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ABSTRACT 

Emma Holström
Språk och laborationer på matten – en intervjuundersökning i år 9

Language and laboratory experiments in maths – a field survey in grade nine

Antal sidor: 32

Syftet med denna studie är att undersöka om 1en alternativ undervisning som är baserad på 
samarbete och samtal där laborationer och det matematiska språket är i fokus kan bidra till att få 
eleverna mer stimulerade och positiva till matematikundervisningen.

Frågeställningar

Hur upplever elever i år 9 alternativ matematikundervisning?

 Hur upplever elever i år 9 laborativ undervisning?

 Hur upplever elever i år 9 en undervisning som är fokuserad på att samarbeta?

 Hur upplever elever i år 9 matematikens språk i undervisningen?

För att ta reda på om laborativa uppgifter uppskattas av elever har jag genomfört ett 
matematikavsnitt (geometri), där en del av undervisningen är laborativ. Försöksgruppen bestod 
av en klass i år 9, som jag undervisat sedan de gick i år 7. 

Studien omfattas av intervjuer, där jag försöker förstå hur eleverna uppfattar den laborativa 
undervisningsformen. Det är en kvalitativ studie som består av tio intervjuer.

Resultatet visar att de flesta elever uppskattar en varierad undervisning. Eleverna upplever att ett 
laborativt arbetssätt underlättar begreppsinlärningen. Att använda ett matematiskt språk, istället 
för ett vardagligt, är betydelsefullt om man vill uttrycka sig kort och exakt. För att lära sig 
matematiken är det önskvärt med en undervisningsmetod som kombinerar undersökande, 
laborativa och samarbetsuppgifter med arbete i lärobok.

Sökord: Matematikens språk, Laborativt arbetssätt, Kvalitativ intervjuundersökning
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Inledning

Matematikundervisningen kan vara ganska tråkig och förutsägbar för en del elever. Lektionen 
inleds med en gemensam genomgång och sedan får eleverna räkna vidare själva i boken. 
Behöver de hjälp frågar de den elev som sitter bredvid eller ber läraren om hjälp. Det som 
eleven inte hunnit att göra färdigt under lektionstid får han/hon göra hemma.

Jag som lärare tycker också att det blir lite enformigt att ha lektioner som beskrivs ovan. Jag 
tar därför bort läroboken och arbetar med gemensamma uppgifter i en period. Samtliga 
uppgifter skall lösas tillsammans två och två. Eleverna skall diskutera och argumentera med 
varandra för att komma fram till en, för båda eleverna, godtagbar lösning. Samarbetet är en 
förutsättning för att eleven skall kunna utveckla sitt matematiska språk. Flera av lektionerna 
har en laborativ karaktär.

Min undersökning kommer att handla om hur eleverna uppfattar och upplever en alternativ 
matematikundervisning.
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Bakgrund

Enligt Häggblom (2005) har Finland lyckats mycket bra (andra plats, efter Hongkong) i PISA, 
den internationella undersökningen av elevers kunskaper i matematik. Sverige kom däremot 
på en blygsam 17:e plats. I PISA-undersökningen deltog 40 länder och förutom matematik var 
det även läsfärdighet, naturvetenskaper och problemlösning som undersöktes. Vad beror detta 
på? Är den svenska matematiken inte tillräckligt stimulerande och rolig? Har viljan att arbeta 
hårt med komplicerade problem försvunnit? Eller är det testerna som är felaktiga eller 
otidsenliga? Kanske är det matematikundervisningen som är otidsenligt och felaktig? 

Ingemansson, Pettersson och Wennerholm (2002) menar att matematikuppgifterna i PISA-
undersökningen var exempel på verklighetsanknutna problem där eleven kunde visa hur de i 
en vardaglig situation kan tillämpa sina kunskaper. Därmed kan man bortse ifrån att det skulle 
vara otidsenliga och orealistiska uppgifter som eleverna har fått göra.

Lärande

För att tillgodogöra sig kunskaper behöver man uppleva, betrakta eller kanske förändra 
omvärlden på olika sätt. Enligt Marton och Brooth (2000) finns det sex paradoxer som kan 
beskriva lärandet. Den första handlar om betingning, den andra om beteende, den tredje om 
samspel med omgivningen, den fjärde, femte och sjätte om intellektets förmåga och 
kognitivism. Det hela mynnar ut i något som Marton kallar ”social konstruktivism” som ett 
begrepp för all forskning som behandlar ”relationer mellan individer, grupper, gemenskaper, 
situationer, seder och bruk, språk, kultur och samhälle” (Marton, 2000, s.28). Lärande och 
inlärning är således något som sker i samspel mellan människor och deras omgivning. Marton 
skriver även om lärandet som en förändring i förhållandet mellan människa och dess omvärld.

Alla människor är unika, så även sättet och förmågan att lära sig om världen. Undervisningen 
bör därför erbjuda olika sätt för eleven att lära sig på.  Man bör då ha i åtanke, enligt Marton 
(2000) att man genom att lära sig på olika sätt även lär sig olika saker.

Vygotskij (1995) menar att kreativiteten är mycket viktig för en individs inlärning. ”Det är 
just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar 
sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (Vygotskij, 1995, s. 13).

Piaget (1976) har uttalat en uppfattning om människor som ”kognitiva”, det vill säga 
reflekterande och förnuftiga. Han menar att man måste finna relationer mellan företeelser och 
växelspela med andra individer för att ett lärande skall kunna utvecklas. En förutsättning för 
att elever och människor skall kunna utveckla sin intellektuella förmåga är att de känner sådan 
styrka och frihet att de kan arbeta och utvecklas tillsammans. De sociala relationerna i 
klassrummet ska inte bara ske mellan lärare och elev utan även mellan eleverna. ”Man kan 
inte få igång en verklig intellektuell aktivitet i form av experimenterande och spontant 
forskande utan ett fritt samarbete mellan individerna, det vill säga mellan eleverna själva och 
inte bara mellan läraren och eleven” (Piaget, 1976, s. 87). Målet med undervisningen skall 
inte vara att eleverna kan upprepa eller komma ihåg fakta som redan är färdigt, målet skall 
vara att eleverna själva lär sig att erövra sanningen (Piaget, 1976).
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Matematikundervisningen

Kjellström (2005) säger att den svenska matematikundervisningen har förändrats till att bli 
allt tystare, med ett mer individuellt arbete där läraren går runt i klassen för att finnas till 
hands för den som behöver hjälp. Mycket av undervisningen fokuseras kring målen att uppnå, 
eftersom de oftast fungerar som kriterier för ett godkänt betyg. Lärarens undervisning går ut 
på att få så många som möjligt godkända. Vidare hävdar Kjellström (2005) att lärarens 
undervisningsmetoder är mycket viktiga för elevernas resultat. De lärare som har haft mer 
genomgångar, diskussioner och en mer varierad undervisning och bedömning har lyckats 
bättre.

Nilsson (2006) menar att matematiklaborationer kan öka förståelsen och intresset för 
geometri, men det är ingen självklarhet. I sin avhandling där han studerat studenter som lett 
laborationer med elever i grundskolan kommer han fram till att hälften av lärarstudenterna 
blivit bättre på att förstå elementära geometriska begrepp, medan andra hälften inte blev det. 
Enligt Morin-Johansson och Rönnkvist (2004) är en varierad undervisning där man varvar 
laborationer med problemlösning, diskussioner och ''traditionell undervisning'' i lärobok det 
som gör eleverna mer fokuserade och motiverade i sitt lärande. Hallgren och Nygren (2005)  
har gjort en fallstudie då de observerat barn i år två som arbetar med matematikverkstäder. 
Studien har sedan följts upp med intervjuer av lärare och samtal med eleverna. Hallgren och 
Nygren har visat att ett laborativt arbetssätt i matematik kan, då det kombineras med ett mer 
teoretiskt arbetssätt, bygga broar mellan det konkreta och det abstrakta.

Sjöberg menar att arbetet i klassrummet och elevernas arbetsinsatser och motivation är starkt 
relaterade till elevernas resultat i matematik. Han har i sin avhandling följt 200 svenska 
elever, med matematiksvårigheter, från år fem till tio. Eleverna i undersökningen behöver en 
alternativ undervisning där de kommunicerar mycket med varandra i ”sam-tal” och ”sam-
lyssnande” där de lånar varandras förståelse. Eleverna behöver även en alternativ bedömning 
då prestationen under traditionella prov hämmas av stress och press som framkallas just av 
provsituationen. Många elever i undersökningen har klarat att bli godkända i matematik då de 
känt högre grad av motivation i och med förändrad inställning, attityd till ämnet och skolan. 
Att eleven måste få ett godkänt matematikbetyg för att bli behöriga till gymnasiet är även den 
en stark motivationsfaktor (Sjöberg, 2006).

Matematikens språk

''Språket symboliserar tanken, inte tingen.... Genom språkbruk och erfarenhet utvecklas 
begreppet, både den innehållsmässiga och den språkliga sidan''  (Johnsen, 2002, s.73-74). 
Johnsen menar att läraren i hög grad bestämmer inom vilka språkliga ramar som eleverna 
skall arbeta. Hon talar även om att eleven till en början kan använda ett nytt begrepp genom 
olika former av översättningsled, då är elevens språk av andra ordningen. För att få eleven att 
känna sig förtrogen med begreppen måste man finna sätt att överbrygga översättningsleden så 
att det tids nog innefattas som ett språk av den första ordningen. Ett sätt att få eleven mer 
förtrogen med begreppen och för att öka elevens förståelse kan vara att inledningsvis arbeta 
mer konkret med ett problem för att så småningom lära sig att generalisera och dra slutsatser. 
Att arbeta laborativt med ett matematiskt problem är en naturlig början som underlättar 
inlärningen för såväl lågpresterande som högpresterande elever. Förhoppningsvis kommer 
eleverna att träna på att kommunicera med varandra undertiden som de arbetar (Johnsen, 
2002).



7

Många lågpresterande elever har svårt att kunna sätta ord på sina tankar. Om man arbetar 
laborativt kommer eleven att få lättare att överbrygga den stora klyftan som kan finnas mellan 
det konkreta handlandet och den abstrakta formuleringen (Malmer, 1999).

Enligt Drath (2005) kan man genom att fokusera på samtal under matematikundervisningen få 
eleverna att bilda sig en djupare förståelse om matematiken. Eleverna skall, enligt Drath börja 
med att tänka enskilt, sedan diskutera i grupp och slutligen förbereda en redovisning som alla 
i gruppen deltar i. Vidare hävdar Drath att det ofta är de högpresterade eleverna som 
uppskattar matematiksamtalen, medan elever med dåligt självförtroende hellre gömmer sig 
bakom en bok. För en bättre matematikundervisning bör vi fokusera mer på tänkande och 
mindre på räknande. När man arbetar med att få eleverna att samtala mer matematik är det 
enligt Silver och Smith (2002) viktigt att man samtidigt skapar en trygg situation i 
klassrummet som präglas av respekt. Detta för att det är vanligt att elever i de äldre 
årskurserna kan kritisera sina kamrater på ett nedlåtande sätt. Vidare hävdar Silver och Smith 
(2002) att om eleverna ställs inför många bra och rika uppgifter kan de få erfarenheter att 
uttrycka sina tankar och idéer för varandra på ett positivt sätt. Detta betonas även i 
Skolverkets kommentarer till kursplaner och betygskriterier där man menar att 
undervisningen måste gå från mekaniskt räknande till vikten av ''alla elever får rika tillfällen 
att lära matematikens olika kvaliteter '' (Skolverket, 2000B s. 32).

Nilsson (2006) säger att när man undervisar geometri med ett laborativt arbetssätt är det 
viktigt att man som lärare kommunicerar med ett språk som eleverna förstår samtidigt som det 
är viktigt att språket är korrekt. Detta kan vara ett dilemma som man som lärare ställs inför: 
att göra sig förstådd eller vara korrekt. Vardagsspråket räcker inte till, enligt Nilsson (2006) 
medan det matematiska språket kan upplevas som ett hinder för eleverna.

''Talen är inte bara ett kommunikationsmedel utan också ett hjälpmedel i själva 
begreppsutvecklingen. (Detsamma gäller också för andra uttrycksformer.) Vi utvecklar 
begrepp genom att uttrycka oss''  (Johnsen, 2002, s. 98).

Kursplanen för matematik

I grundskolans kursplan finns angivet att matematikundervisningen skall ''ge eleven möjlighet 
att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster'' (Skolverket, 2000A, s.26). I 
kursplanens strävansmål skall eleven även ''förstå och använda olika metoder, måttsystem och 
mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter''  
(Skolverket, 2000A, s.27). Av de mål som man skall uppnå i slutet på det nionde året är 
följande två som jag mest kommer att koncentrera mig på:

…eleven skall kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument 
för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, 
vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader. Eleven skall även kunna 
avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt 
samt kunna tolka och använda ritningar och kartor (Skolverket, 2000A, 
s.29. 
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Varför laborativ matematikundervisning?

Laborativ och undersökande matematikundervisning förekommer för lite. En ”traditionell 
undervisning” gör matematiken svårtillgänglig och abstrakt för eleverna. När eleven får 
använda sina händer i laborativt arbete lösgör man även dennes tänkande (Malmer, 1999). 
”De laborativa inslagen tycker de är roliga och då går det också lättare att tänja på den 
annars ganska kortvariga koncentrationsförmågan” (Malmer, 1999, s. 92).

I Nämnaren (1995) kan man se att det är en fördel arbeta laborativt om man vill att eleverna 
skall förstå de matematiska begrepp, samband och modeller som matematiken innehåller. 
Detta även för att eleverna skall finna en större mening och motivation. Vidare har Nämnaren 
(1995) en trappa som beskriver hur man kan arbeta, som följer: handling, tanke, tal, begrepp, 
och slutligen teori. Här börjar man då med det konkreta för att senare kunna upptäcka att 
generaliserbarhet är matematikens styrka.
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Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i en klass i årskurs 9 upplever en 
alternativ undervisning som är baserad på samarbete och samtal där laborationer och det 
matematiska språket är i fokus.

Frågeställningar

Hur upplever elever i år 9 alternativ matematikundervisning?

 Hur upplever elever i år 9 laborativ undervisning?

 Hur upplever elever i år 9 en undervisning som är fokuserad på att samarbeta?

 Hur upplever elever i år 9 matematikens språk i undervisningen?
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Metod

Jag har valt att under en period arbeta laborativt i ämnet matematik med en klass i år 9. För att 
få en uppfattning om elevernas tankar under arbetets gång har de fört en loggbok över sina 
funderingar och upplevelser under hela perioden. Dessutom har jag som lärare fört en egen 
loggbok. När arbetet med undervisningen är klart har jag intervjuat tio av eleverna. Det är 
intervjuerna som utgör resultatet av undersökningen. 

En kvalitativ studie…

Bryman (2002) menar att en kvalitativ inriktning inom forskningen som kallas för 
fenomenologi svarar för en anti-positivistisk ståndpunkt där man vill beskriva människors 
eller individers tankar och föreställningar utifrån dennes världsbild. Forskaren skall då i sin 
framställning försöka att minimera sin egen förutfattade mening.

En kvalitativ studie betonar ett studiesätt då man försöker att generera teorier genom att 
fokusera på relationen mellan teori och forskning. Man föredrar att undersöka hur individer 
har uppfattat och tolkat sin omgivning. Den sociala verkligheten är något som ständigt 
förändras beroende på individernas skapande förmåga (Bryman, 2002).

Varför ska man använda intervju?

För att finna svar på hur eleverna uppfattar en alternativ matematikundervisning i geometri 
har jag valt att intervjua en del av dem. Intervju är, enligt Bryman (2002) den mest använda 
metoden inom kvalitativa studier. 

När man intervjuar kan man försöka tolka det som sägs och även det som inte sägs, men är 
underförstått, kroppsspråk eller betoningar och tonlägen. Man kan då fråga den man intervjuar 
om man har förstått det hela riktigt. Därmed vill man täcka upp det som egentligen menas 
(Kvale, 1997).

 Intervjuundersökningens sju stadier

1. Tematisering: Här skall syfte och frågeställningar formuleras för att undersökningen skall 
kunna komma igång. Val av metod och inläsning på denna sker. Här skall även den 
undersökta mänskliga situationen förbättras.
2. Planering: Intervjuerna och undersökningen planeras och förbereds. Här måste jag få 
intervjupersonernas och deras föräldrars samtycke. Jag måste även överväga de konsekvenser 
som intervjun kan få för eleverna.
3. Intervju: Intervjuerna genomförs efter den i förväg tänkta guiden. Här skall 
förhållningssättet vara reflekterande till den kunskap man söker och till den människa man 
intervjuar.
4. Utskrift: De inspelade intervjuerna skrivs ut ordagrant. Jag måste vara noggrann med vad 
som innefattas av en tillförlitlig utskrift av vad den intervjuade sagt.
5. Analys: Med tanke på syftet och frågeställningarna analyseras innehållet i intervjuerna.
6.  Verifiering: Intervjuresultatet diskuteras med hänsyn till dess generaliserbarhet, reliabilitet 
och validitet.
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7. Rapportering: Arbetet skall skrivas ned på ett vetenskapligt och läsbart sätt  (Kvale, 1997).

Etiska frågor

Hur kan forskarens åsikter och värderingar undvikas att genomsyra undersökningens resultat 
och intervjupersonernas berättelse? Det kan bli som Kvale (1997) beskriver som 
maktasymmetri, där intervjuaren är den som definierar situationer och styr samtalet. Samtalet 
är således inget ömsesidigt samspel mellan likställda parter. 

Ram åt intervjun

Den intervjuade bör få en liten inblick i vad forskningen avser och hur intervjun skall påverka 
resultatet av den. Det är viktigt att göra noggranna avvägningar om vad man berättar före 
respektive efter själva intervjutillfället så att det blir ett så objektivt resultat som möjligt. Det 
är viktigt att vara medveten om bandspelarens inverkan på den intervjuade och att denne kan 
komma att slappna av och tillföra mer information när inspelningen upphört. Den som 
intervjuar bör även ta hänsyn till tonfall, gester och minspel som inte visar sig på en utskrift 
av bandupptagningen. Anteckningarna från detta kan ge en betydelsefull bakgrund till 
intervjuavskrifterna (Kvale, 1997).

Intervjuguide

Enligt Kvale (1997) skall en intervjuguide innehålla de ämnen som är föremål för 
undersökningen. Inför en halvstrukturerad intervju skall man ha noggrant förberedda frågor 
som kan ge en beskrivande bild av de ämnen som skall täckas. Hur strukturerad 
intervjuguiden är blir ganska betydelsefullt för hur strukturerat/spontant intervjuresultatet blir. 
Man bör tänka på att frågor som  varför och vad bör ställas innan frågor som innehåller hur. 
Kvale (1997) föreslår följande ordning och typer av intervjufrågor. 

1. Inledande frågor: som kan handla om en specifik situation.
2. Uppföljningsfrågor: där den intervjuades svar kan ge ett vidare innehåll.
3. Sonderande frågor: där intervjuaren försöker få fler/andra exempel som kan ge svar på 

arbetets syfte.
4. Specificerade frågor: där intervjuaren försöker få den intervjuade att beskriva en mer 

personlig aspekt på allmänna uttalanden.
5. Direkta frågor: där försöker intervjuaren få mer direkta svar på de frågeställningar som 

är centrala i arbetet.
6. Indirekta frågor: där svaren kan hänvisas till hur den intervjuade tror att andra har för 

inställning och upplevelse av fenomenet.
7. Strukturerande frågor: där den intervjuade styr in intervjun på det som kan föra den 

framåt. Här kan man som intervjuare behöva markera när ett ämne är uttömt.
8. Tystnad: beviljade pauser kan vara viktiga för att föra intervjun vidare. Den som blir 

intervjuad kan behöva tid till eftertanke för att svaren skall bli så sanningsenliga och 
genomtänkta som möjligt.

9. Tolkande frågor: där intervjuaren försöker klargöra och tolka det som den intervjuade 
har sagt.
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Under intervjun är lyssnandet en mycket viktig del. Den intervjuade kan under tiden den säger 
något även ge signaler om hur den upplever olika saker med tonfall, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Som intervjuare måste man försöka att lägga märke till och tolka dessa 
signaler.

Ledande frågor

Om en fråga ställs kan det vara just innehållet i frågan som påverkar vilket svar som 
intervjuaren får. Detta är i så fall en ledande fråga. Men hur frågan ställs kan även det påverka 
utfallet. I sådana fall blir resultatet ogiltigt. Dock kan ledande frågor vara nödvändiga i många 
sammanhang. Detta om de är medvetet ledande och man i och med dem kan få information 
som annars inte skulle erhållas. Fokus under intervjun är inte om frågorna är ledande eller 
inte, utan vad frågorna skall leda till. En helt objektiv intervjusituation är en utopi som inte 
kan existera eftersom alla människor påverkas av alla möten med andra. ''I intervjuforskning 
har betoningen lagts alldeles för starkt på den roll som ledande frågor spelar i 
intervjusituationen, medan man i stort sett har försummat det inflytande som analytiska 
frågor till intervjutexten har'' (Kvale, 1997, s. 161).

Intervjukvalitet

Kvale (1997) har några kriterier som är avgörande för hur kvaliteten på intervjun blir. Först är 
det viktigt att fundera kring omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från 
den intervjuade. Den intervjuade skall prata så mycket som möjligt och intervjuaren så lite 
som möjligt. Som intervjuare skall man följa upp och klargöra de svar man får. Under själva 
intervjun skall den intervjuades svar tolkas och verifieras av den som intervjuar.

Intervjupersonen

Enligt Kvale (1997) existerar inte den ideala intervjupersonen. Intervjuarens roll är att försöka 
locka fram det som den vill ha svar på från olika sorters intervjupersoner, alla unika. 

Intervjuaren

För att lära sig att intervjua måste man träna på just detta. Man kan läsa in sig i olika former 
av litteratur men de är alla underordnade den praktiska erfarenheten och kunskapen. ''Med 
växande erfarenhet av olika intervjuformer och olika intervjupersoner kan en van intervjuare 
gå utöver de tekniska rekommendationerna och kriterierna och - ibland - medvetet strunta i 
eller bryta mot reglerna'' (Kvale, 1997, s. 137).

Kvale (1997) har ett antal kriterier för en god intervjuare. Några av dessa är intervjuarens 
kunnighet, tydlighet, vänlighet och känslighet. Denne skall även vara öppen, styrande och 
kritisk. Som om inte detta vore nog skall man som intervjuare även vara minnesgod och 
tolkande 
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Eftersom undersökningsgruppen består av elever som jag känner mycket väl och även 
bedömer i och med betygssättning har jag en maktställning i förhållande till dessa som kan 
vara negativt ur forskningssynpunkt. Det är ett vanligt fenomen att elever som ”knäckt koden” 
kan svara på frågor utifrån vad de tror att jag som lärare och intervjuare vill höra, istället för 
vad de själva tycker. I och med att jag läst och försökt att efterleva det som Kvale skriver om 
intervjuförfarandet kan jag få ett mer tillförlitligt resultat i studien. Vid genomförandet av 
intervjuerna har jag försökt att få eleverna att tala så mycket som möjligt och att jag skall tala 
så lite som möjligt. Vid ett flertal intervjuer har detta lyckats, dock inte vid några där jag 
upplever eleven som osäker och tystlåten. Vid dessa tillfällen är det, enligt mig, riktigt att i 
sista hand ställa ledande frågor.

Insamling av material

Undersökningsgrupp

Eleverna som ingår i undersökningen har gått på samma skola i snart tre år. Skolan ligger i 
utkanten av en mellanstor stad i Västsverige. Upptagningsområdet består till största delen av 
villaområden där de flesta av medborgarna kan beskrivas som  övre medelklass. Mycket få 
elever är av utländsk härkomst. Generellt sett kräver elevernas föräldrar  att deras barn får en 
god utbildning och bra betyg. 

Jag har undervisat klassen i matematik sedan de började i sjuan. Jag känner eleverna väl och 
har en etablerad relation till den. Medvetenheten om detta kan vara viktig i utvärderingen av 
intervjuresultaten. Kan relationen påverka resultatet? Vågar eleverna uttrycka sina åsikter? 
För att få eleverna trygga i intervjusituationen måste jag vara mycket tydlig med att det de 
säger inte på något sätt påverkar deras matematikbetyg.

Urval

26 elever har ingått i undersökningsgruppen. Samtliga deltog i den laborativa undervisningen 
och skrev loggbok. Dessutom har jag har intervjuat tio personer. Urvalet på intervjugruppen 
lottades fram efter att de elever som inte kunde tänka sig att delta i en intervju hade fått 
avsäga sig det.

Intervju

Intervjupersonen och dennes föräldrar hade tidigare godkänt att intervjun skulle spelas in på 
band och de informerades då om att elevens identitet inte går att finna i arbetets slutprodukt. 
Intervjun ägde rum under elevens ordinarie matematiklektion. Jag och intervjupersonen 
vistades då i ett närbeläget grupprum. Vid varje intervju användes en intervjuguide (bilaga 1). 
Varje intervju inleddes på samma sätt men därefter kom frågorna lite olika beroende på vad 
eleven berättat. Samtliga intervjuer spelades in på band. 

Bearbetning av intervjumaterial

De inspelade intervjuerna skrevs ut på dator och papper. Sedan läste jag igenom varje intervju 
och strök under det som kändes centralt, utifrån mina frågeställningar. Jag började skissa upp 
ett antal kategorier och sedan klippte jag ut citatet och la dem i olika kuvert som är märkta 
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med kategorinamnen. Till en början hade jag fem huvudkategorier. Kategorierna fick följande 
”arbetsnamn”: undervisningssätt, laborationer, språk, samarbete och loggbok.

Innehållet i varje kuvert bearbetades och så småningom växte nya underkategorier fram. 

När alla kategorier och underkategorier var sorterade skrev jag in dessa med tillhörande citat. 
Jag har även gjort en kort sammanfattning av varje kategori. Till en början var det många citat 
som berättade samma sak, efterhand har de citat som kan tillföra något som inget av de andra 
redan gjort fått stå kvar.

Bearbetning av elevernas loggböcker

I slutet av varje vecka fick eleverna skriva loggbok om sina tankar och upplevelser av veckans 
matematikundervisning. Det blev fem tillfällen. Eleverna fick de sista 10 minuterna på sig att 
skriva. 

Efter att ha läst igenom loggböckerna har jag funnit att de inte tillför något nytt som inte 
intervjuerna redan gjort. Jag upplever att loggböckerna verifierar det som kommit fram i 
intervjuerna och därför diskuterar jag innehållet först i analysen. 
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Resultat

Inledning

Eleverna i undersökningsgruppen är vana vid en matematikundervisning som är baserad på 
läroboken. Lektionen inleds med en gemensam genomgång och sedan får eleverna arbeta med 
övningsuppgifter som finns i läromedlet. När eleverna behöver hjälp frågar de klasskamraten 
som sitter bredvid eller räcker upp handen så att jag som lärare kan komma och hjälpa till. 
Inför varje lektion har eleverna ett beting, en sida i boken, som skall vara klar innan nästa 
lektion börjar. Genomgångarnas innehåll och datum för beting delas ut på en planering inför 
varje nytt avsnitt. Innehållet i boken är förutom traditionella övningsuppgifter även en del 
laborationer och problemlösning. Eftersom det ofta är tidsbrist brukar eleverna hoppa över de 
laborativa inslagen som finns i boken. 

Inför undersökningen har eleverna lagt undan boken för att istället arbeta med motsvarande 
geometriuppgifter på annat sätt. Tanken var att innehållet (bilaga 2) i stort skulle vara det 
samma som avsnittet i läroboken, men att formen och metoden för undervisningen skulle 
variera. Framförallt har all undervisning skett gemensamt, alla elever har arbetat med samma 
uppgifter. Inför varje lektion har eleverna fått en uppgift att hitta en bänkkamrat som t ex är 
född samma månad, har samma antal bokstäver i förnamn och efternamn eller har samma 
antal syskon. När eleverna funnit en arbetskamrat har de fått dagens uppgift. I vissa fall har 
det varit en kort genomgång eller förklaring till dagens övning. Uppgiften skall alltid lösas 
och arbetas gemensamt två och två för att på slutet av lektionen redovisas muntligt eller 
skriftligt. Stor vikt har lagts vid det matematiska språket som har genomsyrat delar eller hela 
lektioner. Eleverna har tillsammans arbetat med laborativa uppgifter och problemlösning. 

Exempel på en lektion: Vi talar om begränsningsarea och volym. Vad händer med volymen 
om man förändrar begränsningsarean? Eleverna får då klippa och klistra olika cylindrar och 
jämföra volymer och begränsningsareor. Lektionen avslutas med en gemensam diskussion.

Inför arbetet hade jag en klass i år nio som jag undervisade i matematik. Klassen består av 20 
pojkar och 6 flickor. Eleverna har fyra matematiklektioner varje vecka i fyra olika salar. 
Under perioden för undervisningen pågick andra schemabrytande aktiviteter på skolan. 
Eleverna hade därför i snitt två lektioner per vecka, under fem veckor. Arbetsmaterialet 
bestod av stenciler, papper av olika färg, form och kvalitet, tejp, lim, sax, passare, gradskivor, 
linjaler och snören.

Underlag för resultatet

Resultatet utgörs av intervjuer med tio elever i undersökningsgruppen. Samtliga citat är består 
av elevernas egna ord.

Undervisningssätt

Denna kategori handlar om hur det var i klassrummet och om läromedlets utformning, 
avsaknaden av en lärobok. Dessutom handlar kategorin om hur eleven uppfattade 
undervisningssättet i stort, om de tyckte det var roligt och om de lärde sig något.
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Ordning

De flesta som jag intervjuade tyckte att det under lektionerna var stökigare och pratigare än 
vid traditionell undervisning.

Det blir pratigare och så men det är ändå bra, ja, man försökte i alla fall att 
samarbeta och lära sig.

Om man jobbar med laboration så blir det ju så stökigt alla går runt och så pratar 
man mer och då pratar alla i mun på varandra och då är det inte lika lätta att 
jobba.

Det var ju mycket lugnare på lektionerna om man jobbar i boken.

Varierande och roligt

Många tyckte att undervisningssättet var varierande och roligt.

Jag tror att de andra i klassen tyckte att det var roligt eftersom vi inte har gjort 
detta innan och så får man prova på nya saker och samarbeta och inte bara sitta 
och räkna själv.

Det var ganska svårt men det var roligare eftersom man varierar lite. 

Jag vet att vissa slöade till lite grann och hade bara kul och så och det är ju lite 
tråkigt. Men annars tror jag att de tyckte att det var kul och att de lärde sig lite 
grann.

Det var roligt för att det var inte så mycket samma, utan det ändrades hela tiden och 
det var kul.

 Lärobok eller inte?

Alternativ undervisning jämfördes med den traditionella undervisningen som baserats på 
läroboken. 

Det är ganska tråkigt att bara göra uppgifter i boken för där gör man ju så många 
uppgifter för att lära sig och här gjorde man ju en större. När man går djupare in i 
en uppgift så förstår man mer. Om man gör uppgifter i boken räknar man för att 
träna, inte för att lära sig.

Boken är ju alltid mer exakt så och sen får man ju öva mer på olika situationer som 
man använder detta. Men i så fall är det lättast att kombinera laborativ 
undervisning med en bok.

Det här var bättre så slipper man att räkna i boken. Det var mycket enklare och alla 
gör samma saker och man säger istället för att alla var olika överallt så att alla 
kunde hjälpa alla.

Man får ju vara med om allting och slippa läsa och så kan man jobba två och två 
och det är mycket roligare.
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Jag hade nog förstått innehållet bättre om vi hade jobbat med det i boken. Då hade 
jag nog lärt mig mer tror jag.

Osäkerhet inför vad som skall hända

Några elever hade svårt att arbeta utan boken för att de kände sig osäkra på vad som skulle 
ske på lektionen och hur det skulle arbeta och hur arbetet skulle bedömas.

Om vi hade fått en planering över innehållet hade det varit bättre.

Jag är ju inte van vid det här så om man gjorde det någon mer gång så skulle det 
nog bli roligare.

Jag är ju van att arbeta i bok och jag blev lite frustrerad av att man kände att man 
inte var säker på vad som skulle komma. 

En del har nog känt att det är lugnt nu när det är rätt så mycket laborationer. Jag 
kände att jag inte visste vad som skulle hända och att jag inte förstod, hjälp mig!

Laborationer

Denna kategori handlar om laborationerna och hur eleverna uppfattade dem.

Det var roligt

Många elever gillar att arbeta praktiskt. Lektionerna blir mer konkreta och de blir därför mer 
motiverade och stimulerade.

Det var roligare än när vi gjorde det vanliga. När man visade att det gick och 
räknade ut vad arean var.

Det är roligare att arbeta laborativt. Man förstår lättare, eftersom man får testa på 
att göra det i praktiken.

Det var i alla fall kul. Det var inom konsten som jag klarar av. Men just att klistra 
och klippa vet jag inte om jag lär mig så mycket på som jag gör när vi räknar i 
boken. Men det var roligt.

Vardagslivet

En del elever menade att de med hjälp av laborationer kan bli bättre förberedda inför 
matematikproblem som de kan stöta på i vardagslivet.

Vi jobbade med det för att vi skulle kunna räkna ut volymer och så på olika föremål. 
Och hur vi använder det i vardagen, när man skall mäta upp liter och så i 
matlagning kanske.
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Det var bra att vi fick se det i verkligheten. Det är bättre än att bara läsa i en bok 
och att man får jobba lite.

Laborationer gör matematiken mer konkret

En del elever uppskattade att man kan känna och mäta  och tillverka figurer istället för att bara 
rita och räkna med dem.

Men det är väldigt bra när man ska räkna ut begränsningsarean då är det väldigt 
effektivt att själv konstruera en figur innan.

Det var lättare för då kan man plocka isär dem och så kolla och mäta bättre.

Volym av en cylinder och kon lärde jag mig när vi hällde med vatten. Jag lärde mig 
det där att konen är en tredjedel av en cylinder.

Man är ju med om det bättre än om man läser i en bok. Man lär ju sig mer än om 
man gör det själv. Man får mäta ut och då ser man om det verkligen stämmer för 
ibland kan man tycka att det inte riktigt stämmer i boken så gör det det ändå och så 
lär man sig ju också att rita det.

Språk

Matematik är inte bara siffror det är även ett språk i sig självt. Många elever hade inte tänkt på 
det innan denna undervisningsperioden och hade därför en hel del tankar om språket i 
matematiken.

Matematik – ett språk

Språket visar att det är matematik och att det kan finnas ett värde i att behärska det 
matematiska språket.

Ja matematiken är ju nästan ett språk i sig.

Ja, det går att använda vardagliga begrepp men det är mycket enklare att använda 
matematiska.

Egentligen går det väl lika bra att använda det vardagliga språket för man förstår ju 
likadant om man kan formulera det bra. Så egentligen behöver vi ju inget 
matematiskt språk.
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Man tjänar tid på att kunna matematiska begrepp och så visar det att det är matte 
också.

Mer exakt och lättare att förstå

När man använder ett matematiskt språk blir det mer exakt och kortfattat än om man försöker 
beskriva ett matematiskt problem med vardagliga termer.

Man förstår ju även fast man inte uttrycker sig på ett riktigt sätt men det är ju bättre 
om man använder de rätta orden, det är lättare att förstå.

När man ska förklara så är det lättare att man säger rektangel istället för en låda 
för det går fort… det är mer kortfattat, man förstår mer exakt.

Det är viktigt med ett matematiskt språk för då får man mer exakta bilder. Om man 
använder ett vardagligt språk måste man ju förklara mycket mer. 

För att kunna förklara något tal måste man ju kunna veta vad man pratar om och 
kunna anpassa det till mottagaren. Man måste ju kunna flera olika begrepp för att 
kunna förklara.

Ett bra matematiskt språk gör det lättare att förklara för andra

För att kunna förklara eller beskriva ett matematiskt problem underlättar det om man 
behärskar matematiska termer.

Men då kändes det som om man lärde sig någonting. Man fick lära sig hur svårt det 
var att få den andre att förstå och det kanske man borde träna mer på egentligen.

Det var bra tycker jag för då skulle man vara tydlig och prata så här matematiskt 
och så fick man anstränga sig för att den andre skulle förstå.

Samarbete

Både när eleverna arbetade med laborationer och med att utveckla sitt matematiska språk var 
samarbetet mellan två elever centralt. Dessutom lades stor vikt vid att eleverna skulle 
samarbeta med olika kamrater varje lektion.
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Svårt att samarbeta

En elev tyckte att det var lite svårt att samarbeta med alla. Denne kände sig lite osäker om det 
inte var någon som han/hon trivs att vara tillsammans med.

Det var lite ovant att jobba med sådana som man inte brukar jobba med. Ibland kan
det hända så att bara en får jobba och så den andre sitter och tittar på. Men om 
man jobbar med någon som man vill jobba med så blir det ju mer samarbete.

Man lär sig av den andre

Många elever berättade att de kunde lära varandra när de samarbetar. Eleverna gillar att lösa 
uppgifter tillsammans och därmed lära varandra.

När man är med andra personer får man ju hela tiden prata och när man är med 
olika får man ju hela tiden nya kunskaper, dom kan saker som inte jag kan och sen 
byter man med varandra, det är bra. 

Om man gör det riktigt så kan väl båda två komma på en jämn nivå. Den ene kan ju 
komma på den andres nivå att man lär sig av den som är lite bättre.

Det är bra när man har två olika åsikter om en sak för då kommer man fram till ett 
gemensamt beslut och då kan man dela sina åsikter med varandra och det är ju så 
resultatet blir sen.

Det är bra och roligt att samarbeta

De flesta elever säger att de har lärt sig att samarbeta mer och med fler. Det är viktigt att lära 
sig att arbeta tillsammans och det är något som man kan lära sig att göra.

Jag har lärt mig att samarbeta med sådana som jag inte brukar arbeta med annars

Det kändes bra att få kontakt med de som man inte riktigt är kompis med.

Det kändes bra. Det är ju också lite att man ska kunna lära, jobba tillsammans och 
det kändes lättare på något sätt.
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Man lär sig mer när man arbetar ensam

En elev tycker att det är lättare att lära sig matematiken när denne arbetar ensam.

Det var bra för man lär sig att jobba i grupp och det var ganska kul. Men jag lär 
mig mer när jag jobbar ensam tycker jag.

Loggbok

I slutet av veckans sista lektion fick eleverna skriva loggbok om veckans arbete. 

Loggbok var bra

Flera elever kände att det var bra att skriva loggbok för att de fick reflektera över veckans 
arbete och därmed lära sig en del om sig själva.

Det var bra, för man fick ju veta vad man gjort och vad man lärde sig och allt det 
där, om det var kul och det var något positivt.

Det var rätt bra, jag var ju inte med så många gånger där heller men det var rätt 
okej för då var det lättare att komma ihåg när man skrivit ner det man har gjort. 

Repetition och reflektion

Eleverna tycker att loggbok är bra som repetition och reflektion. De känner att innehållet på 
lektionerna blir mer konkret och tydligt då de själva får skriva om vad de gjort och hur de 
upplevde det.

Det är väl bra att sammanfatta och tänka tillbaka på vad man har gjort. Det måste 
ju fastna något när man gör det.

Man kommer ihåg formler och så mycket bättre och så kommer man ihåg grejer som 
man har gjort liksom man allt ja man kommer ihåg det  mycket bättre.

Varför vi gjorde det som på lektionerna som vi gjorde. Så att man får en återblick, 
vad man lärde sig av den lektionen som man hade.
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Sammanfattning

De flesta elever uppskattar en varierad undervisning. Eleverna upplever att ett laborativt 
arbetssätt underlättar begreppsinlärningen. Att använda ett matematiskt språk, istället för ett 
vardagligt, är betydelsefullt om man vill uttrycka sig kort och exakt. För att lära sig 
matematiken är det önskvärt med en undervisningsmetod som kombinerar undersökande, 
laborativa och samarbetsuppgifter med arbete i lärobok.
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Analys

Jag upplever att eleverna har varit positiva och entusiastiska under lektionerna. Vissa har dock 
inte tagit uppgifterna på allvar. Jag har som lärare lite svårare att ha kontroll över att alla 
elever arbetar seriöst. Mina åsikter är att den optimala undervisningen i matematik varvar 
traditionellt arbete med läromedel med laborationer och gruppuppgifter. Innan intervjuerna 
ägde rum befarade jag att eleverna skulle ha  svårt att berätta om vad de egentligen tycker, 
eftersom det är jag som är deras ordinarie lärare och därmed sätter deras slutbetyg i 
matematik. Jag upplever att eleverna var uppriktiga och ärliga och att de förstår att det de 
säger under intervjun inte på något sätt påverkar deras betyg.

Precis som Kjellström (2005) säger har undervisningen i vårt klassrum mest utgått från boken. 
Hans lösning på problemet: mer genomgångar, diskussioner och en mer varierad undervisning 
stämmer väl överens med vad eleverna i min undersökning känner, då de är positiva till 
variationen i allmänhet och till laborationer i synnerhet. Även Sjöberg (2006) menar att en 
varierad undervisning och bedömning främjar elevernas motivation och prestation.

Att de flesta som jag intervjuade tyckte att det under lektionerna var stökigare och pratigare 
än vid traditionell undervisning var ganska naturligt. Om man skall ha mer praktiskt arbete 
och mer diskussioner och därmed även mer samarbete kräver det att eleverna rör på sig och 
diskuterar. Vissa elever har svårt att hantera den nya situationen som uppstått och inte arbetat 
helt seriöst men jag upplever ändå att de flesta elever som upptäcker att det är rörigare i 
klassrummet förstår nyttan med det. Enligt Malmer (1999) frigörs tankar när man rör på sig. 
Rörelsen kan även lösa upp blockeringar och därmed underlätta inlärningen.

Alternativ undervisning jämfördes med den traditionella undervisningen som baserats på 
läroboken. De flesta elever uppskattade att vi inte använde någon lärobok och att alla elever 
arbetade med samma uppgifter. Uppgifterna var laborativa och/eller diskussionsuppgifter där 
eleverna skulle lösa uppgifterna två och två. Några elever föreslog en kombination av 
traditionell och undersökande matematikundervisning. Både Morin-Johansson & Rönnkvist 
(2004) och Hallgren och Nygren (2005) har visat att ett laborativt arbetssätt i matematik kan, 
då det kombineras med ett mer teoretiskt arbetssätt, bygga broar mellan det som är konkret 
och det som är mer abstrakt.

Några elever hade svårt att arbeta utan boken för att de kände sig osäkra på vad som skulle 
ske på lektionen och hur det skulle arbeta och hur arbetet skulle bedömas. I detta fallet var det 
inte lågpresterande elever som Drath (2005) har teorier om, utan elever med goda 
matematikkunskaper.

Enligt Nämnaren (1998) finner eleverna större mening och motivation i 
matematikundervisning som innehåller fler laborationer. Detta stämmer överens med 
elevernas upplevelser när de säger att  de gillar att arbeta praktiskt och att lektionerna blir mer 
konkreta och de blir därför mer motiverade och stimulerade. 

En del elever menade att de med hjälp av laborationer kan bli bättre förberedda inför 
matematikproblem som de kan stöta på i vardagslivet. Detta stämmer väl överens med 
kursplanens intentioner . ”Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i 
matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta 
problem i elevens närmiljö” (Skolverket, 2000A s. 28).
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Malmer (1999) hävdar att förutsättningarna för begreppsbildning blir betydligt större och man 
i matematikundervisningen ges tillfällen då man kan kombinera arbetet med öga och hand, 
arbeta laborativt. En del elever uppskattade att man kan känna och mäta  och tillverka figurer 
istället för att bara rita och räkna med dem. 

Det var lättare för då kan man plocka isär dem och så kolla och mäta bättre (citat 
från en av eleverna i undersökningsgruppen).

Matematik är inte bara siffror det är även ett språk i sig självt. Många elever hade inte tänkt på 
det innan denna undervisningsperioden och hade därför en hel del tankar om språket i 
matematiken. För att utveckla sitt matematiska språk fick eleverna arbeta mycket tillsammans 
och diskutera och formulera sina uppgifter. ”Att tala är i själva verket ett sätt att lära” 
(Malmer, 1999, s. 50). Språket visar att det är matematik och att det kan finnas ett värde i att 
behärska det matematiska språket. När man använder ett matematiskt språk blir det mer exakt 
och kortfattat än om man försöker beskriva ett matematiskt problem med vardagliga termer. 
För att kunna förklara eller beskriva ett matematiskt problem underlättar det om man 
behärskar ett matematiskt språk. Vardagsspråket räcker inte till, enligt Nilsson (2006) medan 
det matematiska språket kan upplevas som ett hinder för eleverna.

Både när eleverna arbetade med laborationer och med att utveckla sitt matematiska språk var 
samarbetet mellan två elever centralt. Många elever berättade att de kunde lära varandra när 
de samarbetar. Stor vikt lades vid att eleverna skulle samarbeta med olika kamrater varje 
lektion. Eleverna gillar att lösa uppgifter tillsammans och därmed lära varandra. De flesta 
elever säger att de har lärt sig att samarbeta mer och med fler. Detta stämmer väl överens med 
vad Paiget (1976) och Marton (2000) hävdar i sina beskrivningar om det kognitiva lärandet 
som sker och kommer till en högre nivå just för att man utvecklas tillammans med andra.

Loggbokskrivning

Eleverna värderar själva vad de kan.

Att vara medveten om vad man som elev kan eller inte kan i matematik är centralt för 
lärandet. I både läroplaner och kursplaner framgår också tydligt vikten av att eleverna arbetar 
med detta. 

Under arbetets gång har jag kommit fram till att det viktiga är att göra eleverna medvetna om 
sitt kunskapssökande och sina kunskaper samt få dem att stanna upp och reflektera över detta. 
Reflektionen kan bidra till att eleven får en djupare förståelse för vad den gjort under 
lektionen och förhoppningsvis är eleven även medveten om nyttan med lektionens arbete. 

Loggböckerna visar samma tankar och åsikter som intervjuerna har gjort. De flesta eleverna 
tycker att det är kul med variation och att arbeta mer praktiskt. Dessutom tycker flera elever 
att det blir lite stökigare i klassrummet när man inte arbetar i boken. Många skriver att det är 
kul att samarbeta med olika kamrater varje gång. Flera av eleverna reflekterar över hur 
betydelsefullt det matematiska språket är för att kunna uttrycka sig exakt och förståligt.
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Loggboksdiskussion

De flesta eleverna har lagt stor vikt och energi i sitt loggboksskrivande. De har haft en god 
vilja och intention att beskriva vad de lärt sig och hur de upplevde veckans arbete. Innehållet i 
elevernas loggböcker stämde väl överens med innehållet i intervjuerna och således verifierar 
de studiens tillförlitlighet. Dock upplever jag att vissa av eleverna hade svårt att uttrycka vad 
de lärt sig och hur det kändes. I vissa fall beror detta på att de inte har den språkliga förmåga 
att uttrycka sina tankar och känslor. En del har svårt att analysera sitt eget lärande. Många av 
eleverna har varit mycket kortfattade i sitt loggbokskrivande för att de tycker att det är tråkigt 
och meningslöst att försöka uttrycka tankar och känslor skriftligt. 
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Diskussion

De citat som är med i diskussionen är hämtade från den loggbok som jag själv förde efter 
varje lektionstillfälle.

Att skriva om det som man arbetar med i vardagen är mycket nyttigt. Att jag som lärare får 
tänka över min undervisning och reflektera över elevernas inlärningssituationer är mycket 
nyttig men tyvärr ganska ofta bortprioriterat. 

Studiesituationen var mer rörlig och rörig än vanligt. Det kändes även som det var en mer 
kreativ atmosfär där eleverna vågade tänka och kommunicera i ett vidare perspektiv.

Det känns som om eleverna uppskattar att arbeta mer laborativt, men det blir 
lite rörigt ibland.

Att arbeta med det matematiska språket kändes bra och nyttigt. Jag upplevde att de upptäckte 
nyttan med att behärska ett matematiskt språk och att de även kände ett behov att, under 
lektionstid, kommunicera mer med varandra. 

Lektionen blev bra och stimulerande, alla kunde arbeta i sin egen takt och efter 
egna förkunskaper. Nivågruppering var inte nödvändigt. De duktiga fick anstränga 
sig mer för att kunna få de mindre duktiga att förstå. Jag tror att de alla förstod 
varför det är viktigt med ett matematiskt språk (citat ur min loggbok).

Jag har länge känt att jag vill utveckla min matematikundervisning där eleverna kan vara mer
kreativa och meningsfulla än vid den traditionella. Detta arbete har gett mig flera kunskaper 
och insikter. Att genomföra laborativ matematikundervisning med god kvalitet ställer höga 
krav på läraren och hela skolans organisation. Dels skall lektionen planeras noggrant och 
material införskaffas sedan bör man även få eleven motiverad och förhoppningsvis få den att 
förstå syftet med laborationen. Jag har även insett att laborativt arbete i en klass på 26 elever 
är ganska komplicerat att genomföra. För att lektionerna skall bli mer givande och jag skall ha 
tid att få igång alla elever krävs mindre grupper. Det har varit svårt att hinna med alla elever i 
helklass. Min erfarenhet som matematiklärare är fem år på en högstadieskola, där matematik 
ständigt fått stryka på foten. Jag har sällan undervisningen i samma lektionssal och det finns 
inget relevant material tillgängligt i salen. De första två åren hade vi mindre 
undervisningsgrupper, där antalet elever inte var fler än 20. Nu är de aldrig mindre än 25. För 
att ämnet skall bli mer intressant och för att eleverna skall lära sig mer och bättre är det 
nödvändigt att de får mer tid med en kvalificerad lärare i en stimulerande miljö med relevant 
material. Det är mycket viktigt att vi som lärare i matematik kan bli bättre på att motivera 
varför vi behöver alla dessa resurser. På min skola har så inte riktigt varit fallet. Det är nog 
många som tror att det är så lätt att undervisa i matematik, ”man följer ju bara bokens 
planering”.  Många läroböcker innehåller massor av bra laborationer, problemlösningar, 
samarbetsuppgifter och språkliga uppgifter. Problemet är snarare att dessa uppgifter tar lite 
mer tid att genomföra och det krävs lite extra material så eleverna gör dem om de hinner, eller  
inte alls.

I mitt fortsatta arbete känner jag att det är mycket viktigt att ha en varierande undervisning 
som innehåller laborationer och språkliga övningar men även genomgångar och arbete i 
boken. Att arbeta med språket i matematiken är något som jag definitivt kommer att fortsätta 
med. Jag börjar inse mer och mer hur viktigt det är att utveckla elevernas matematiska språk 
för att de skall ges möjligheter att bli duktiga i ämnet. Det kändes även som om eleverna 
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själva insåg betydelsen av ett matematiskt språk. Ett bra sätt att arbeta med just språket kan 
vara loggboken. Jag tror även att loggboken i sig kan vara ytterligare ett sätt för eleven att lära 
sig om hur de själva lär sig…

Att göra en undersökning med elever som man känner mycket väl har vissa fördelar eftersom 
det därmed var lättare att lägga upp undervisningen på en lagom nivå och att de kan känna sig 
avslappnade och trygga i min närvaro. Däremot kan just detta vara något som ligger studien 
till last. Om jag skulle göra om samma sorts studie hade jag planerat ett avsnitt och låtit en 
annan lärare genomföra det med sin klass och sedan skulle jag intervjuat eleverna om deras 
upplevelser. 

Inför intervjuerna hade jag gjort en intervjuguide som min handledare hade godkänt innan. 
Allt eftersom jag gjorde fler och fler intervjuer tittade jag mindre och mindre på guiden. Efter 
varje intervju kom man på fler och nya sätt att ställa frågor och få den intervjuade att uttrycka 
vad den känner och tycker. Jag kan så här i efterhand tycka att några frågor på intervjuguiden 
var onödiga och att några andra frågor borde kommit till. För att få min arbetssituation att 
fungera genomfördes intervjuerna när eleverna hade sin ordinarie matematikundervisning och 
resten av klassen fick därmed arbeta själva i klassrummet. Själva intervjun genomfördes i ett 
ostört rum intill klassrummet men jag kunde ändå känna en viss frustration eftersom jag inte 
hade kontroll över vad som skedde i klassrummet samtidigt. Detta gjorde även att jag 
genomförde intervjuerna under ganska lång tid och de som jag intervjuade sist hade avslutat 
geometriavsnittet för några veckor sedan och hade det inte helt färskt i minnet. Om jag skulle 
gjort om studien, hade jag försökt att intervjua fler elever snart efter att avsnittet slutförts.

Som jag inledde arbetet är den svenska matematikundervisningen i behov att roligare och mer 
kreativa inslag. Vidare forskning kan handla om…

…vad som gör elever mer motiverade till matematik. 

…på vilket sätt man lär sig matematik bäst. 

…hur elever uppfattar en varierad undervisning.

Validitet och reliabilitet

Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda… Validitet innebär att man verkligen 
har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (Thurén, 1994, s. 22). 

Undersökningens tillförlitlighet beror mycket på intervjuarens förmåga. Ju mer intervjuaren 
har tränat på att göra intervjuer innan, ju mer tillförlitligt blir resultatet. I och med att man 
spelar in intervjuerna på band kan man lyssna flera gånger och därmed säkerställa att man 
uppfattat informationen på ett riktigt sätt. I en intervjuundersökning skall man även vara 
medveten om att den som intervjuas kan känna vad som förväntas av den, och medvetet eller 
omedvetet, svara därefter (Patel och Davidsson, 1994). Validitet och reliabilitet är termer som 
diskuteras mest i kvantitativa forskningsrapporter när man vill få en bild av kvaliteten i 
undersökningen. Validitet är då en term som mest handlar om mätning, vilket inte 
förekommer på samma sätt i en kvalitativ studie. För att betona tillförlitligheten i en kvalitativ 
studie kan man diskutera följande: överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman, 2002).
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Överförbarhet: Är resultaten överförbara till en annan miljö? Jag tror att om man skulle 
genomföra samma studie i en annan klass vid ett annat tillfälle skulle man nå liknande resultat 
under förutsättning att undersökningsgruppen hade liknande erfarenheter av alternativ 
matematikundervisning.

Pålitlighet: Har samtliga data samlats in och behandlats på ett korrekt sätt? Jag har genomfört 
intervjuerna, spelat in dem på band, skrivit ut dem ordagrant på dator och sedan bearbetat 
materialet så att det, enligt mig, visar elevernas uppfattning om lektionsinnehåll och känslor. 
För att detta skall vara fullt pålitligt skall man, enligt Bryman (2002) ha några ”revisorer” som 
granskar allt material under tidens gång. 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Jag inser att jag inte kan uppnå en fullständig objektivitet 
men jag har agerat i god tro. Om det i arbetet framkommit personliga värderingar är det inte 
ett medvetet handlande från min sida.
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Tänk nu tillbaka på den matematikperiod som vi gjort. Kommer du ihåg när vi gjorde 
olika ”lådor” av papper? Vad tyckte du om det? (Inledande frågor: som kan handla om en 
specifik situation. )

2. Hur känns det när vi arbetar laborativt? (Uppföljningsfrågor: där den intervjuades svar 
kan ge ett vidare innehåll.)

3. Hur har du upplevt samarbetet mellan de andra i klassen och dig? (Uppföljningsfrågor: 
där den intervjuades svar kan ge ett vidare innehåll.)

4. Kan du berätta om något som du lärt dig under den senaste matematikperioden? 
(Sonderande frågor: där intervjuaren försöker få fler/andra exempel som kan ge svar på 
arbetets syfte.)

5. Hur kändes det när ni hade prov?
6. Hur upplevde du att skriva loggbok?
7. Hur upplever du skillnaderna i denna sortens undervisning, jämfört med det sätt som vi 

brukar ha matematiklektioner? (Specificerade frågor: där intervjuaren försöker få den 
intervjuade att beskriva en mer personlig aspekt på allmänna uttalanden.)

8. Hur känns det att arbeta laborativt på matematiklektionerna? 
9. Hur upplever du att arbetet med det matematiska språket har fungerat? (Direkta frågor: 

där försöker intervjuaren få mer direkta svar på de frågeställningar som är centrala i 
arbetet.)

10. Hur tror du att de övriga i klassen har upplevt den här matematikperioden?
Indirekta frågor: där svaren kan hänvisas till hur den intervjuade tror att andra har för 
inställning och upplevelse av fenomenet.

11. Är det något mer som du vill berätta om? (Här kan man som intervjuare behöva markera 
när ett ämne är uttömt.)

Tystnad: beviljade pauser kan vara viktiga för att föra intervjun vidare. Den som blir 
intervjuad kan behöva tid till eftertanke för att svaren skall bli så sanningsenliga och 
genomtänkta som möjligt.

Tolkande frågor: där intervjuaren försöker klargöra och tolka det som den intervjuade har 
sagt.
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Bilaga 2

Planering av ett geometriavsnitt

Alla, för undersökningsgruppen, nya begrepp markeras med fet stil.

Periodens två första lektioner betonas av att eleverna tränar på att använda samtal och sitt 
matematiska språk. Eleverna får konstruera och beskriva olika geometriska figurer för 
varandra. Eleverna reflekterar över vilka termer man behöver känna till för att detta skall bli 
så bra som möjligt. 

Under lektion tre och fyra skall begreppet parallell introduceras. Eleverna skall få en 
förståelse för hur man bestämmer vinklar och ritar parallellogram. 

Sedan är det dags att med hjälp av papper, sax och tejp/lim konstruera rätblock. Alla elever 
får själva bestämma mått och färg på sina alster. En del i uppgiften är även att beräkna 
begränsningsarea och volym. 

Nästa steg är att öva på att rita ett rätblock i perspektiv på ett vanligt rutigt papper. Sedan 
följer andra geometriska former som cylinder, kon, pyramid, prisma och klot. Med en cylinder 
och en kon i plast får eleverna prova med hjälp av vatten att volymen mellan dessa förhåller 
sig som 3:1. Vi diskuterar likheten med rätblockets förhållande till en pyramid. 

Nästa begrepp är symmetri: vi har en gemensam diskussion kring vad som kan vara 
symmetriskt: människor, djur, växter, blad, bokstäver… Eleverna får skriva upp alfabetet och 
försöka finna de symmetrilinjer som finns där. Sedan kan de även försöka finna 
symmetrilinjer i olika geometriska figurer. 

Vi skall sedan arbeta med skala, ritningar och kartor. 

Vikten av att ha ett matematiskt språk samt att känna till vad olika matematiska begrepp 
innebär genomsyrar hela avsnittet och arbetet under varje lektion. Under hela perioden skriver 
eleverna en ordlista som de fyller på med nya matematiska begrepp.


