras. 

Sammanfattning

I  intervjun  framkom  att  lärarna  anser  att  alla  eleverna  har  varit  aktiva  och  delaktiga  i 

temaarbetet samt att de genom att göra och uppleva, med hela kroppen, har fått en känsla för 

vikt. Det laborativa arbetssättet och redovisning genom att rita, skriva och disktera gör att alla 

elever kan delta på sin nivå. Det laborativa arbetssättet hjälper framförallt de svagare eleverna 

att  förstå,  lärarna  menar  att  hela  budskapet  kanske inte  går  fram hos  alla  nu  men att  de 

eleverna kanske kan knyta framtida teori till det praktiska arbetet de har gjort nu.

Introduktionen stimulerade enligt lärarna barnen och gjorde dem nyfikna på vikt och vågar. 

Temaarbetet kan naturligtvis utvecklas och lärarna är överens om att de haft tid att sitta ner 

och diskutera mål och tillvägagångssätt har varit givande. Att bygga upp ett arbetsmaterial är 

enligt lärarna stimulerande och fullt av möjligheter, en rolig del av läraryrket.
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Diskussion

Här ger jag en kort presentation av elevernas kunskapsmässiga prestationer samt återger hur 

lärarna upplever att undervisa med ett laborativt material. 

Elevernas lärande 

Min bedömning är att de allra flesta eleverna har varit engagerade, intresserade och tyckt att 

det har varit roligt att arbeta med temat ”Balansera och väga”. Eleverna har i brev till mig 

skrivit hur roligt de tyckte att det var att arbeta med temat, vilket de även har uttryckt under 

lektionerna. En elev sa vid ett tillfälle  ”tur att vi inte har så här roligt jämt”,  vilket är en 

kommentar jag hoppas få höra fler gånger som framtida lärare. Utvärderingen visar att 365 av 

453 gånger var det någon elev som valde en ”glad gubbe” efter lektionen, till skillnad från en 

”ledsen/arg gubbe” som valdes tio gånger.

Under lektionen när eleverna skulle väga hemliga paket hade jag ställt fram balansvågar och 

hektovikter. Några av paketen vägde av en eller annan anledning inte jämna hekto, en grupp 

hämtade då en annan sorts våg som kunde avläsas noggrannare. Detta uppfattar jag som ett 

tecken på att den eleven eller den gruppen hade förstått vilken nytta de kan ha av laborativt 

material och då inte endast det som läraren har gjort mer tillgängligt för eleverna. För att ett 

laborativt arbetssätt ska vara framgångsrikt krävs att eleverna ser materialet som ett naturligt 

hjälpmedel som är integrerat med undervisningen.81 Detta gjorde alltså gruppen som hämtade 

en annan våg att väga med. Det är viktigt att eleverna får prova olika lösningar och att de 

diskuterar  sinsemellan  medan  laborationerna  genomförs.82 Uppgiften  där  väskorna  skulle 

placeras i viktordning är ett tydligt exempel som visar hur eleverna prövar sig fram samtidigt 

som deras samtal pågår och hjälper dem att lösa uppgiften. Det stämmer överens med det 

Dewey anser, att eleven bör få experimentera och prova sig fram, ”Learning by doing”.83 Efter 

att  ha  klarat  av  paketuppgiften  var  eleverna  i  den  lilla  gruppen  väldigt  nöjda.  Detta 

överensstämmer med Skolverkets rapport som menar att lust och glädje uppstår i känslan av 

att lyckas med någonting, vilket även är starkt motiverande.84 

81 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. Berggren, P & 
Lindroth, M (1998). Kul matematik för alla. Värnamo: Fälths Tryckeri.
82 Nilsson, G (2005). Att äga π. Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 
Göteborg: Acta Universitats Gothoburgensis.
83 Dewey, J (1980). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur.
84 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes kundservice. 

33



Anna Andersson Lärarprogrammet vid Linköpings universitet
Examensarbete  2007-04-13
 

Under lektionen där eleverna i grupper om tre eller fyra skulle placera väskor i viktordning 

och uppskatta hur många kilo varje väska vägde kom en av grupperna på en strategi där de 

använde sig själva som balansvåg. 

”Vänta jag vet, jag kan vara våg, om jag har dom i ena handen. (Tar väskorna som vägde 1 

kilo och 4 kilo i vänsterhanden, han tror dock att de väger 1 och 3 kilo.) Om dom väger lika  

mycket som den här är det 5 kilo. Ja det är lika, det är 5.” 

Denna upptäckt är helt beroende av hur eleverna använder sig av det laborativa materialet och 

visar att eleverna genom att använda det på ”rätt sätt” både har utvecklat sin förståelse och fått 

nya insikter.85 Att detta är en uppgift som ska lösas praktiskt, underlättar för eleverna när de 

ska komma fram till svaret. Strategin de använder sig av för att klara uppgiften liknar den de 

skulle ha använt sig av för att lösa uppgiften i matteboken. Användningen av materialet ger 

här  stöd  åt  det  logiska  tänkandet,  vilket  också  stämmer  med  Engströms  tankegång  som 

betonar användningen av materialet och inte materialet i sig.86

Genom erfarenheten från uppgiften med väskorna lär sig de andra medlemmarna i gruppen att 

de kan använda sig själva som våg genom att de samtalar med varandra. När de ska uppskatta 

väskornas vikt andra gången är det en annan elev som är våg vilket visar att den eleven tagit 

till sig den första elevens strategi. Det är positivt om eleverna får förståelse för att de kan lära 

av varandra. Möjligheten finns att fler elever vågar pröva sig fram om de genom att diskutera 

med sina kamrater får upptäcka att man kan tänka på olika sätt.87 Vid flera tillfällen under 

detta temaarbete har eleverna diskuterat med varandra eller fått ta del av hur de andra eleverna 

tänker. Vid ett tillfälle redan under introduktionslektionen (se under rubriken observationer i 

Resultatkapitlet) har två flickor olika åsikter om vilka vikter som är bäst att väga med och 

efter att ha lyssnat på varandras argument har de utvidgat sin kunskap något. 

Ett annat exempel på detta kan vara då eleverna diskuterade användningsområden för olika 

vågar. När de skulle para ihop en våg med något att väga (Bilaga 4) fanns det flera möjliga 

alternativ. Eleverna fick ta del av varandras argument för sina val, vilket mycket väl kan ha 

bidragit till att eleverna öppnat sig för olika tankesätt. Känslan av att man kan, förstår, lyckas 

85 Nilsson, G (2005). Att äga π. Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 
Göteborg: Acta Universitats Gothoburgensis.
86 Engström, A (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur.
87 Ahlberg, A i Nämnaren Tema (2000). Matematik från början. Göteborg: Nämnaren. 
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och lär sig har en positiv inverkan på lusten att lära.88 Denna känsla har förhoppningsvis dykt 

upp hos flera av eleverna, inte minst när de upptäckt att de har gjort rätt även om de inte 

nödvändigtvis gjort som de andra. 

Några elever klarade av att väga på balansvågen men kan inte koppla den handlingen till den 

mer abstrakta uppgiften att rita vilka föremål som kunde ligga på den vågen som var avbildad 

på enkäten (Bilaga 7).  De här eleverna kunde kanske inte riktigt  ta  till  sig nyttan  av det 

laborativa materialet utan har mer sett det som en rolig grej något som Malmer och Adler 

varnar  för.  Detta  gäller  särskilt  om incidenten inte  är  integrerad  i  undervisningen.  Ibland 

används uttrycket hands on – minds off, det vill säg att det blir ett tillfälle med fokus på att 

göra istället för att förstå och lära med följden att eleverna inte nödvändigtvis lär sig något.89

I detta temaarbete får eleverna arbeta både enskilt,  i  par, i  liten grupp och i  helklass. Jag 

upplever att eleverna kan reflektera och diskutera även i en större grupp (ca 18) men det blir 

då svårare att få alla delaktiga. Litteraturen visar att i många fall är arbete i mindre grupper 

eller par det mest utvecklande. Genom de reflekterande samtalen, bidrar denna arbetsform till 

att eleverna får tillgång till fler uppslag och idéer.90

Vardagsmatematik

I samband med temat ”Balansera och väga” har eleverna fått genomföra flera uppgifter som 

går att lösa på olika sätt och har mer än ett möjligt svar. Jag tror att det är viktigt att eleverna 

får förståelse för att matematikuppgifter inte alltid har en enda lösning utan att det ofta finns 

många olika vägar att komma fram till ett svar. Detta stämmer överens med det synsätt som 

Kronqvist och Malmer representerar. De anser också att eleverna ibland bör få arbeta med 

uppgifter där tyngdpunkten ligger på själva utförandet och processen.91 

Observationer och enkäten visar att eleverna förstår hur de ska passa ihop det de ska mäta 

med lämpliga enheter samt att de kan visualisera och uppskatta innan de väger på de olika 

vågarna. Alla eleverna förstår att endast riktigt lätta saker kan vägas på brevvågen, de har 

förmågan att välja en lämplig våg för det de ska väga. Vid flera lektionstillfällen har eleverna 

88 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes kundservice.  
89 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.
90 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
91 Kronqvist, K-Å & Malmer, G (1999). Räkna med barn.  Solna: Ekelunds förlag.
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fått erfara att en kropps vikt är oberoende av dess volym, något som Kronqvist och Malmer 

ser som en betydelsefull aspekt av begreppet vikt.92 Exempel på detta är de fyra likadana 

väskorna  som hade olika  vikt  och  de  ”hemliga  paketen”  där  vikten  varierade  utan  något 

samband med paketens storlek. Att veta att det minsta föremålet inte alltid är det lättaste är en 

viktig kunskap som flera av eleverna visade.

Ibland  behöver  man  veta  den  exakta  vikten  medan  det  andra  gånger  räcker  att  veta  om 

föremålet är tyngre eller lättare än ett annat föremål.93 Vid det andra lektionstillfället visar 

flera av eleverna att de har förstått detta när de, vid andra lektionstillfället, ska ta reda på 

vilken  fisk  som  är  tyngst.  En  elev  föreslår  att  vi  ska  lägga  en  fisk  på  varje  sida  av 

balansvågen. Flera av eleverna är med på det resonemanget, eftersom det skulle hjälpa dem 

att ta reda på vem av dem som fångat den tyngsta fisken. En elev påpekar dock att vi inte får 

veta hur mycket fiskarna väger, men menar att vi kanske inte behöver det eftersom tävlingen 

gick ut på att fånga tyngsta fisken.

Arbetsmaterialet  i  temat  ”Balansera  och  väga”  har  verklighetsanknytning  och  är  inte 

specialanpassat till skolan vilket ibland kan vara fallet med konkretiserande material. Detta 

bidrar till  att  eleverna kan känna igen problemen/uppgifterna som de ställs  inför ifrån sin 

vardag. Om läraren utgår från elevernas tidigare erfarenheter ökar elevernas möjligheter att 

lära.94 Det finns flera exempel som visar att eleverna använder sina vardagserfarenheter för att 

lättare kunna lösa uppgifter. Ett exempel är eleven som vet att en liter mjölk väger 1 kg och 

har  en  uppfattning  om hur  det  känns.  Ett  annat  exempel  är  elever  som skriver  brev och 

anknyter de olika vikterna kg, hg och g till de vardagsnära föremål som vi har anknutit till i 

undervisningen. De allra flesta eleverna i klassen har också tidigare erfarenheter av vågar eller 

vägning vilket märks när jag pratar med dem. De har vägt sig själva, vägt i affären eller med 

föräldrarna på fisketuren. Verklighetsanknytningen kan även leda till att uppgifterna känns 

meningsfulla något som bidrar till elevernas ökade kunskaper enligt Dahlgren. 95  

 

92 Kronqvist, K-Å & Malmer, G (1999). Räkna med barn.  Solna: Ekelunds förlag.
93 Pope, L (1994). Teaching measurement. In Neyland, Jim (Ed.). Mathematics Education: A handbook for 
Teachers Volume 1 (pp 100-105) Wellington: The Wellington college of Education.
94Ahlberg, A i Nämnaren Tema (2000). Matematik från början. Göteborg: Nämnaren 
95 Dahlgren, L (1995). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköpings universitet: Skapande vetande. 
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Elevresultat

Det som eleverna lyckades bäst med enligt resultatet från elevenkäten var att visa jämvikt. 

Nästan  alla  elever  kunde  rita  något  som  framkallade  jämvikt  på  vågen.  För  att  ha  full 

förståelse för jämvikt bör eleverna även kunna förstå att den sidan på balansvågen där det 

tyngsta föremålet ligger är den sidan som åker ner. Detta var något som var lite svårare för 

eleverna att visa på enkäten, 43 av 54 elever lyckades illustrera det på ett sätt så att jag tydligt 

kunde se att de hade förstått. Att skapa jämvikt och väga på balansvågen arbetades det mycket 

med  under  temaperioden  så  förhoppningen  var  att  många  skulle  lära  sig  det.  I  den 

utvärderande delen av enkäten visade det sig att uppgifterna där vi vägde med balansvågen 

130 av 157 gånger framkallade en glad gubbe. Det som enkäten också visade att eleverna inte 

riktigt lyckats att lära sig under temaarbetet var viktomvandling. För att lära sig det behövde 

eleverna vara särskilt uppmärksamma på lektionen när de ritade minneskort. De skulle även 

ha behövt delta vid lektionen som var tänkt att befästa kunskapen om att 1 kg = 10 hg, 1 hg 

=100 g och 1 kg = 1000g, den lektionen utgick tyvärr  på grund av tidsbrist.  Detta spelar 

antagligen en avgörande roll när det gäller vad eleverna lärt sig. Relativt många (20/54) har i 

utvärderingen skrivit att rita minneskort var en ”gubbe med likgiltig min”. Att dra några större 

slutsatser från de här resultaten skulle kunna vara missvisande men resultatet ligger i linje 

med att lusten och glädjen i undervisningen hör samman med vad eleverna faktiskt lär sig. En 

slutsats som jag dock drar med tanke på att det i gruppen finns både svaga och starka elever är 

att de svagare eleverna har lyckats relativt bra då de fått använda sig av laborativt material 

som hjälpmedel.

Hur upplever lärarna att undervisa med laborativt material? 

Runt  frågan  hur  eleverna  ska  lära  sig  diskuterades  mycket  kring  vikten  av  samtal  och 

meningsfullhet.  Lärarna anser att samtalet hjälper eleverna att sätta ord på vad de sett och 

gjort.  Samtalet  och  mer  allmänt,  kommunikationens  betydelse  i  matematikundervisningen 

betonas  av  många  forskare.96 Några  poängterar  lärarens  viktiga  roll  som  ledare  för  det 

matematiska samtalet.97 Detta kommer också fram i samtalet med läraren då någon menar att 

det  är  viktigt  att  läraren  ”ställer  rätt  frågor  och  förtydligar”.  Lärarna  är  också  av  den 

96 Nämnaren Tema (1996).  Matematik ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren. Malmer, G & Adler, B 
(1996).  Matematiksvårigheter och dyslexi.  Lund: Studentlitteratur.  Engström, A (red) (1998).  Matematik och 
reflektion. Lund: Studentlitteratur
97 Nilsson, G (2005). Att äga π. Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 
Göteborg: Acta Universitats Gothoburgensis. Cobb, P (1988). The Tension Between Theories of Learning and 
instruction in Mathematics Education. Educational Phychologist, 23, (2), 87-103.
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meningen att det gäller att berätta för eleverna vad de förväntas lära sig, något som får stöd 

hos  Löwing  och  Kilborn.98 Jag  såg  tydliga  exempel  på  det  när  jag  filmade 

introduktionslektionen  i  en  av  grupperna.  Läraren  styrde  samtalet  genom  att  ta  tag  i  de 

elevyttranden  som  kunde  leda  fram  till  relevanta  slutsatser.  Detta  tyder  på  didaktisk 

medvetenhet hos lärarna, det vill säga att de har klart för sig vad, hur och varför eleverna ska 

lära sig det de ska.99 

Genom att föra samtal med eleverna så att de får en chans att förstå vad de faktiskt håller på 

med ger lärarna eleverna stöd i sin utveckling. Eleverna får, som lärarna påtalar i intervjun, 

redovisa olika delar av temaarbetet genom att rita, skriva och diskutera. Detta ger alla elever 

en chans att  delta på sin nivå. Det laborativa materialet  är  avsett  att  vara en länk mellan 

konkret och abstrakt matematik, eleverna behöver både stöd och utmaningar för att upptäcka 

denna länk.100 Genom samtalen och chansen att arbeta på sin nivå ser jag att detta är möjligt.

Malmer  och  Adler  påpekar  att  det  inte  är  ovanligt  att  ord  betyder  olika  saker  vid  olika 

tillfällen.101 Jag anser att i detta tema bör lärarna tänka på hur de använder begreppen tyngd 

och vikt. Eleverna bör få lära sig att de väger med vikter och inte med tyngder. Begreppet 

tyngd bör enligt mig sparas till framtida fysiklektioner om tyngd- och dragningskraft. I och 

med att det är genom språket vi knyter begreppen till våra erfarenheter102 är det extra viktigt 

att  begreppen  blir  rätt  redan  från  början.  Något  som  vi  diskuterade  vid  ett  av  våra 

planeringsmöten.

Lärarna i arbetslaget anser att det är viktigt att introduktionen till ett temaarbete väcker både 

intresse och engagemang hos eleverna, något de anser att de lyckades väl med under detta 

temaarbete.  Lärarna upplever  att  eleverna  varit  aktiva  och delaktiga  och att  ett  laborativt 

arbetssätt bidrar till att det är lätt att individanpassa så att alla kan delta på sin nivå. Genom att 

arbeta med ”kroppen” får eleverna en känsla för vikten på ett annat sätt än om de bara jobbar i 

matteboken. Lärarna menar att erfarenheten säger dem att eleverna skulle ha lyckats sämre 

om de bara arbetat i boken.  ”Framförallt de svagare eleverna får en större chans att få en  

98 Löwing, M & Kilborn, W (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur. 
99 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM. Wyndhamn, J (1991). Fyra 
matematikdidaktiska satser. En sammanställning av fyra tidigare skrivna uppsatser. Linköping: Skapande 
vetande rapport nummer 15.
100 Rystedt, E & Trygg, L (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.
101 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur.
102 Engström, A (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
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känsla för vikt, en känsla de inte skulle kunna få om de bara arbetade i matteboken”. Malmer 

skriver att det är viktigt ta vara på, speciellt de svaga elevernas individuella möjligheter att 

klara  av  arbetsuppgifter  på  olika  nivåer  genom  tillfällen  att  upptäcka  och  vidga  sina 

erfarenheter.103 Jag ser stora möjligheter till detta vid användandet av laborativt material. 

Att lärarna hade klart för sig vad, varför och hur eleverna skulle lära sig det de hade tänkt kan 

vara en av de faktorer som hade en positiv påverkan på elevernas lärande, inte minst de elever 

som i vanliga fall har svårigheter. ”En noggrann och systematisk planering är speciellt viktig  

för  de  svagare  eleverna.  Här  behöver  läraren  mera  målmedvetet  leda  barnet  fram  till  

uppgifter, som det har förutsättningar att klara av”.104 Lärarnas medvetenhet gav antagligen 

mer tid och fokus åt att verkligen förbereda lektionerna, hjälpa och undervisa. Att vara säker 

på  vad  som  ska  undervisas  kan  bidra  till  att  lärarna  utför  medvetna  didaktiska  val  i 

undervisningen. För att ett laborativt arbetssätt ska vara framgångsrikt krävs att lärarna är väl 

insatta i materialet.105 I och med att temaarbetet genomfördes i ett projekt fick lärarna lite 

extra tid på sig att tillverka och sätta sig in i materialet.

Hur eleverna får lära sig om vikter och att väga kan spela en avgörande roll när det gäller hur 

de lyckas. Vi utgick i det här temaarbetet från Popes förslag på olika utvecklingsnivåer106 (se 

sidan 8). Där tog vi speciellt  fasta på att  börja med ickestandard vikter (multilink, kottar, 

kastanjer och stenar) för att övergå till gram, hekto och kilo. Detta för att ge eleverna en 

förståelse om att man behöver väga med samma sorts vikter för att enkelt kunna jämföra samt 

att standardvikterna gram, hekto och kilo används i många andra länder än Sverige.

Att arbetssättet med laborativt material är något som lärarna tror på kan å ena sidan påverka 

hur de tolkar resultatet, men å andra sidan tror jag att en lärare som undervisar på ett sätt de 

tror mycket på gör det på ett positivt och inspirerande sätt som i sig kan bidra till ett positivt 

resultat.

103 Malmer, G (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. 
104 Malmer, G (2002). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. S 16.
105 Malmer, G & Adler, B (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 
106 Pope, L (1994). Teaching measurement. In Neyland, Jim (Ed.). Mathematics Education: A handbook for 
Teachers Volume 1 (pp 100-105) Wellington: The Wellington college of Education.
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Sammanfattning

Eleverna  verkar  inspirerade  när  det  gäller  att  lära  matematik  med  hjälp  av  ett  laborativt 

arbetssätt. Utvärdering och samtal visar att de tycker att det är ett roligt arbetssätt och när 

eleverna tycker det är roligt leder det ofta även till förbättrad inlärning, något som här kanske 

framför allt visar sig hos de elever som annars ofta möter svårigheter i matematiken. Lärarna 

upplever det positivt att använda ett laborativt arbetssätt, de ser att det ger många möjligheter 

att individanpassa och genomföra uppgifterna på olika nivåer.

Eftersom temaarbetet har genomförts som en del i ett projektarbete och med mig som extra 

deltagare har arbetet skiljt sig lite från det normala. Lärarna har haft möjlighet att lägga mer 

tid på planering och utvärdering vilket  till  viss  del  kan ha verkat  stärkande.  Jag har ökat 

lärarnas medvetenhet om vad som står i styrdokument och forskning något som ofta saknas 

tid till. Undervisningens syfte och mål har diskuterats och nedtecknats och de olika momenten 

har utvärderats lite noggrannare än annars.  

Slutsats

Mitt empiriska material stämmer väl överens med tidigare forskning och jag har inte funnit 

några  som direkt  går  emot det  som tidigare  framkommit.  Slutsatsen  jag  drar  efter  att  ha 

arbetat med denna fallstudie är att ett laborativt arbetssätt i matematik gynnar alla elever, både 

de som har lätt för matematik och de som ofta stöter på hinder. Jag har sett tydliga samband 

mellan hur roligt eleverna tycker något är och hur mycket de lär sig. Undervisningen bör vara 

såväl  inspirerande  som varierande.  Malmer  menar  att  den  matematikundervisning som är 

nödvändig  för  elever  med  matematiksvårigheter  är  en  undervisning  som  är  bra  för  alla 

elever.107 Ett  laborativt  arbetssätt  kan  vara  en  möjlighet  att  genomföra  en  sådan 

matematikundervisning eftersom detta ger läraren många möjligheter att utgå från varje elevs 

individuella  förutsättning.  Jag ser  även att  lärarens  noggranna och systematiska planering 

samt medvetenhet om kommunikationens vikt  i  undervisningen främjar elevernas lärande. 

Kunskapen  existerar  först  i  samspelet  mellan  människor  men  genom  bland  annat 

kommunikationen blir den senare en del av den enskilde individen och dennes tänkande och 

handlande.

107 Malmer, G (2002). Bra matematik för alla Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. Lund: 
Studentlitteratur.
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Nytt forskningsuppslag

Att skriva och forska om ett så stort ämne som ett laborativt arbetssätt i matematik under tio 

veckor  ger  ett  relativt  tunt  underlag.  Det  skulle  vara  intressant  att  ta  del  av  en  större 

undersökning  där  flera  klasser  som  arbetade  laborativt  jämfördes  med  flera  klasser  som 

arbetade mer traditionellt för att se eventuella skillnader i elevernas möjligheter att ta till sig 

nya kunskaper.

Avslutning

Att  få  möjligheten  att  samarbeta  med ett  lärarlag  som jag  gjort  i  och  med projektet  och 

temaarbetet ”Balansera och väga” samt att bearbeta intryck, upptäckter och nya kunskaper 

genom att skriva ett examensarbete om det har varit väldigt givande. Jag har lärt mig mycket, 

bland annat om hur elever och lärare kan arbeta. Jag har även upptäckt hur entusiastiska och 

engagerade eleverna kan bli om jag som lärare bjuder lite extra på mig själv, spelar lite teater 

och gör såväl lektioner som skoldagar oförutsebara. Att gå till skolan ska vara roligt för såväl 

elever som lärare.

Avslutningsvis vill jag rikta min uppskattning till:

Eleverna i 1-2:an som låtit mig ta del av sina skoldagar och alltid bemött mig på ett trevligt 

sätt.

Lärarna i 1-2:an vilka lärt mig mycket och inte minst visat mig hur roligt och utvecklande det 

kan vara att arbeta som lärare. – Ni kommer alltid att vara mina förebilder!

Min handledare Margareta Engvall som peppat och hjälpt mig i mitt skrivande när det gäller 

detta examensarbete som stundom kändes som om det aldrig skulle bli färdigt. 

41



Anna Andersson Lärarprogrammet vid Linköpings universitet
Examensarbete  2007-04-13
 

Referenslista

Ahlberg, Ann, Klasson, Jan-Åke & Nordevall, Elisabeth (2003). Reflekterande samtal för pedagogisk  
utveckling, lärare och specialpedagog i samverkan om lärande i matematik. Jönköping: Högskolan för 
lärande och kommunikation. 

Andersson, Marie (2006). Landet Matematica. Stockholm: Natur och kultur.

Berggren, Per & Lindroth, Maria (1998). Kul matematik för alla. Solna: Ekelunds förlag.

Berggren,  Per  &  Lindroth,  Maria  (2004).  Positiv  matematik.  Lustfyllt  lärande  för  alla. Solna: 
Ekelunds förlag AB. 

Bell, Judith (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber ekonomi.

Cobb,  Paul  (1988).  The  Tension  Between  Theories  of  Learning  and  Instruction  in  Mathematics 
Education. Educational Phychologist, 23, (2), 87-103.

Dahlgren, Lars Owe (1995).  Undervisningen och det meningsfulla lärandet.  Linköpings universitet: 
Skapande vetande. 

Dewey, John (1980). Individ, skola och  samhälle. Stockholm: Natur och Kultur.

Doveborg,  Elisabet  &  Pramling  Samuelsson,  Ingrid  (2004).  Att  förstå  barns  tankar  Metodik  för  
barnintervjuer. Stockholm: Liber.

Engström, Arne (red) (1998). Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur.

Imsen, Gunn (2000). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur.

Kilborn, Wiggo (1989). Didaktisk ämnesteori i matematik Del 1 Grundläggande aritmetik. Stockholm: 
Liber utbildningsförlaget.

Kronqvist, Karl-Åke & Malmer, Gudrun (1999). Räkna med barn. Solna: Ekelunds förlag.

Löwing,  Madeleine  &  Kilborn,  Wiggo  (2002).  Baskunskaper  i  matematik  för  skola,  hem  och  
samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Madsén, Thorsten (2002). Återuprätta läraren! Pedagogiska magasinet, 3, 54-59.

Malmer,  Gudrun (2002).  Bra matematik  för alla Nödvändig för elever  med inlärningssvårigheter.  
Lund: Studentlitteratur.

Malmer, Gudrun (1992). Matematik ett glädjeämne. Solna: Ekelunds förlag.

Malmer, Gudrun & Adler, Björn (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur.

Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.

Merriam, Sharan (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

42



Anna Andersson Lärarprogrammet vid Linköpings universitet
Examensarbete  2007-04-13
 
Moyer, Patrica S (2001). Educational Studies in Mathematics. Are we having fun yet? How teachers  
use manipulatives to teach mathematics. 47:175-197.

Nilsson,  Gunnar  (2005).  Att  äga  π.  Praxisnära  studier  av  lärarstudenters  arbete  med  
geometrilaborationer. Göteborg: Acta Universitats Gothoburgensis.

Nämnaren Tema (1995). Matematik  ett kärnämne. Göteborg: Nämnaren.

Nämnaren Tema (1996). Matematik ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren.

Nämnaren Tema (2000). Matematik från början. Göteborg: Nämnaren.

Pope,  Lindsey (1994).  Teaching measurement.  In  Neyland,  Jim (Ed.).  Mathematics  Education:  A 
handbook for Teachers Volume 1 (pp 100-105) Wellington: The Wellington college of Education.

Rystedt, Elisabeth & Trygg, Lena (2005). Matematikverkstad. Göteborg: NCM.

Rönnerman, Karin (red) (2004).  Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner.  Lund. 
Studentlitteratur.

Skolverket (1999). Att genomföra utvärdering – exempel från skolor och kommuner. Stockholm: Liber 
distribution. 

Skolverket (2003). Bildning och kunskap Särtryck ur skola för bildning. Stockholm: Liber distribution.

Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. Stockholm: Fritzes kundservice. 

Skolverket, läroplaner, Lpo/lpf 94 (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841>. (2007-02-20).

Skolverket, matematik, kursplan (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.skolverket.se/sb/d/577. 
(2007-02-20).

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.

Thors Hugosson, Christina (2003). Värdera och utvärdera (red) Stockholm: Lärarförbundets förlag.

Vetenskapsrådet (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf> 
(20061215).

Wibeck, Victoria (2000). Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur.

Wistedt, Inger, Brattström, Gudrun & Jacobsson, Calle (1992). Att vardagsanknyta 
matematikundervisningen Slutrapport från projektet Vardagskunskaper och skolmatematik. 
Stockholm. Stockholms universitet Pedagogiska institutionen.

Wyndhamn,  Jan  (1991).  Fyra  matematikdidaktiska  satser.  En  sammanställning  av  fyra  tidigare  
skrivna uppsatser. Linköping: Skapande vetande rapport nummer 15.

43

http://www.vr.sehttp:/www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.sehttp:/www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.sehttp:/www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.sehttp:/www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.sehttp:/www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.vr.sehttp:/www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.skolverket.se/sb/d/577
http://www.skolverket.se/sb/d/577
http://www.skolverket.se/sb/d/577
http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841
http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841
http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841


Bilaga 1

 

Praktiska förutsättningar

Fyra  exemplar  av boken  Landet  Matematica,  fyra  vädringsställ,  två digitalvågar,  tre 

mekaniska  vågar,  4000  centikuber,  en  rulle  påsar,  fyra  väskor  i  olika  färger,  en 

leksaksbåt och en påse godisfiskar köptes in.

Vi  tillverkade  25  fiskar  (sorter  från  Landet  Matematica).  Fiskarna  gjorde  vi  av 

pappmallar,  sten,  tidningspapper  och  silkespapper.  De  fem  Pinnspettorna  som  var 

randiga vägde bara några gram. Ballongfiskarna, som var sex stycken, vägde 2 hg styck 

och var aprikosfärgade. Stenplaskorna var fyra till antalet,  gråbruna och vägde 5 hg. 

Urkbumlingar gjorde vi tio stycken, de vägde 3 hg och var ljusblå. Varje fisk hade en 

ögla på ryggen så att de skulle kunna fiskas upp av eleverna. Två metspön tillverkades 

av  en  gammal  gardinstång av trä,  en  kjol  syddes  till  häxan Grizelda  och en  kavaj, 

häxhatt samt ett trollspö letades fram. Postens portotabeller skrevs ut från Internet och 

laminerades. Vi gick till en klädbutik och bad att få galgar att använda som vågar. För 

att  skaffa  ”ickestandardvikter”  användes  naturen,  vi  plockade  tallkottar,  stenar  och 

kastanjer. I ”Landet Matematica” använde de snäckskal som vikter men då vi inte hade 

tillgång till snäckor bestämde vi oss att använda multilinkkuber som lätta vikter.

Vi  gjorde  en  ”plansch”  med  ”Matematicas”  fiskar,  ett  plakat  som informerade  om 

fisketävling i  ”Matematica”  och anmälningsblanketter  till  fisketävlingen.  Minneskort 

som förklarade vikterna g, hg och kg tillverkades. Vidare utformade vi arbetsblad till 

uppgifter om att väga, olika vågar, kg-väskor och brev. Avslutningsvis planerade vi in 

ett  tillfälle  då  vi  vuxna  skulle  utvärdera  temaarbetet,  det  gjordes  även  ett 

utvärderingsformulär för eleverna. 
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Lektionsplanering

Parallellt med tema arbetet ”Balansera och väga” kan klassen med fördel arbeta med NTA-

lådan ”Balansera och väga”. Detta för att eleverna ska få ytterligare förståelse för jämvikt 

och  vikt.  Inför  temaarbetet  läses  berättelsen  om  när  Grizelda  hittar  trollspöet  vid  en 

”fruktstund”.  Detta  för  att  eleverna  ska  få  ”lära  känna”  Grizelda  inför 

introduktionslektionen. Morgonen innan första lektionen sätts plakatet med fisketävlingen 

upp och anmälningsblanketterna läggs fram för att väcka elevernas nyfikenhet.

Lektion 1 - Introduktion med Grizelda.

Läraren är  utklädd till  Grizelda.  Första  halvan av  berättelsen om när  Grizelda  åker  till 

Fiskeby berättas.  Eleverna får  fiska varsin fisk från den blå ”lakansjön” som ligger på 

klassrumsgolvet. Sedan får de väga den vid en av de fyra ”vågstationerna”. Fiskarna är av 

sorterna; Ballongfisk, Pinnspätta, Stenplaska och Urkbumling. Vid de fyra olika stationerna 

använder eleverna sig av galgvågar som de hänger på ”vädringsställ”. Vikterna på de olika 

stationerna är stenar, kottar, kastanjer och multilinkkuber. Det är viktigt att läraren ser till 

att  fiskarna  av  samma  sort  sprids  mellan  de  olika  stationerna.  Eleverna  fyller  i 

tävlingsformuläret, till fisketävlingen från berättelsen, där de får skriva hur många vikter 

deras fisk väger. Återsamling, andra halvan av historien berättas och samtal som handlar 

om vikterna, vågarna och om vad eleverna gjorde förs med lärarens handledning. Frågan 

om några vikter är mer användbara eller bättre än andra ska komma upp. Det är här viktigt 

att  läraren spinner vidare på elevkommentarer  som för diskussionen framåt.  Målet med 

lektionen är att väcka elevernas tankar och intresse när det gäller massa och vikter.

Lektion 2 – Uppföljning av introduktionen

Nu följer diskussion om vilken fisk som är tyngst och eleverna ska komma fram till det som 

fiskarna kom fram till i berättelsen, nämligen att de inte kan väga med olika sorters vikter 

om de ska jämföra sin fångst. Någon av vikterna omvandlas till hekto så att eleverna kan 

räkna ut vad fiskarna hade vägt om standardvikter hade använts. Läraren visar och pratar 

om standardvikterna gram, hekto och kilo. Eleverna får tillverka ”minneskort” som visar 

viktenheternas förkortningar, att en fjärdedels A4 väger ungefär ett gram, att ett litet äpple 

väger  omkring  ett  hekto  samt  att  ett  fullt  mjölkpaket  väger  cirka  ett  kilo.  Målet med 

lektionen är att eleverna ska börja förstå varför vi har standardvikter samt att de ska ha hört 

talas om vikterna gram, hekto och kilo.
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Lektion 3 - Bekanta dig med vågen

Läraren  visar  olika  vågar;  badrumsvåg,  brevvåg,  fjädervåg,  balansvåg,  hushållsvåg  och 

digitalvåg. Samtal om tillfällen då man behöver väga samt om det finns andra vågar än de 

som visades här. (bagagevåg, lastbilsvåg, …) Läraren visar gram, hekto och kilo-vikterna 

igen. Eleverna ska uppskatta vilken våg som är lämplig att använda vid olika tillfällen. De 

ska göra arbetsbladet ”Du ska väga” och i helklass argumentera för sina val. Alla eleverna 

får erbjudande att prova brevvågen och badrumsvågen. Målet med lektionen är att eleverna 

får veta att det finns olika sorters vågar och vad de kallas och när de används. Eleven ska 

även få en uppfattning om sin egen vikt, något som de förväntas veta på nationella provet i 

tvåan.

Lektion 4 - Uppskatta hekto 

Eleverna får i uppgift att hemma slå in ett paket som väger ett jämt antal hekto. I skolan ska 

de fyra och fyra rita av paketen, skriva en hypotes om vad de väger (de får här använda 

hektovikter att jämföra med) och sedan väga dem på balansvågen och skriva av resultatet. 

När alla grupper har vägt samlas klassen och diskussion i helklass hålls där vi bland annat 

pratar om vad vi gjort och vad eleverna lärt sig/övat på. Målet med lektionen är att eleverna 

ska få en känsla för hekto samt öva sig på att uppskatta, skriva hypotes och väga.

Lektion 5 - Uppskatta kilo

Hela klassen samlas och läraren förklarar uppgiften för eleverna. Läraren repeterar gram, 

hekto och kilo, eleverna får ge exempel på saker som väger 1 gram, 1 hekto och 1 kilo, 

detta för att eleverna ska ha något att jämföra med när de senare ska uppskatta vikt. Tre och 

tre får eleverna fyra väskor i olika färger. Väskorna väger 1, 3, 4 och 7 kilo. Eleverna ska 

gemensamt ställa väskorna i viktordning och sedan ska de skriva en hypotes om hur många 

kilo varje väska väger. När alla grupper har vägt och skrivit hypoteser samlas klassen och 

ett gemensamt samtal förs om hur grupperna gått till väga och vad de kommit fram till. 

Väskorna vägs och eleverna skriver in resultatet.  Målet med denna lektion är att eleverna 

ska få en känsla för kilo samt öva sig på att uppskatta, skriva hypotes och väga.

Lektion 6 - Väga i gram

Först har hela klassen genomgång. Vi pratar om enheten gram, vad som är lämpligt att väga 

i gram om de vet något som väger ett gram osv. Några brev som båda väger under 20 gram 

skickas runt och eleverna får försöka känna skillnad på dem. Samtal förs om varför det kan 
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vara  svårt  att  känna  skillnad  på  vikten  av  väldigt  lätta  saker.  Läraren  repeterar  hur 

digitalvågen fungerar. Eleverna får även en genomgång av hur postens portotabell läses av. 

Uppgiften utförs nu i par, eleverna får två digitalvågar och två uppsättningar med brev som 

väger  11g,  16g,  31g,  55g  och  345g.  Eleverna  ska  nu  väga  breven,  fylla  i  vikten  på 

arbetsbladet samt rita hur många frimärken som behövs för att skicka brevet. När alla par är 

färdiga hålls en diskussion i helklass om vad vi gjort och hur eleverna uppfattade det hela. 

Målet med lektionen är att eleverna ska få erfarenhet av att ha vägt i gram samt att ha 

använt digitalvågen. Ytterligare mål med lektionen är att eleverna ska ha kommit i kontakt 

med postens portotabell och fått veta hur man läser av den.

Lektion 7 – Väga strösocker

Ett  1  hekto strösocker  ska vägas.  Denna uppgift  hade vi  först  planerat  som en enskild 

uppgift men då vi trodde att eleverna på egen hand skulle ha svårt att komma fram till det vi 

ville att de skulle lära sig ändrade vi den till en lärarledd uppgift i helklass. Det vill säga att 

läraren väger inför klassen som är med och pratar om vad de ser. Läraren leder samtalet så 

att lektionens mål nås. Målet med uppgiften är att eleverna ska förstå att det är lättare att 

skapa jämvikt på balansvågen ju mindre delar som vägs (sockerkorn). Eleverna får även 

veta att  man inte enkelt kan räkna allt  som vägs och att  det är en av anledningarna att 

använda vågen. 

Lektion 8 – 1000 gram är lika mycket som 10 hekto som är lika mycket som 1 kilo

Denna uppgift var även den till en början tänkt som en enskild uppgift men då vi ansåg att 

vissa elever skulle ha väldiga problem med att räkna till 1000 utan att komma av sig beslöt 

vi att den skulle göras i helklass. Läraren delar klassen på 10, de som har lite svårare att 

räkna får vara tillsammans med någon och några som har lite lättare att  räkna får vara 

ensamma. De olika grupperna ska nu bygga ihop centikuber108 till en hundra platta (10 x 

10). Första gruppen ska bygga 1 – 100, andra 101 – 200 och så vidare upp till 901 – 1000. 

Läraren låter eleverna ge förslag på strategier som de kan använda sig av innan de börjar. 

När eleverna är färdiga samtalar klassen om gram, hekto och kilo och centikuberna vägs för 

att kontrollera att det stämmer. Målet med lektionen är att eleverna genom att ”plocka med 

gram” öka förståelsen för att 1000 gram, 10 hekto och 1 kilo är lika mycket.

Lektion 9 – Avslutning och utvärdering

108 En centikub har storleken cm³ och väger 1 gram.
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Grizelda  kommer  på  besök  igen,  med  sig  har  hon  en  fiskebåt  (första  priset  på 

fisketävlingen)  samt  en  påse  med  godisfiskar.  Hon  låter  eleverna  göra  en  utvärdering. 

Sedan  ställer  hon  frågor  om  vikter,  vågar  och  balans,  frågor  som  sammanfattar  hela 

temaarbetet. Avslutningsvis tar hon fram sin båt och sina fiskar och låter eleverna svara på 

några luriga frågor om vikt och pris på fiskarna innan hon bjuder alla att smaka. Målet med 

lektionen är att eleverna genom en utvärdering ska få visa vad de tyckte om temaarbetet 

samt vad de har  lärt  sig.  Ytterligare  ett  mål  är  att  det  ska bli  en trevlig  avslutning på 

temaarbetet.

Min uppgift

Min  uppgift  är  en  enskild  uppgift  som  eleverna  arbetar  med  när  tillfälle  ges.  Första 

uppgiften påbörjas efter de två första helklasslektionerna. Läraren hjälper till  genom att 

påminna och föreslå för eleverna när det kan vara lämpligt  för just  dem att  genomföra 

uppgiften. Här följer Min uppgift 1 och 2.

Min uppgift 1

Eleverna  ska  väga  något  som  väger  sex  hekto,  på  balansvågen.  Sedan  ska  de  fylla  i 

arbetsbladet ”Min uppgift” där de ska skriva hur de gjorde och vad de lärt sig. Samtal med 

varje enskild elev är önskvärt men om så inte är möjligt kan samtal hållas i helklass när alla 

elever har vägt.  Målet med uppgiften är att eleverna ska få bekanta sig med balansvågen 

och hektovikterna, ”leka lite”, upptäcka jämvikt samt att den lättare sidan av vågen åker 

upp och den tyngre sidan ned.

Min uppgift 2

Eleverna  ska  väga  1  hekto  multilinkkuber,  kottar,  kastanjer  och  stenar.  Sedan  hålls 

diskussion om vad eleverna upptäckt i helklass.  Målet med uppgiften är att eleverna ska 

befästa insikten från introduktionen att lätta vikter ”ger” stor volym och tunga vikter liten.
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Tävlingsbidrag

Namn________________________

Min fisk är en

   Ballongfisk

   Pinnspetta

   Stenplaska

   Urkbumling

Min fisk väger____________vikter

Tävlingsbidrag

Namn________________________

Min fisk är en

   Ballongfisk

   Pinnspetta

   Stenplaska

   Urkbumling

Min fisk väger____________vikter

Tävlingsbidrag

Namn________________________

Min fisk är en

   Ballongfisk

   Pinnspetta

   Stenplaska

   Urkbumling

Min fisk väger____________vikter

Tävlingsbidrag

Namn________________________

Min fisk är en

   Ballongfisk

   Pinnspetta

   Stenplaska

   Urkbumling

Min fisk väger____________vikter



Bilaga 4

 

Du ska väga, vilken enhet och vilken våg passar bäst, dra streck. 
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Vi väger väskor

Färglägg väskorna så som ni har ställt dem

Väskans vikt

Hypotes__________kg __________kg __________kg __________kg

Resultat__________kg __________kg __________kg __________kg
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Vi väger brev

_____________________gram

_____________________gram

_____________________gram

_____________________gram

_____________________gram
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Elevenkät

Ringa in det som stämmer på dig

flicka pojke år 1 år 2

1kg =________hg 1 hg = ________g 1 kg = ________g

Rita vad som kan finnas på vågarna.

Rita något som väger.

1 kg 1 g 1 hg
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Hur kände du dig efter lektionen med?

Grizelda 

Rita minneskort g, hg och kg 

Väga 6 hg

Väga kottar, kastanjer, multilink, stenar

Olika vågar och vikter

Hemliga paket

Väga brev, portotabellen

Hypotes med väskorna

Väga vatten eller socker

Avslutningen

Skriv något som du har lärt dig om vikter och vågar.

Här finns plats om du vill skriva något mer.
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Intervjufrågor att utgå från vid lärarnas fokusgruppintervju

Materialet

-Vilka faktorer påverkade materialvalet?

-Var det något av materialet som fungerade bättre eller sämre än ni föreställt er?

Elever

-Finns det något som är viktigt att tänka på när eleverna ska arbeta med laborativt material?

- Anser ni att gruppen nått de mål som ni hade från början?

-Hur bedömer ni det?

-Jämfört med ett mer traditionellt arbetssätt, med framförallt arbete i matteboken, upplever ni 

att några elever presterar sämre/bättre?

Övrigt

-Kunde något ha gjorts annorlunda?

-Något som ni ska tänka på till nästa gång?
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