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Antal sidor: 33

Studier visar att matematikundervisningen i skolan präglas av enskilt arbete utifrån 
läroböcker. Samtidigt framhåller rapporter från Skolverket samt styrdokumenten 
betydelsen av andra kvalitéer, så som kommunikation och laborativa arbetsmetoder. 
Syftet med denna studie är att undersöka för och nackdelar med ett laborativt arbetssätt
på gymnasial nivå, med fokus på kommunikationens betydelse i en aktivitet.
Metoderna som används vid studien är kvalitativa i form av observation och intervju. 
Studien omfattar en fallstudie där fem grupper bestående av gymnasieelever studerats, 
varav en i huvudsak. Resultatet visar att eleverna under aktiviteten använder sig av en 
för uppgiften samt kursen relevant matematik. Kommunikativa processer uppkommer
utifrån uppgiftsformuleringen, samt utifrån det laborativa material som eleverna har till 
förfogande. Kommunikationen orsakar förändringar som leder till utveckling av arbetet
och lärande i matematik. Utebliven kommunikation uppstår då eleverna inte bemöter 
varandra med respons och resulterar i utebliven utveckling. Studiens resultat avslöjar 
en varierande elevinsats i aktiviteten, vilken till viss del speglar elevernas inställning 
till arbetet. 
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1 Inledning

I Skolverkets rapport Lusten att lära med fokus på matematik (2003) framgår att samhället 
ställer allt högre krav på matematiskt kunnande. Det har medfört att modellen för 
matematikundervisning har gått från att vara tydligt inriktad på att utveckla färdigheter, så 
som att utföra beräkningar och lösa ekvationer, till att lägga fokus på kunnande om 
tillämpningar, kommunikation samt problemlösningsförmåga. I styrdokumenten anges de mål 
som utbildningen ska verka mot. Det framgår dock inte hur dessa mål ska uppnås, utan det 
åligger pedagogen att styra och planera undervisningen så att den tillgodoser de krav som 
ställs. I Skolverkets rapport påstås att de övergripande läroplansmålen ibland kommer i 
skymundan till förmån för kursmålen. I läroplanen för de frivilliga skolformerna står att läsa:

”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen 
ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i 
och utvecklar yrkes- och samhälls-livet. All verksamhet i skolan ska bidra till 
elevernas allsidiga utveckling” (Skolverket 2006, s.5).

Vidare framgår att 

”Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra” (Skolverket 
2006, s.5).

Trots riktlinjerna från läroplanen domineras matematikämnet fortfarande av den 
undervisningsform som bygger på enskilt arbete i egen takt och på egen nivå (Skolverket 
2003). Lärare menar att denna undervisningsform hänger i på grund av att de anser att det är 
bra att var och en av eleverna ges möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar, samt att de 
anser att det är för stora klasser för att förändra undervisningen. 

Jag har själv under min tid som student på lärarutbildningen vid Växjö universitet
uppmärksammat att undervisningen i matematik till största delen utgår ifrån läroböckerna, 
samt är starkt bunden till klassrumsmiljön. Även min egen grundskoletid, samt gymnasietid 
vittnar om ovanstående, då undervisningen utgick från gemensamma genomgångar följda av 
enskilt arbete utifrån läroboken. I en undersökning som publicerats i Nämnaren tema-
matematik ett kärnämne (2004) framgår att mer än fyra femtedelar av de tillfrågade lärarna 
hävdar att enskild ”tyst räkning” förekommer på i stort sett varje matematiklektion 
(Emanuelsson 2004). Samtidigt pekar styrdokumenten på betydelsen av andra kvalitéer. I 
ämnesbeskrivningen för matematik åskådliggörs vikten av kommunikation inom ämnet. Det
står även bland annat att 

”Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin 
matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av 
matematikens skönhet och logik” (Skolverket 2009).

Med min framtida yrkesroll som lärare i matematik på gymnasieskolan i åtanke funderar jag 
naturligtvis på hur det kan bli möjligt att uppfylla styrdokumentens intentioner och verka för 
en lustfylld och engagerad undervisning. Jag vill därför undersöka för och nackdelar med att 
arbeta laborativt i en utomhusmiljö inom matematikundervisningen på gymnasienivå. Med 
hänsyn till att studera den kommunikativa processen i undervisningen tänker jag i studien 
utgå från arbete i grupp. Jag har valt att begränsa min studie till att omfatta en praktisk 
övning i utomhusmiljö med grund i det matematiska momentet geometri inom matematik 
kurs A. 
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2 Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att med en fallstudie undersöka fördelar och nackdelar då elever inom 
ramen för matematik A arbetar laborativt i en utomhusmiljö. Jag kommer speciellt att studera 
följande frågor:

 Vilken matematik används i gruppaktiviteten? 
 Hur ser de kommunikativa processer som uppträder i aktiviteten ut, samt hur förhåller 

sig dessa till den matematik som äger rum?
 Hur uppfattar elever det här sättet att arbeta med lärande i matematik?
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3 Teori

3.1 Matematiskt innehåll

Min studie syftar till att undersöka företeelser inom ramen för matematik A. A-kursen i 
matematik på gymnasiet består av de olika momenten aritmetik, algebra, geometri, statistik 
samt funktionslära. Kursen bygger på kunskaper från grundskolan och verkar för att fördjupa 
samt bredda dessa. Göransson och Nilsson (2008) redovisar i sin studie om svårigheter inom 
matematik A att elever upplever algebra som det svåraste momentet, följt av geometri och 
funktioner. Diagrammen som de presenterar visar att det är 10-20 % av eleverna på det 
naturvetenskapliga respektive tekniska programmet som finner svårigheter inom 
geometrimomentet. En faktor till svårigheterna menar Göransson och Nilsson (2008) är det 
matematiska språket. Jag kommer senare i min text att återkomma till betydelsefulla aspekter 
för utveckling av matematiskt språk. Göranssons och Nilssons studie visar även att eleverna 
föredrar katederundervisning men vill även att praktiska övningar och grupparbeten ska 
existera i större utsträckning.  

Min studie kommer att inkludera resultaten från en fallstudie där en laborativ aktivitet som 
berör det matematiska momentet geometri har en central roll. Jag har för avsikt att bland 
annat undersöka vilken matematik som används i övningen och anser det därför relevant att 
ha det uppnående mål som berör geometrimomentet och som eleverna ska ha uppnått efter 
avslutad kurs i matematik A i åtanke vid studien. Målet lyder som följer:

”Eleven skall vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och 
resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna 
vid problemlösning” (Skolverket 2000).

3.1.1 van Hiele

Kunskaper inom geometri kan värderas utifrån Pierre van Hieles teori. Teorin grundas i synen 
att en lärande process bygger på olika kvalitativa nivåer av tänkande (Clements 2007). 
Nivåerna är konstanta och framsteg inom dessa är beroende av utbildning. Lärarens roll är 
därför viktig. Denne förväntas till en början informera eleverna om fakta. Därefter bör läraren 
uppmuntra eleven att testa och utforska objekt och begrepp för att tydliggöra och bearbeta den 
fakta som tidigare presenterats. Läraren hjälper eleven att finna och välja ut givande och 
relevanta uppgifter som eleven kan arbeta med att lösa, samt verkar som ett stöd under elevens 
utveckling. På så sätt kan eleven sannolikt skapa en struktur vilken medför att kunskaper byggs 
upp.

Kunskapsnivåerna som utvecklas kan tolkas som en stege, där varje steg illustrerar en nivå 
av elevens abstrakta tankeförmåga inom geometrin. Kunskaper som är osynliga vid en nivå, 
synliggörs vid den kommande. Varje nivå kännetecknas av ett eget språk och ett eget tankesätt. 
Den första nivån kallas även den visuella. Den kännetecknas av att eleven känner igen former 
som helheter, men kan inte själv skapa en inre bild av dem eller reflektera över dess 
egenskaper. Nivå 2 benämns som den analytiska nivån. Eleven känner här till former och dess 
egenskaper. Exempelvis ser eleven en kvadrat som en figur som har fyra lika långa sidor och 
fyra räta vinklar. Vid nivå 3 skapar eleven abstrakta definitioner samt särskiljer nödvändig och 
tillräcklig information. En elev som uppnått nivå fyra bildar egna, samt skiljer på och känner 
igen befintliga axiom, definitioner och lagar. Clements (2007) påstår att Pierre van Hieles 
teorier saknar en beskrivning över elevens precisa tänkande, men bildar trots det ett användbart 
verktyg inom utbildningsväsendet genom sin beskrivning av elevers olika uppfattningar. 
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3.2 Lust till matematik

Matematikundervisningen i de tidiga åren i skolan är omväxlande och har ofta en naturlig 
grund i barnets omvärld (Skolverket 2003). Eleverna visar på detta stadium en positiv attityd 
till matematikämnet och anser det vara lustfyllt. I takt med åren i skolan förändras innehållet 
i matematiken och även undervisningen. Matematiken blir mer och mer abstrakt och en 
alltmer utpräglad undervisningsmodell tar form. Undervisningsmodellen, vilken bygger på 
enskilt arbete utifrån rådande lärobok samt gemensamma genomgångar betecknar Magne 
(1994) som traditionell. Handledning sker inom denna undervisningsmodell individuellt från 
lärare till elev och provresultat är av stor vikt vid betygsättning. I Skolverkets rapport Lusten 
att lära med fokus på matematik (2003) framgår att vid de senare skolåren infinner sig en 
bristande motivation hos en del elever. En orsak anges vara alltför ensidiga lektioner. 
Rapporten betonar vikten av en inspirerande miljö för att stimulera elevers motivation inom 
ämnet. Motivation genererar en lust att lära vilket är en nödvändighet för att en framgångsrik 
läroprocess ska äga rum. I rapporten beskrivs lusten att lära som en sinnlig upplevelse som 
främjar individens intellektuella, emotionella samt sociala utveckling. Lusten kopplas till 
tillfällen då individen både kroppsligt och själsligt engagerats i en övning. Den undervisande 
pedagogen kan inte förmedla kunskap, utan endast skapa de förutsättningar som krävs för att 
en lärande process ska äga rum. Bra förutsättningar för lärande kräver att det finns utrymme 
för dialoger samt social interaktion. En friare atmosfär framkallar kommunikationstillfällen 
vilket i sin tur leder till ökade möjligheter till kunskap (Dahlgren & Szczepanski 2001). 

Ericsson (2004) belyser i sin artikel värdet av en varierad undervisning utifrån det faktum 
att elever lär olika. För att skapa en varierad undervisning kan utomhuspedagogik komma att 
ses som ett viktigt redskap. Utomhuspedagogiken kan verka utifrån olika aspekter, så som en 
del i elevernas miljöuppfostran, utvecklande av färdigheter och personliga utveckling. Vid en 
undersökning bland pedagoger om varför de använder uterummet som en miljö för lärande 
framgick att det rådde enighet i att det handlade om roller, relationer och personlig 
utveckling hos eleverna. Ericsson (2004) menar vidare att i den traditionella 
undervisningsmiljön byggs en social ordning upp, vilken eleverna agerar utifrån. Då miljön 
byts ut förändras den sociala ordningen. Det skapar nya förutsättningar för eleverna att 
plocka fram tidigare dolda egenskaper och färdigheter hos sig själva. Pedagogik i 
utomhusmiljö uppfyller därmed aspekter som kan verka gynnsamma för inlärning, men som 
är svåra att återskapa i klassrumsmiljö och kan därför ses som ett tänkbart komplement till 
den så kallade traditionella undervisningen.

3.3 Problemlösning

Problemlösning är ett vanligt förekommande begrepp i samband med syftet att konkretisera 
undervisningen. I undervisningssammanhang används problemlösning för att genom 
reflektion skapa en förbindelse mellan abstrakt och konkret matematik (Emanuelsson m.fl 
1991). Vid problemlösning utvecklar eleverna förutom sin matematiska kompetens även 
kreativitet och kommunikativ- samt social kompetens. Även elevens tankeförmåga, 
idérikedom, analysförmåga, självförtroende samt tålamod stärks (Emanuelsson 2007) Dessa 
egenskaper är av stor vikt i det vardagliga livet och därmed en viktig del av skolans uppdrag, 
vilket framgår i ämnesbeskrivningen för matematik där följande mål står att läsa: 

” Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna

utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, 
metoder, begrepp och uttrycksformer,
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utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 
matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa 
problemet,

utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i 
grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera 
lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet,

utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin 
begreppsbildning samt formulera och motivera olika metoder för problemlösning”
(Skolverket 2009)

En entydig definition för problemlösning är svår att finna, men ett problem kännetecknas av 
att det skapar en drivkraft att finna en lösning, samt att det inte finns en färdig väg till 
lösningen men vägen dit ställer många gånger krav på någon form av kreativitet (Löwing & 
Kilborn 2002).  

3.3.1 Laborativa aktiviteter

Undervisningen i matematik bör sträva mot att alla elever utvecklar sin förståelse för ämnet. 
Förståelsen bidrar till att eleverna lättare kan föra logiska resonemang samt dra slutsatser och 
generalisera lösningar (Rystedt & Trygg 2005). För att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
sin förståelse bör varierande arbetsmetoder nyttjas, där laborativa aktiviteter kan utgöra en 
del. Laborativa aktiviteter är en typ av problemlösning, som utövas mot en målinriktad 
lösning utifrån ett uttalat syfte. Laborativa aktiviteter definieras enligt Rystedt & Trygg som 
”verksamheter där elever arbetar praktiskt med försök och experiment, vilka har ett specifikt 
syfte för undervisningen i matematik” (2005, s.3). Tidigare studier visar att laborativa 
aktiviteter ibland används som lustfyllt avbrott från de sedvanliga matematiklektionerna, 
istället för att ses som en verksamhet med ett rikt innehåll. För att eleverna ska kunna koppla 
den abstrakta matematiken med den laborativa hävdar Rystedt & Trygg (2005) att de 
didaktiska frågorna vad, varför och hur besvaras vid planeringen av övningen. 

Till sin hjälp vid laborativa aktiviteter kan man använda laborativa material. Laborativt
material används för att söka stöd och stimulans vid inlärningen (Rystedt & Trygg 2005). 
Materialet i sig utvecklar inte lärandet, utan verkar som ett pedagogiskt hjälpmedel först då 
det sätts i ett sammanhang. Emanuelsson (2005) hävdar att laborativt material bör bearbetas i 
mindre grupper med hänsyn till att eleverna via kommunikation ges goda möjligheter till 
reflektion. Vidare menar Emanuelsson att ”utan reflektion kring det man gör och observerar 
bidrar inte en laborativ elevaktivitet särskilt mycket till kunskapsutvecklingen” (2005, s.110).
Problembaserade arbetssätt, så som laborationer, understödjer därmed inte endast elevens 
matematikkunskaper utan främjar även utvecklingen av exempelvis kommunikativa 
färdigheter.

3.4 Kommunikation

Betydelsen av att arbeta i grupp inom matematikämnet betonar även Nilsson och Ryve 
(2010), vilka pekar på möjligheten att varje individ tillför sina personliga egenskaper och 
tillgångar via kommunikation. Tillsammans möts dessa, kompletterar och vägs mot varandra 
för att slutligen mynna i en enighet. Det finns dock inga garantier för att en lärande process 
kommer äga rum. Men för att det ska ske krävs en meningsfull, effektiv kommunikation där 
eleverna argumenterar samt lyssnar till varandra. Förutsättningarna för ett framgångsrikt 
lärande är mest gynnsamma om individerna bidrar med olika infallsvinklar som kompletterar 
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varandra. Olikheterna bör dock inte vara för stora då svårigheter att arbeta mot ett gemensamt 
mål kan uppstå. 

Kommunikation i allmänhet är ett begrepp för utbyte av information (Wiio 1985). 
Processen bygger på att budskap förmedlas från sändare till mottagare. Budskapet och 
processen påverkas av ett antal bakgrundsfaktorer, individuella, sociala, fysiska, störningar av 
olika slag, återföringsmöjligheter samt olika medier. För att en kommunikativ process ska 
utvecklas krävs att sändaren och mottagaren har ett mål, ett motiv för kommunikationen. Hur 
budskapet tolkats framgår av den återkoppling som mottagaren sänder tillbaka. 
Återkopplingen kan ofta utläsas från kroppsspråket, men kan även återges med hjälp av ord. 
Det finns tre typer av kommunikation, verbal, ickeverbal samt yttre signaler (Jonsson 2001).
Jag kommer i min studie att studera verbal och ickeverbal kommunikation, vilka står för den 
huvudsakliga kommunikationen mellan individer. Verbal kommunikation kännetecknas av 
budskap förmedlade med hjälp av ord. Risken med detta kommunikationssätt är att det lätt 
kan uppstå missförstånd beroende på skilda erfarenheter och därmed skild uppfattning om 
ords betydelser. Den verbala kommunikationen är ofta censurerad på ett eller annat sätt vilket 
inte är fallet med den ickeverbala. Genom ickeverbal kommunikation, däribland kroppsspråk,
förmedlas våra känslor och sinnesstämningar. Vilken effekt kommunikationen har beror på 
hur den används, vad som förmedlas samt hur (Nilsson 2005). 

3.4.1 Gruppdynamik

Människan har en naturlig drivkraft att känna tillhörighet till någon form av samhörighet eller 
grupptillvaro i det vardagliga livet (Nilsson 2005). Grupper uppstår därför nästan överallt.
Genom samspel med andra skapar individen en identitet och självkänsla utifrån respons från 
omgivningen (Nilsson 1993). Hur stort utrymme var och en får i en grupp är beroende av flera 
faktorer. Dels hur många medlemmar gruppen har, ju fler medlemmar desto mindre spelrum 
för var och en, men även atmosfären i gruppen. I gruppen intar individerna olika roller, vilka
medför förväntningar på beteenden hos de övriga medlemmarna. Rollerna avspeglar 
individers beteendemönster och många gånger vad var och en bidrar med till gruppens 
verksamhet (Nilsson 2005). Interna roller uttrycker även individers makt och inflytande i 
gruppen. Maktutövanden kan bidra positivt men även negativt till gruppens verksamhet, i och 
med att för mycket makt riskerar att hämma demokratin i gruppen. Ett öppet klimat som ger 
utrymme för samarbete och egna åsikter är mest fördelaktigt och inverkar mest positivt på 
gruppens effektivitet. Motsatsen, ett spänt klimat, kan exempelvis medföra rädsla för att göra 
bort sig. 

För att en grupp ska existera krävs ett gemensamt mål (Nilsson, 2005). Det gemensamma 
målet bildar en riktlinje för gruppens verksamhet samt verkar motivationshöjande. Fördelen 
med att arbeta i grupp vid problemlösningsprocesser menar Nilsson (1993) är att 
grupptillvaron skapar möjligheter till kommunikation. Den skapar även tillgång till fler 
synpunkter, samt att gruppmedlemmarna stimulerar varandras fantasi och kreativitet. En 
effektiv arbetsgrupp kännetecknas av en informell atmosfär där gruppmedlemmarna för 
diskussioner och arbetar mot ett gemensamt mål som är förankrat inom gruppen. 
Diskussionerna kretsar kring väsentligheter och förs på ett avslappnat sätt (Jonsson 2001). 
Motsatsen karakteriseras av likgiltighet och ineffektivitet. Medlemmarna arbetar inte mot ett 
gemensamt mål utan drar åt varsitt håll.

3.4.2 Kommunikation i matematik

Skott (2008) redogör i sin artikel om den socialkonstruktivistiska synen på 
matematikundervisning som den prisbelönte didaktikern Cobb står bakom. Resonemanget 
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bygger på teori över praktik som sker i ett samspel mellan individuella och sociala perspektiv 
med fokus på språk och kommunikation inom matematikinlärning. Då ord används som 
komplement till en konkret handling för att åskådliggöra ett faktum banar det väg för en 
djupare förståelse. Dagens matematikdidaktik är starkt präglad av denna teori, likt den 
laborativa aktivitet som är en del av denna studie. Jag har tidigare i min text talat om 
laborativa aktiviteter inom matematikämnet som ett medel för att nå förståelse. Förståelsen 
kan i sin tur synliggöras med hjälp av det talade ordet. Emanuelsson (2005) påvisade i sin text 
att praktiska övningar med fördel kan genomföras i mindre grupper med hänsyn till att 
eleverna då ges tillfälle att kommunicera matematik. Att uttrycka sig i ord medför att 
individen tvingas reflektera över sitt eget kunnande och formulera sig så att motparten förstår 
innehållet i budskapet. Genom samspel med andra får individen respons på sitt kunnande via 
återkoppling som omgivningen skänker och möjlighet att korrigera feltolkningar. Detta bidrar
i sin tur till en ny kunskapsprocess. Kommunikation kan även ses som ett viktigt redskap vid 
kartläggning av elevers kunskaper (Löwing & Kilborn 2005). Vid skriftliga övningar får 
eleven och pedagogen endast reda på om eleven fått rätt eller fel svar på en uppgift. Genom 
samtal, då eleven tvingas sätta ord och redogöra för sina uppfattningar, skapas en mer enhetlig 
bild av de missuppfattningar som ligger till grund för en felaktig lösning. Kommunikation 
inom matematikämnet har därmed en betydande roll för elevens begrepps- och 
kunskapsutveckling.
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4 Metod

4.1 Val av metod

Det finns två typer av metoder att använda sig av för datainsamling vid forskningsprojekt,
kvalitativa samt kvantitativa. En kvalitativ metod ger möjlighet att få en innehållsmässig
beskrivning av en situation medan en kvantitativ metod används för att undersöka 
förekomsten eller en frekvens (Widerberg 2002). Min studie syftar till att undersöka för och 
nackdelar med laborativa övningar i utemiljö genom att inom matematik A granska 
kommunikationen och innehållet vid processen i en aktivitet. Med hänsyn till att jag har för 
avsikt att undersöka ett förlopp och dess innehåll, inte dess kvantitet, tordes en kvalitativ 
metod för data insamlingen vara den mest lämpliga. Lämpligheten finner jag med tanke på att 
”kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data (…) och 
observerbara beteenden” (Olsson & Sörensen 2007, s.65). Undersökningen syftar alltså inte 
till att undersöka någon form av mängd, storlek eller omfattning, därför utesluter jag 
användandet av någon form av kvantitativ metod. Jag väljer att ta hjälp av de kvalitativa 
metoderna observation samt intervju för att söka svar på mina frågeställningar. Jag väljer att 
kombinera de båda metoderna för att få en bredare uppfattning samt en större inblick i 
situationen. Widerberg (2002) menar att ”de kvalitativa infallsvinklarna kompletterar 
varandra och kan därför med fördel kombineras” (2002, s.17).

4.1.1 Observation

Holme & Solvang (2008) poängterar att observation ställer stora krav på forskaren. Jag har 
valt att i min undersökning använda mig av öppen observation där informanterna är medvetna 
om undersökningen samt givit sitt medgivande att medverka. En öppen observationsform ger 
observatören en god möjlighet att iaktta och granska. Empirin till undersökningen kommer att 
grundas i en praktisk övning i utomhusmiljö som observeras med hjälp av videoutrustning 
samt viss ljudupptagning för att ge möjlighet till granskning i efterhand.

4.1.2 Intervju

Kvalitativa intervjuer används för att öka informationsvärdet samt bidra till en djupare och 
mer fullständig uppfattning om det fenomen som studien syftar till (Holme & Solvang 2008).
Jag förväntar mig att intervjun ska kunna bidra till en mer korrekt och djupare tolkning av 
resultaten som framkommer vid observationen.

4.2 Urval

Den empiriska undersökningen genomförs i en klass elever som går första året på en 
gymnasieskola i södra Sverige. De läser naturvetenskapligt respektive tekniskt program. Att 
undersökningen valdes att genomföras på gällande skola beror på praktiska skäl, så som 
tillgänglighet och kännedom, men även med hänsyn till att de krav som syftet med 
undersökningen ställer ska tillgodoses. Jag har under min utbildningstid genomfört min 
verksamhetsförlagda utbildning på skolan, dock har jag ej varit i kontakt med den berörda 
klassen tidigare. Tre av individerna som verkar som testpersoner vid utformningen av 
uppgiften är även de studenter på skolan. Dessa valdes slumpmässigt ut, men berörs inte av 
aktiviteten vid det huvudsakliga undersökningstillfället. Den fjärde testpersonen är en vuxen 
person i min omgivning. 
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4.3 Insamling av empiri

För att undersöka för och nackdelar med att arbeta laborativt i utomhusmiljö på gymnasiet tog
jag hjälp av en fallstudie i form av en laborativ uppgift. Uppgiften studerades med hjälp av 
metoderna observation samt uppföljande intervjuer. Den uppgift som slutligen presenterades 
vid fallstudien kom att utformas utifrån ett flertal testtillfällen vilka studerades med hjälp av
observation samt dialoger mellan mig och testpersonerna. Resultaten vid testen samt den 
huvudsakliga undersökningen kommer att vara en del i studien. Den laborativa uppgiften ägde 
rum den 11 december 2009 och den uppföljande intervjun den 18 december 2009. Uppgiften
genomfördes i mindre grupper. Till grund för beslutet ligger att jag bland annat har för avsikt 
att studera kommunikationen vid arbetet med uppgiften och eleverna måste därför ges 
möjlighet att kommunicera, vilken de får i och med att de inte genomför uppgiften enskilt. Jag 
har även valt att begränsa antalet elever i grupperna till 3-4 stycken på grund av att för stora 
grupper medför att utrymmet för varje individ minskar (Nilsson 1993). Tiden som var avsatt 
vid observationstillfället omfattade 75 minuter och inkluderade gruppindelning, utdelning av 
material, en kort muntlig introduktion, samt själva arbetet med uppgiften. Arbetet med 
uppgiften pågick under drygt 50 minuter. Tiden vid intervjutillfället var obegränsad för att 
inte verka som något hinder, men intervjuerna tog ungefär en halvtimme vardera. 

4.3.1 Uppgiften

Inför studien påbörjades arbetet att utforma en uppgift som skulle verka som medel för att 
finna svar på de frågor som jag hade för avsikt att undersöka. Jag använde mig av en uppgift 
hämtad från Kängurutävlingen som publicerats av Nationellt centrum för matematik vid 
Göteborgs universitet (NCM 2009). Problemen där är väl bearbetade och beprövade och jag 
fann det därför väsentligt att utgå från ett sådant. Information visar att mitt valda problem har 
en lösningsfrekvens på ungefär 36 % för pojkar och ungefär 38 % för flickor (NCM 2010). 
Med tanke på att lösningsfrekvensen för uppgiften är drygt 30 % torde uppgiften ha en rimlig 
svårighetsgrad, då det företrädesvis är tre elever i varje grupp som ska arbeta med den. Vid 
mitt val av problem hade jag för avsikt att finna ett problem som var lämpligt att arbeta med i 
utomhusmiljö samt ställde krav på en relevant kunskapsnivå. I min bedömning av 
kunskapsnivån anser jag det mest relevant att se till de kunskapsmål som finns för matematik 
för år 9 med hänsyn till att eleverna går år 1 på gymnasiet. För mätning, rumsuppfattning och 
geometriska samband inom matematik efter avslutat år 9 står följande mål att uppnå: 

Eleven skall

”kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta 
och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och 
tidsskillnader,

kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt 
kunna tolka och använda ritningar och kartor”(www.skolverket.se)

Problemet jag utgick från lyder som följer:

Lajka och hennes husse är på hunduppvisning. Från punkt A till punkt N går en rak 
bana. Den är 24 m lång. Lajka springer i snön från A till B. Sen springer hon vidare till 
C, D, E, F osv ända till punkten N. Tillsammans med banan bildar hennes spår 
kvadrater. Hur långt springer Lajka?
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(NCM 2009).
Problemets syfte är att reflektera över kvadratens egenskaper utifrån kunskap om kvadratens 
lika sidor och därigenom se sambandet mellan sträckan AN och A-N.

Jag vill att min uppgift skulle beröra den matematik som den ursprungliga uppgiften gör, 
men även verka stimulerande samt väcka en drivkraft till praktiskt engagemang. För att 
förbättra de praktiska möjligheterna att skapa en överskådlig konstruktion, kortas sträckan AN 
ner. Jag vill även att uppgiften ska verka för uppkomsten av kommunikativa processer. 
Problemet omarbetades därför ytterligare för att slutligen resultera i den uppgift som
sedermera presenterades för eleverna. Under utformningen har uppgiften testats av fyra 
slumpvis utvalda testpersoner. Resultaten samt reflektioner vid dessa testtillfällen har sedan 
legat till grund för den uppgift som presenterades vid undersökningstillfället. 

Den slutliga uppgiften presenterades för de berörda som följer:
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Hjälpmedel: papper, penna, snöre, tältpinnar samt måttband. 

Lisa planerar att anlägga ett obestämt antal kvadratiska trädgårdsland. Hon börjar med att 
gräva en rak sträcka som blir 10 meter lång från punkt A till punkt B. Hon markerar sedan ut 
landen mellan punkterna. Varje trädgårdsland får en sida längs sträckan AB. Det första 
landet markerar hon vid punkt A till vänster om sträckan AB, det andra till höger, det tredje 
till vänster om sträckan och så vidare. Hon lägger alltså landen på varannan sida om 
sträckan AB som bilden visar, till punkt B. 
När trädgårdslanden är färdiga tänker Lisa sätta ett staket runt dem. Hon bryr sig inte om 
hur stora trädgårdslanden blir, men vill inte sätta mer staket än nödvändigt. 

1. Gissa hur ni tror att Lisa ska sätta staketet för att få den kortaste längden runt 
trädgårdslanden?

2. Undersök ert antagande med hjälp av det material ni har till hjälp.

3. Hur långt blir det kortaste staketet runt trädgårdslanden?

4. Uttryck staketets längd i förhållande till sträckan AB.

Syftet med uppgift ett, då eleverna ska anta en möjlig lösning, är att den ska väcka intresse 
och medföra att eleverna resonerar sinsemellan för att delge sina tankegångar samt vilja ta del 
av de andras. Uppgift två uppmanar eleverna att praktiskt testa sin teori. Uppgift tre är 
formulerad för att skapa en inre konflikt hos eleverna, i och med sin antydan om att det finns 
en ”kortaste” sträcka. Dock är enda möjliga alternativet att sätta ett staket runt 
trädgårdslanden, bortsett från sträckan AB, som är 30 meter då sträckan AB är 10 meter och 
trädgårdslanden ska vara kvadratiska. I uppgiften finns en oklarhet om vad som menas med 
”runt” trädgårdslanden. Jag lämnar det öppet för fri tolkning av eleverna. I uppgift fyra 
ombeds eleverna att se ett samband mellan de olika sträckorna. Den ställer därmed vissa krav 
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på elevernas matematiska och logiska resonemang. Min avsikt med uppgiften är att eleverna
utifrån figurens form ser sambandet att sträckan runt kvadraterna, bortsett från AB, är tre 
gånger längre än sträckan AB. Eleverna bör ha kännedom om den geometriska formen 
kvadrat, samt dess egenskaper, fyra lika sidor och fyra räta vinklar. Uppgiften ämnar utveckla 
elevernas förståelse för formens egenskaper. 

4.3.2 Genomförande

Undersökningen ägde rum på en lugnt belägen gräsplan i anslutning till den skola eleverna 
går på. På planen hade jag förberett för fem grupper att laborera. Jag hade mätt ut varsin 10 
meter lång sträcka, AB, med hjälp av snöre och metallpinnar. Jag hade även placerat ut 
metallpinnar, snöre samt måttband till samtliga grupper. En videokamera var placerad på ett 
intilliggande tak för att ge en överskådlig dokumentation av undersökningstillfället. Eleverna 
hade på förhand fått ta del av information om studien samt givit sitt godkännande för 
deltagande. När de 16 eleverna anlände till platsen där undersökningen skulle äga rum delades 
de in i fem grupper, fyra grupper om tre elever respektive en grupp om fyra elever. Två av 
eleverna i gruppen om fyra försågs med mikrofoner. Valet av vilka som skulle utrustas med 
mikrofon skedde i samråd med elevernas ordinarie matematiklärare. Därefter fick eleverna 
skriftligen ta del av uppgiften och därpå följde en kort introduktion av mig där jag återgav den 
skriftliga informationen muntligen. Efter den muntliga introduktionen uppmanades eleverna 
ta plats vid de ut markerade sträckorna, en grupp vid varje sträcka, samt därefter påbörja 
arbetet med uppgiften. 

Efter drygt 50 minuter då samliga grupper verkade färdiga med sitt arbete samlades deras 
anteckningar in och jag tackade dem för deras medverkan. Jag bad även den grupp som var 
försedd med mikrofoner om tillåtelse att få genomföra en intervju med dem. De gav sitt 
medgivande och vi bestämde tid och plats. 

Efter undersökningen påbörjades bearbetning samt analys av insamlad information. Den 
insamlade informationen kom sedan att verka som grund för de intervjuteman som arbetades 
fram för att få en djupare uppfattning av undersökningen. Underlaget till intervjun grundades i 
huvudsak på att försöka få en klarhet i hur eleverna tänkte och resonerade under arbetets 
gång. Vid analysen av videon som spelades in vid laborationstillfället märktes en tydlig 
skillnad mellan de fyra eleverna. Två av dem var tystlåtna och inte så aktiva vid laborationen, 
till skillnad från de övriga två. Jag valde därför att intervjua dessa två för sig. Vid intervjun 
använde jag mig av ljudupptagning för få en god möjlighet att analysera materialet i 
efterhand. 
  
4.4 Etik

Vid studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
rekommenderar i sin text Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2002). I enlighet med informationskravet informerades eleverna 
om deras roll vid undersökningen, samt dess frivilliga medverkan. Informationen skedde
skriftligen i form av ett brev som eleverna fick ta del av. I brevet informerades berörda elever
om studiens syfte, samt att videoinspelning och viss ljudupptagning skulle äga rum vid 
undersökningstillfället. Vid undersökningstillfället informerades eleverna även muntligen om 
ovanstående. De berörda eleverna fick skriftligen ge sitt medgivande att delta vid 
undersökningen, med stöd av samtyckeskravet. Eleverna var vid undersökningstillfället mer 
är 15 år gamla, därför ägde ingen kontakt med vårdnadshavare rum. I samband med studien 
har samtliga personuppgifter behandlats konfidentiellt, i överensstämmelse med
konfidentialitetskravet. Inga personuppgifter har samlats in vid studien och avidentifiering har 
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ägt rum genom att eleverna benämns med nummer. Information som samlats in i samband 
med studien kommer endast att användas enligt nyttjandekravet.

Kraven tillgodoses för att skydda individerna, samt se till att ingen lider varken psykisk 
eller fysisk ohälsa i samband med studien.
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5 Resultat och analys

Jag kommer i detta avsnitt först presentera det resultat som ligger till grund för den slutliga 
uppgift som var en del av arbetet vid den laborativa aktiviteten. Därefter kommer den empiri
som samlades in vid aktiviteten att presenteras. Som stöd för min tolkning av empirin kommer 
den information som framkom vid intervjuerna att verka. I samband med resultaten kommer 
även min analys av dessa att presenteras. 

Vid laborationstillfället var fem grupper aktiva. I en av grupperna skedde ljudupptagning 
och det är på den gruppen som fokus på resultat och analys kommer att ligga. De övriga 
grupperna observerades på plats. Jag kommer i texten beteckna de fyra deltagarna i gruppen 
som är försedd med mikrofoner med beteckningarna E1, E2, E3 samt E4. 

5.1 Utformning av uppgift

Utifrån ett valt problem utformades den uppgift som kom att utgöra grunden till arbetet vid 
fallstudien. Utformningen baseras på information som framkommit vid ett antal försök med 
testpersoner.

Den första testpersonen var mycket starkt inriktad på att längden av sträckan runt 
kvadraterna varierade och att en konstruktion av endast en stor kvadrat definitivt skulle ge den 
kortaste omkretsen. Jag ville att övningen skulle väcka intresse och skapa en drivkraft. För att 
framkalla en inre konflikt hos mottagaren ändrade jag frågeformuleringen med utgång från 
testpersonens hypotes. Jag formulerade uppgiften så att mottagaren ombads söka den kortaste 
sträckan, samt la till en mer berättande text. I uppgiften uppmanades även mottagaren att 
formulera en beräkningsformel för hur sträckan runt kvadraterna kan beräknas samt bevisa 
formeln. Den nya versionen testades med hjälp av en ny testperson. Denne uttryckte missnöje 
över formuleringen ”bevis” i uppgiften och ansåg att denne inte var kapabel att utföra detta. 
Min avsikt var inte att uppgiften skulle kräva fullständig bevisning av ett uttryck, utan att 
eleverna skulle söka ett samband mellan de olika sträckorna i uppgiften. Jag omformulerade 
därför uppgiften ännu en gång. 

Vid tredje testtillfället konstruerade testpersonen ursprungligen trädgårdslanden likt 
rektanglar med olika långa sidor. Jag uppmanade då personen att läsa uppgiften igen. Denne 
ändrade sig då och gjorde en ny konstruktion. Testpersonen fastnade sedemera på att 
undersöka andra alternativ för att jämföra sträckan. Jag tolkade inte detta som en oklarhet i 
uppgiften och lät det därför inte påverka formuleringen. Till det fjärde testtillfället hade texten 
i uppgiftsformuleringen utökats ytterligare och förtydligats med avseende på hur 
trädgårdslanden skulle placeras för att öka elevernas möjligheter till ett mer självständigt 
arbete. Ju mer jag som forskare involveras desto mer påverkas resultaten och blir därmed 
mindre tillförlitliga. Testpersonen uttryckte vid detta tillfälle en osäkerhet om bilden var en 
mall eller ett exempel. De tre senaste testtillfällena gav antydningar om att uppgifterna var för 
omfattande. Jag beslöt därför att korta ner uppgiften till laborationstillfället för att 
förhoppningsvis ge eleverna en bättre möjlighet att fokusera mer på de resterande. Till den 
slutliga versionen lade jag även till en bildtext som förtydligade att bilden var ett exempel. Jag 
bytte ordet ”väg” mot staket i uppgiften, då testpersonen vid det fjärde testtillfället uttryckte 
att formuleringen medförde en större klarhet i att det var omkretsen som efterfrågades. Jag 
beslutade mig även för att genomföra en kort muntlig introduktion, då jag hade noterat vid 
samtliga testtillfällen att en sådan söktes. Dock framkom ingen ytterligare information 
förutom den som presenterades skriftligen.

5.2 Genomförande
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5.2.1 Matematik med ursprung i uppgiften

Eleverna inleder arbetet med övningen vid laborationstillfället med att noga läsa igenom
uppgiften. Vikten av att vara noggrann med just detta poängterar de vid intervjutillfället. De 
vill inte riskera att behöva göra om arbetet på grund av att de har förhastat sig. Eleverna 
visade inte på några oklarheter om vad de förväntades göra, vilket även fick stöd av eleverna 
vid intervjuerna. Ändock tolkar jag med hänsyn till deras kommande arbetsgång att de inte 
lägger någon större vikt vid fråga ett. Min tolkning grundas i att gruppen aldrig gör något 
antagande och har därför inget att testa vid uppgift två. De kommer i sitt arbete att utgå från 
exempelbilden. E1 tar initiativet att påbörja ett praktiskt arbete och betonar att de ska 
konstruera trädgårdslanden likt kvadrater. E3 söker respons hos sina gruppkamrater.

E3: ”Det måste vara sådär fyrkantigt då?”
E1: ”Ja, kvadratiska stod det. Annars hade vi kunnat göra en jättestor rektangel.” 

Av yttrandet att döma tycks E1 ha en inre bild av hur trädgårdslanden kan utformas. E1 skiljer 
på rektangel och kvadrat, men antyder en kännedom om att båda är fyrkantiga. E3 visar på 
viss kännedom om en kvadrats utseende.  

Gruppen har bestämt sig för att göra likt bilden i exemplet. I intervjuerna förklarade
eleverna att de ansåg att de inte hade någon bättre idé och utgick därför från bilden. De 
hävdade även att de planerade att markera ut exempelbilden och sedan undersöka genom att 
förändra den samt testa sig fram. Vikten vid arbetet i gruppen läggs på att de ska konstruera 
kvadrater. 

E1: ”Bara det blir kvadrater så. Visserligen kan vi mäta med den här så att det blir 
lika långt mellan varje.”

Gruppen uppskattar utifrån bilden hur stora de ska göra kvadraterna. De markerar sedan ut 
dem och E3 och E4 räknar ihop sidorna. De får sträckan 31,5 meter. Gruppen uppfattar att 
gruppen bredvid har fått resultatet 30 meter. Gruppen bredvid har konstruerat tre kvadrater. 
E2 ifrågasätter nu om det inte är smartare med färre kvadrater. E1 ger respons:

E1: ”hur många av de här får plats i dem?”

E1 syftar till hur många av deras kvadrater som får plats i den större kvadraten som gruppen 
bredvid har konstruerat. Arbetet i gruppen har hittills främst handlat om att göra en 
konstruktion som överensstämmer så mycket som möjligt med den exempelbild som är 
presenterad i uppgiften. 

5.2.2 Avgörande kommunikation

Efter 21 minuter uttrycker E1 en fundering.

E1: ”eller kan det vara så att det blir samma på allihopa”

E1 syftar till att det blir samma svar hur man än konstruerar trädgårdslanden. Ingen av de 
övriga gruppmedlemmarna ger någon respons på uttalandet. De är fokuserade på att 
konstruera enligt bilden. Nilsson och Ryve (2010) menar att för att en effektiv 
kommunikation ska äga rum krävs någon form av gensvar. E1 fick vid denna utsaga inte 
något svar eller någon respons. De andra gruppmedlemmarna kan vid detta tillfälle uppfattas 
som passiva och någon effektiv kommunikation ägde heller inte rum. Jag hävdar att gruppens 
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nonchalans medförde att E1 vid detta tillfälle ej tog fasta på sin hypotes. En effektiv 
kommunikation ägde däremot rum då E1 vid en överblick över konstruktionen gör en 
upptäckt och spekulerar:

E1: ”Här är det lite snett så det kan vara så att vi också hade fått 30 meter som de 
fick.” 
E2: ”men ta in den en meter då”
E1: ”vi får tänka hur kan vi göra den kortare iså fall?”
E2: ”vi kortar ner denna en meter så blir det kortare”
E1: ”kortar du ner den en meter så blir det ju en meter större på den kanske. Det ska 
ju vara kvadrater.”

Denna upptäckt, samt E1s utsaga kom att förändra arbetet vid aktiviteten på så vis att eleverna 
nu börjar spekulera, resonera med varandra samt testa sina hypoteser. Skott (2008) pekar i sin 
text på betydelsen av kommunikation för utveckling av matematiska hypoteser och förståelse. 
Ett exempel på det ser jag i den dialog mellan E1 och E2 som leder till att de finner en lösning 
på problemet. Inledningsvis i dialogen argumenterar E1 för en teori, men en utsaga från E2 i 
slutet av dialogen antyder att även E2 har en förståelse för lösningen. Situationen beskrivs 
som att E2 vill att de ska få 6 kvadrater som blir 30 meter. E2 uttrycker sedan en önskan om 
att konstruera 6 kvadrater som blir 25 meter med avsikt att de då ”vinner”. E1 föreslår att de 
istället då riktar in sig mot att få 24 meter med hänsyn till att 6 går 4 gånger i 24. E1 stegar 
och visar på en idé, vilket leder till att en lösning för att få 30 meter upptäcks. 

E1: ”ett, ett, ett, då blir det tre. Fyra , fem, sex, sju, åtta, nio, (…), tjugotre. Nej jag 
vet inte det kanske blir samma ändå. Nej det blir ju trettio. Det blir trettio. Då blir det 
tio rutor, för det blir tio kvadratmeter. 
E2: ”det blir ju massor av rutor”
E1: ”det blir ju trettio om man har enmeters. En kvadratmeter, det blir ju en meter, 
tio meter och tre sidor på varje det blir ju trettio.”
E2: ”ja då har vi ju trettio.”
E1: ”det blir likadant hur vi än gör.”
E2: ”om vi tar alla 2 meter så får vi 6 och då blir det också 30.”
E1: ”då blir det 6 gånger 5 stycken va?”
E1: ”om man tar tre så blir det tre, tre, tre och så blir det en en meters kvar också. 
Det blir ju också trettio. För det blir ju 27 plus tre.”

Vidare resonerar gruppen om det har någon betydelse om det är varierande storlek på 
kvadraterna. De konstaterar att det kortaste de har kommit fram till är 30. E1 hävdar att om 
man skulle få det till 25 måste vägsträckan kortas av. E2 tror att det inte går att få kortare än 
30 meter. Gruppen står nu stilla och resonerar. De är fortfarande inte helt övertygade om att 
30 meter är den kortaste möjliga sträckan, men tror att deras sträcka på 31 meter beror på att 
de inte har konstruerat kvadraterna korrekt. Gruppen börjar kontrollmäta sträckorna, men 
övergår till att konstruera trädgårdsland som är 2 gånger 2 meter.

Efter 44 minuter spekulerar E2 i samma tankebanor som E1 gjorde efter 21 minuter:

E2: ”det kanske bara går att få 30!”

Även denna utsaga passerar utan respons. Under aktiviteten förekommer ett flertal liknande 
utsagor som inte bemöts av någon återkoppling av övriga gruppmedlemmar och är exempel 
på situationer där en effektiv kommunikation uteblir. Detta fenomen upptäcktes även i en av
de andra grupperna, där en av eleverna stod vid sidan och lågmält uttalade ett korrekt 
lösningsförslag. De övriga i gruppen höll aktivt på att mäta och räkna utifrån sina hypoteser.
Det var dessa båda grupper som sist insåg lösningen på problemet och behövde viss ledning 
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för att se sambandet i uppgiften. Jag ställer en fråga till gruppen med mikrofonerna om varför 
de bara får det till 30 meter. E1 svarar: 

E1: ”Sträckan är 10 meter.”

Tillsammans enas gruppen om att eftersom det är kvadrater och det är tre sidor på varje 
kvadrat utöver den som tillhör sträckan AB som är 10 meter som ska ha staket blir det alltid 
30. 

E1: ”Tre gånger 10 är lika med 30, tre gånger AB är lika med 30. Oavsett hur många 
kvadrater så är det alltid tre sidor som ska ha staket.”

5.2.3 Matematik värderad utifrån van Hiele

Uppgiften uppmanar eleverna att konstruera kvadrater. Genom resonemanget i gruppen 
framgår att E1 har en klar bild av de geometriska figurerna. Denne föreslår hur konstruktionen 
ska se ut samt upptäcker brister i den. E1 drar även paralleller mellan bristerna och det resultat 
som gruppen fått fram. Gruppen får fram ett svar som inte överrensstämmer med den 
utgångspunkt som finns, men upptäcker efter visst resonemang att felet beror på en slarvig 
konstruktion. Vid konstruktionen av kvadrater tar de fasta på, enligt förslag från E1, att mäta 
lika långa sidor. De mäter dock inte samtliga fyra sidor, utan endast tre. De nämner heller 
ingenting om räta vinklar. E1 syftar dock troligen till det då denne uttrycker:

E1: ”Här är det lite snett så det kan vara så att vi också hade fått 30 meter som de 
fick.”

E1 använder sig genom hela övningen av en relevant matematisk terminologi och är under 
arbetes gång välstrukturerad och tydlig. Denne visar även sina tankegångar med hjälp av 
kroppsspråk. Även E2 använder sig av en relevant matematisk terminologi, men uttrycker 
dock vissa funderingar som tycks tagna ur luften, exempelvis då denne föreslår att de ska 
finna en sträcka som är 25 meter. E3 och E4 använder företrädesvis ett vardagligt språk.

Jag hävdar därmed att E1 tillhör van Hieles nivå 2. Nivå 2 innebär att eleven kan 
analysera vissa egenskaper hos geometriska figurer samt exempelvis inse att motstående sidor 
hos en rektangel är parallella (Clements 2007). E2 tänker geometriskt och uttrycker en 
kännedom om att triangelns omkrets är kortare är kvadratens. E2 har dock ingen klar bild om 
hur förändringar påverkar figuren. Jag anser att E2 befinner sig i perioden mellan nivå 1 och 
2. Denne eleven känner igen geometriska figurer och dess benämning, vilket uppfyller nivå 1. 
Eleven känner även till deras egenskaper och kan i viss mån analysera vissa egenskaper. 
Eleven uttrycker dock inte en säkerhet utan uppfattas som om denne många gånger gissar. 
Därför anser jag att eleven inte fullt ut befinner sig på nivå 2. De övriga två är svåra att få en 
uppfattning om på grund av dess tystlåtenhet. E3 och E4 kan eventuellt några termer och 
känner igen figurer när de ser dem, men signalerar en viss osäkerhet. Med hänsyn till någon 
utsaga där en av eleverna verkar osäker på hur figuren ser ut vidhåller jag att eleven tillhör en 
lägre nivå än E1 och E2. 

Eleverna har utifrån ursprungliga teorier om att testa sig fram utvecklat sina teorier inom 
gruppen med hjälp av kommunikation, främst mellan två elever, och slutligen funnit och enats 
om en lösning på problemet. För att komma fram till lösningen har de använt sig av kunskaper 
om den geometriska formen kvadrat, beräkning av omkrets samt jämfört samband och funnit 
ett samband mellan omkretsen och en given sträcka. Jag anser att dessa kunskaper ligger inom 
ramen för det kunskapsmål för matematik kurs A som jag presenterade i min teoridel.

5.3 Sociala aspekter
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5.3.1 Kommunikation med grund i den laborativa aktiviteten

Arbetet vid datainsamlingstillfället byggde på en laborativ aktivitet där laborativt material 
kom att uppta stort fokus. Aktiviteten genomfördes i grupp vilket medförde ett naturligt 
tillfälle till kommunikation (Emanuelsson 2005). De mest framstående medlen till 
kommunikation visade sig vara själva uppgiften och hur den var formulerad samt det 
laborativa materialet. Jag redovisade i avsnittet om genomförande uppgiftens medierande 
verkan för kommunikation genom uppgiftsformuleringen, i och med att arbetet till största 
delen gick ut på att finna en kortare sträcka. Jag kommer därför inte här att analysera det 
mera, men ger ytterligare ett exempel på tankar som väcktes hos eleverna med utgångspunkt i 
uppgiften.

E2: ”Får man bygga staketet över vägen?”
E1: ”Va?”
E2: ”Kan man bygga staket över vägen?”
E1: ”Vaddå väg?”
E2: ”Vägen i mitten.”
E1 läser uppgiften igen.
E4: ”Hon kanske inte ska ha så stor väg.”
E1: ”Det kanske bara är en liten gång.”
E2: ”Nej, vi behöver ju inte veta mellan landen utan bara runt.”
E1: ”Hur långt staket har vi runt dem?”
E2: ”Så det är inget staket i mitten då?”
E1: ”Nej jag tror inte det. Runt dem… Hon måste ju komma in i dem.”

Rystedt och Trygg (2005) menar att laborativt material i sig inte verkar för lärande, utan 
fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel först då det sätts i ett sammanhang. Jag hävdar att 
det laborativa materialet som användes vid aktiviteten kan tänkas verka för en lärande process 
med hänsyn till att det synliggjorde sträckan för eleverna och de hade möjligheten att kunna 
testa och jämföra sina hypoteser. Men jag finner även att det laborativa materialet verkade 
som ett medel för kommunikation. Eleverna resonerade huvudsakligen om hur de skulle nå ett 
relevant resultat och därmed hur de skulle placera materialet. Deras mål uttrycktes inte vara 
att finna det kortast möjliga staketet, utan snarare att använda så lite snöre som möjligt. 
Gruppen arbetar med konstruktionen av trädgårdslanden:

E1: ”sen kan vi ändra lite så ser vi om tråden blir längre eller mindre.” 

De hoppas behöva använda ett kortare snöre. Vilket de konstaterar att de lyckades med. E1 
påpekar vid flera tillfällen att måtten inte är definitiva, utan att de bara testar och att de går att 
ändra. E1 syftar tillbaka till texten där det framgår att det efterfrågas ett obestämt antal, samt 
att storleken på kvadraterna inte har någon betydelse. Gruppen återkommer till resonemanget, 
som de varit vid tidigare, att få 25 meter staket. De tror att det är omöjligt men föreställer sig 
att de skulle kunna få 25 meter.

E2 : ”Man kan göra en triangel!”. 
E1: ”Ja då går det ju. Men nu var det kvadrater.” 

Genom kommunikationen för eleverna arbetet framåt. Med hjälp av kommunikation tar de del 
och ger respons på varandras tankegångar.

5.3.2 Gruppdynamik



22

Arbetet under den laborativa aktiviteten förs av E1 och E2. De tar del av varandras och de 
övriga två medlemmarnas argument samt framför egna. De driver tillsammans arbetet mot ett 
mål, att finna en lösning på problemet. E3 och E4 deltar något vid arbetet med tar inga egna 
initiativ och kommer heller inte med egna idéer. 

Under arbetets gång är samtliga elever fokuserade på uppgiften och arbetar för att nå en 
lösning. De är relativt lyhörda för varandras åsikter samt ger E1 och E2 i allmänhet respons på 
varandras uttalanden, vilket medför att deras tankegångar förs framåt. E1 tar det huvudsakliga 
ansvaret för att föra processen mot det gemensamma målet, att finna en lösning. Enligt 
uppgift från elevernas ordinarie matematiklärare märks inte E1 nämnvärt i klassrummet och 
är där relativt tystlåten. Jag redogör i min teoridel för Ericssons (2004) tankar om vad lärande 
aktiviteter utomhus kan bidra med förutom just lärande. Hon menar att den sociala ordning 
som har infunnit sig i den traditionella undervisningsmiljön ges möjlighet att förändras i 
samband med att miljön förändras. Jag tolkar E1s agerande som ett exempel på detta. I teorin 
kopplades lust till matematik samman med inspirerande miljö för att främja motivation samt 
kroppsligt och själsligt engagemang (Skolverket 2003). E1 visade under arbetet både ett 
kroppsligt och ett själsligt engagemang och dennes utsagor tyder på lust.

E1: ”titta så vackert vi får det”
E1: ”det var roligt att få räkna med ett material inte i böckerna som vi gör vanligtvis”

Möjligen ligger denna inställning till grund för den aktiva roll som E1 hade under arbetet. I 
Skolverkets rapport (2003) påstås att motivation genererar kunskap. Tecken på det ser jag i 
E2s utsaga vid intervjutillfället:

E2: ”När man väl fattade vad det skulle vara fick man en aha-upplevelse”. 

E2 har många idéer som E1 värderar. E1 och E2 kommunicerar flitigt under hela arbetet. De 
ser till att alla gruppmedlemmarna är delaktiga i arbetet genom att fördela arbetsuppgifter. E3 
och E4 lyssnar och tar del av de andras resonemang. E4 uttrycker under arbetets gång tvivel 
på sin egen förmåga.

E4: ”du får säga vad jag ska skriva”

Även under intervjun framkommer att E3 och E4 anser att de inte hade klarat uppgiften utan 
de övriga. De tyckte att det var bra att arbeta i grupp med denna typ av uppgifter för att de 
fick hjälp att tänka. E4 anser dock att denna typ av arbete lämpar sig bättre i varmare väder.

Gruppen tenderar att utgöra två mindre inbördes grupper, E1 och E2 i den ena samt E3 
och E4 i den andra. Grupperingen hör samman med roller som eleverna intar och utläses på 
grund av att E1 och E2 deltar aktivt både verbalt och fysiskt. Medan E3 och E4 är mycket 
fåordiga samt står stilla jämte varandra under hela laborationstillfället. Jag nämnde i teorin att 
roller medför förväntningar på beteenden. Exempel på det ser jag i de roller som eleverna 
intar. E1 antar rollen som arbetsledare och idékläckare, medan E2 fungerar som assistent och 
bollplank. E3s och E4s inaktiva beteende tyder på att de förväntar sig och räknar med att E1 
besitter kunskapen och förlitar sig på att denne tar ansvaret att föra gruppens arbete mot en 
lösning. E3 och E4 intar passiva roller, vilket medför att ingen av de övriga förväntar sig att 
de ska ta ett stort ansvar och deras agerande tycks därmed heller inte väcka några bittra 
känslor hos de övriga. Jag tolkar, den interna grupperingen till trots, klimatet i gruppen som 
öppet. Eleverna uttrycker en stor öppenhet inför varandras åsikter, i och med att de lyssnar 
och värderar varandras åsikter. Öppenheten inom gruppen företräds även av att de lånar
varandras vantar och skämtar lättsamt sinsemellan under arbetets gång. Den inaktivitet som 
E3 och E4 utstrålar tolkar jag inte som rädsla att göra bort sig eller liknande, utan snarare en 
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brist på vetskap. E3 och E4 uttrycker ett förtroende för de andra under intervjun, då de menar 
att deras förslag var de bästa. Ytterligare en orsak till dess tystlåtenhet kan tänkas vara att E3 
var försedd med mikrofon, likt E1. Dock tror jag inte att det var skälet med tanke på att 
eleverna småpratade om andra vardagliga saker emellanåt.

På tal om grupparbete hävdar E2 under intervjun att:

E2: ”jag tycker det är bra för då kan man byta lite så här och få lite nya tankesätt och 
så kanske han kommer på något som jag inte har tänkt på och sen kan man ju spinna 
vidare på det”

E2 menar även att det är bra att vara flera med tanke på att det då är fler som kan komma med 
idéer. Ingen av eleverna uttryckte något negativt om att arbeta i grupp, men ansåg att fyra var 
ett maxantal av gruppmedlemmar. Vid annan typ av uppgifter arbetar E4 lika gärna enskilt.
Trots den attityd och de åsikter som E3 och E4 uttrycker är gruppen relativt effektiv. Samtliga 
medlemmar är fokuserade, toleranta och verkar mot ett gemensamt mål. En effektiv 
arbetsgrupp kännetecknas enligt Jonsson (2001) av en informell och avslappnad atmosfär 
samt att den arbetar mot ett gemensamt mål.
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6 Slutsatser

Vilken matematik används i gruppaktiviteten? 

I arbetet med den laborativa aktiviteten konstruerar eleverna kvadrater utifrån 
måttuppskattningar från en exempelbild. De jämför area och omkrets mellan kvadrater av 
olika storlek. Eleverna undersöker och testar hur förändringar påverkar formens egenskaper, 
exempelvis:

E2: ”men ta in den en meter då”
E1: ”vi får tänka hur kan vi göra den kortare iså fall?”
E2: ”vi kortar ner denna en meter så blir det kortare”
E1: ”kortar du ner den en meter så blir det ju en meter större på den kanske. Det ska 
ju vara kvadrater.”

Ett samband mellan trädgårdslandens omkrets och den givna sträckan 10 meter uttrycks och 
eleverna finner att omkretsen alltid är tre gånger så lång men hänsyn till att det är tre sidor 
som ska ha staket. Även vissa beräkningar förekommer vid aktiviteten.

Hur ser de kommunikativa processer som uppträder i aktiviteten ut samt hur förhåller sig 
dessa till den matematik som äger rum?

Verbal kommunikation äger främst rum mellan eleverna E1 och E2. De är lyhörda för 
samtliga gruppmedlemmars åsikter, vilka de till största delen bemöter med respons. Även E3 
och E4 är uppmärksamma och lyssnar men bjuder huvudsakligen på icke-verbal 
kommunikation, vilken utstrålar en tillbakadragen attityd. Dock uttrycker de en tillit till de 
övriga två. De kommunikativa processerna som utvecklas i aktiviteten kännetecknas av en 
öppenhet och en avslappnad atmosfär. Kommunikation riktas mot ett uttalat mål, en lösning 
till uppgiften, och utvecklas kring uppgiften samt kring det laborativa material som eleverna 
har till förfogande. Utifrån uppgiften och det laborativa materialet kommunicerar eleverna om 
hur de ska konstruera trädgårdslanden, möjliga hypoteser samt fel som uppstår och tänkbara
lösningar till dessa. 

Vid ett par tillfällen uteblir respons från övriga gruppmedlemmar, exempelvis då E1 
uttrycker:

E1: ”eller kan det vara så att det blir samma på allihopa”

och sedemera E2:

E2: ”det kanske bara går att få 30!”

Det resulterar i utebliven kommunikation och leder inte till någon utveckling i aktiviteten. 
Vid ett par tillfällen märks avgörande situationer för arbetet. Eleverna arbetar

inledningsvis utifrån uppgiftsformuleringen och får fram ett resultat. Men då E1 upptäcker att 
konstruktionen är lite sned och börjar spekulera i om deras sträcka egentligen kan ha varit 30 
meter ändras det fortsatta arbetets karaktär. Gruppen börjar resonera mer med varandra samt 
söker och testar olika alternativ. Ytterligare en vändpunkt är då jag ställer frågan om varför de 
har fått det resultat de har fått. Eleverna reflekterar då ytterligare en gång över sin teori och 
får därigenom insikt i resultatet. Arbetet går således från att ”testa sig fram”, till att föra ett 
mer strukturerat resonemang, till att slutligen få insikt i en lösning med hjälp av 
kommunikativa processer i gruppen.
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Hur uppfattar elever det här sättet att arbeta med lärande i matematik?

Eleverna är under aktiviteten fokuserade på att arbeta för att finna en lösning på problemet. 
E1 uttryckte en positiv attityd till arbetet:

E1: ”det var roligt att få räkna med ett material inte i böckerna som vi gör vanligtvis”

E2 menade att:

E2: ”När man väl fattade vad det skulle vara fick man en aha-upplevelse”. 

Vidare anser E2 att det är positivt med grupparbete med avseende på att möjligheten ges till 
tankeutbyte. Likaså E3 och E4 var eniga om att det var bra att arbeta i grupp med en sådan 
här typ av uppgift eftersom de betvivlade sin förmåga att klara av att utföra ett likvärdigt 
arbete på egen hand. Dock ansåg E4 att ett varmare väder hade varit att föredra och arbetar 
lika gärna enskilt vid andra typer av uppgifter.
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7 Diskussion

7.1 Resultatdiskussion

I styrdokumenten för de frivilliga skolformerna framgår att skolan bland annat ska skapa 
förutsättningar för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Vidare i 
ämnesbeskrivningen för matematik tydliggörs vikten av kreativitet och kommunikation inom 
ämnet. Trots dessa föreskrifter vidhåller rapporter från Skolverket att undervisningen inom 
matematikämnet till största delen bygger på enskilt arbete ifrån läroboken. Den 
kommunikation som äger rum sker huvudsakligen mellan lärare och elev. Skolverket söker 
därför förändring och uppmanar till mer laborativa arbetsmetoder inom 
matematikundervisningen. Syftet med denna studie är således att genom en fallstudie 
undersöka för och nackdelar med att arbeta laborativt på gymnasienivå med fokus på 
kommunikativa processer i aktiviteten. 

Resultatet i studien har bland annat visat på fördelar med ett laborativt arbetssätt i grupp. 
Dels för elevens kunskapsutveckling, men även för elevernas sociala utveckling. Utemiljön 
gav möjlighet att bryta klassrummets invanda sociala ordning, vilket medförde att nya 
egenskaper hos eleverna synliggjordes. Eleverna intog roller i de grupper de var indelade i 
och agerade utifrån dessa. Det främjade vissa av eleverna, medan andra tog ett steg tillbaka 
och förlitade sig till övriga. Resultatet i studien visar även att kommunikationen hade en 
avgörande funktion för utfallet av aktiviteten. Det framgår främst vid de tillfällen där 
kommunikation i ett par situationer bidrog till utveckling av elevernas teorier och deras 
arbete, samt då utsagor ej bemöttes med respons. Nilsson & Ryve (2010) hävdar att en 
meningsfull kommunikation bygger på att eleverna argumenterar samt lyssnar till varandra.
De tillfällen där kommunikation uteblev kan härledas till att eleverna var alltför fokuserade på 
sin egen teori och lyssnade därmed inte på omgivningens argument. Här uppenbarar sig en 
nackdel med arbetssättet, vilket kräver att samtliga involverade tar sitt ansvar i aktiviteten och 
är lyhörda inför varandra. Det är en nödvändighet med avseende på att föra arbetet framåt 
genom samspel och kommunikation med varandra, samt för att understödja till sin egen 
vinning av aktiviteten. Studiens resultat åskådliggör att laborationen kan verka som ett medel 
för att få eleverna att reflektera över kvadratens egenskaper och därmed bana väg för 
elevernas utveckling från van Hieles nivå 1 till nivå 2. För att detta ska vara möjligt krävs 
elevens egen psykiska och fysiska närvaro. Möjligheten hindras om en del elever bara glider 
med och förlitar sig till de övriga gruppmedlemmarnas prestationer och följden blir att ingen 
kunskapsmässig utveckling sker.

Göransson och Nilsson (2007) anger i sin studie språkliga besvär som en orsak till 
svårigheter inom geometri. Denna studie visar på vikten av språkliga kunskaper genom att för
att kunna ta del av aktiviteten och den kommunikation som föds i denna, samt därigenom ta 
tillvara på den kunskapsutveckling som erbjuds genom aktiviteten, krävs att man behärskar ett 
godtyckligt matematiskt språk. Jag hävdar dock att språk även kan användas för att motverka 
svårigheter inom geometri och därmed verka som ett medel. I den övning som denna studie 
innefattar fick elever som visade på svagare kunskaper ta del av andra elevers utsagor och på 
så sätt vidga sin syn inom det matematiska momentet. 

Attityden till denna typ av aktivitet var hos eleverna blandad, men i huvudsak positiv. En 
negativ inställning kan vara en orsak till att några elever inte engagerar sig så mycket i 
aktiviteten. Skolverkets studie Lusten att lära med fokus på matematik (2003) betonar vikten 
av en inspirerande miljö för att stimulera elevers motivation. Vidare framgår att motivation är 
en nödvändighet för en lärande process. Studien visar att det är viktigt att ha i åtanke att det 
som uppfattas som en inspirerande miljö för en elev kanske inte är det för en annan.
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7.2 Metoddiskussion

Studien har omfattat de kvalitativa metoderna observation och intervju. Dessa metoder i 
samverkan har givit en god bild av resultatet av studien. Dock hade ett mer generaliserande 
resultat kunnat presenteras om fler grupper studerats. Aktiviteten dokumenterades med hjälp 
av video samt ljudupptagning. Kvaliteten på dessa var mycket god och gav därför en bra 
möjlighet till granskning och analys. Vilka elever som skulle bära mikrofon bestämdes i
samråd med elevernas ordinarie matematiklärare. För att få ett bra undersökningsunderlag är 
det viktigt att dessa personer bidrar med givande information. Detta outtalade krav kan vara 
en orsak, förutom de som nämnts tidigare i texten, till att E1 intog den kreativa roll som denne 
gjorde. Aktiviteten vid undersökningstillfället föll ut väl, vilket även eleverna upplevde enligt 
erhållen respons. Dock uppvisade eleverna vid intervjuerna andra egenskaper än vid 
laborationstillfället. Vid aktiviteten var eleverna spontana och frispråkiga, medan de vid 
intervjuerna var betydligt mer tystlåtna. En anledning till förändringen hos elevernas beteende 
jämfört med vid uteaktiviteten kan vara skillnaden på situation och miljö. Intervjun byggde på 
ett samtal med mig, en för dem okänd person, i en lokal på skolan till skillnad mot 
uteaktiviteten där de samtalade vänner emellan. 

Uppgiftsformuleringens betydelse under aktiviteten belyser vikten av att vara noga med 
att välja ord för att nå sitt syfte och budskap. Uppgiften som utgjorde underlaget till 
aktiviteten i denna studie vållade inte några problem för eleverna med hänsyn till förståelsen, 
men stimulerade en drivkraft hos dem och uppfyllde därmed en del av dess syfte. Att så blev 
fallet beror troligen på de tester som genomfördes vid utformningen. Dessa kartlade 
oklarheter och möjliggjorde en förbättring. 

En undersökning av detta slaget som bygger på kvalitativa undersökningsmetoder är svår 
att rekonstruera med tanke på att elever är olika, har olika erfarenheter och agerar olika. Men 
skulle jag genomföra undersökningen ännu en gång skulle jag försöka ordna så att 
ljudupptagning äger rum i samtliga grupper, då mycket intressant information gick förlorad i 
min strävan att försöka observera de övriga fyra grupperna på plats. 

7.3 Konsekvenser för undervisning

Resultatet i studien har pekat på betydelsen av en effektiv kommunikation för lärande i 
matematik. Jag finner det därför viktigt att eleverna inom matematikundervisningen ges 
utrymme att skapa kommunikativa processer för att kunna träna sin förmåga att lyssna och 
argumentera. Studien har visat att laborativa aktiviteter som bearbetas i grupp kan verka som 
ett forum för detta. Genom arbete i grupp ges eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper 
genom samspel med de övriga gruppmedlemmarna, vilket i sin tur kan leda till en djupare 
förståelse för företeelser inom ämnet. Studien har även visat att för att lärande ska ske är det 
viktigt att samspelet fungerar, samt att aktiviteten har ett uttalat mål och ett syfte. 

7.4 Framtida studier

Det har i denna studie genomförts en fallstudie som baserades på en uppgift som berörde 
geometrimomentet och bearbetades i en laborativ utomhusaktivitet. För att få en uppfattning
om vilka konsekvenser aktiviteten bidragit med, samt hur den påverkat eleverna 
kunskapsmässigt välkomnas en uppföljande studie i klassrumsmiljö.

Jag välkomnar jämväl studier inom vilken påverkan uppgiftens formulering har för utfallet 
av ett arbete. I den här studien arbetade eleverna inledningsvis enbart utifrån uppgiften och 
vikten av uppgiftens formulering blir därmed mycket påtaglig. 
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Efter att ha studerat resultatet i denna studie och analyserat detta föddes även en fundering 
över hur pedagogens agerande hade kunnat påverka utfallet. Jag intog under aktiviteten en 
tillbakadragen roll där jag lät eleverna arbeta med så lite inflytande av mig som möjligt. Men 
vid ett tillfälle gick jag in och ställde en fråga till eleverna vilken medförde en utveckling av 
elevernas teorier. Min fundering är således hur pedagogens roll och agerande påverkar en 
aktivitet och sänder det vidare som förslag till kommande undersökningsområde.
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Bilaga 1. Brev till berörda elever

Hej!

Jag heter Therese Carlsson och studerar till lärare vid Växjö universitet. Jag arbetar i 

höst med mitt examensarbete inom matematikdidaktik. Arbetet syftar till att undersöka 

fördelar och nackdelar med att arbeta laborativt i utomhusmiljö inom matematikämnet 

på gymnasiet. Jag tänker i er klass genomföra en undersökning i form av en övning där 

resultatet inkluderas i mitt arbete. Undersökningen kommer att dokumenteras med 

hjälp av videoinspelning samt ljudupptagning. I samband med studien kommer inga 

personuppgifter att publiceras. 

Jag är mycket tacksam om så många som möjligt vill medverka vid undersökningen. Er 

medverkan är frivillig, men för att ni ska kunna delta behöver jag ert medgivande. Om 

ni godkänner ert deltagande ber jag er skriva under nedan och lämna papperet åter till 

mig.

Vänliga hälsningar  

/Therese

-------------------------------------------                             -----------------------------------------------

Underskrift                                                                   Namnförtydligande
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Bilaga 2. Intervjuguide

Intervjuguide - teman

Processen

Förklara vad ni gjorde.

Hade ni kunnat göra på något annat sätt?

Varför blev arbetet som det blev?

Upplevde ni att övningen tillförde er någonting? Om ja, vad? Om nej, varför inte?

Språket

Hur uppfattade ni uppgiften?

Vad la ni tyngdpunkten på i uppgiften?

Gruppen

Hur fungerade arbetet i gruppen?

Påverkades ert agerande av att ni var flera?

Hade ni agerat annorlunda om ni arbetat enskilt?
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