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SAMMANFATTNING 

I denna undersökning prövas hypotesen att praktiska övningar bidrar till att elever blir 

bättre på att lösa mer omfattande matematiska uppgifter och att dessa övningar även 

bidrar till att förbättra elevers uppfattning om matematik. Undersökningen genomfördes 

i grundskolans år sex med hjälp av en serie praktiska övningstillfällen. Vid de praktiska 

övningstillfällena fick eleverna möjlighet att använda sina matematikkunskaper för att 

lösa matematiska problem praktiskt, istället för att enbart räkna i matematikboken, och 

med hjälp av detta få en förklaring på vad matematiken faktiskt kan användas till. För att 

undersöka om eleverna blivit bättre på att lösa mer omfattande matematiska uppgifter 

efter de praktiska övningstillfällena användes ett kunskapsprov och för att undersöka 

deras uppfattning om matematiken användes en enkätundersökning. Resultatet av 

undersökningen pekar på att vissa signifikanta skillnader uppkommit i elevernas 

kunskaper att lösa matematiska uppgifter då de praktiska övningstillfällena genomförts. 

Eleverna förbättrade till exempel på kort tid sina förmågor i att lösa 

tillämpningsuppgifter. Det tydligaste resultatet är dock att elevernas uppfattning om 

matematiken upplevs betydligt mer positiv efter de praktiska övningarna. 

ABSTRACT 

This essay tested the hypothesis regarding whether practical tasks cause pupils to 

improve their skills solving more comprehensive mathematical tasks and also if these 

practical tasks contribute to improve pupils’ view of mathematics. The investigation has 

been implemented in the sixth grade using a series of practical classes. Due to the 

practical mathematics the pupils had the possibility to use their knowledge in 

mathematics in order to solve mathematical problems practically, instead of just working 

with the math book, and due to this get an explanation of what mathematics really can be 

used for. To check whether or not the pupils had improved their skills in solving more 

comprehensive mathematical problems after the practical classes a test of their 

mathematical knowledge was handed to them and in order to check their view 

concerning mathematics a questionnaire was used. The result of the investigation points 

at some significant differences have occurred in the pupils’ knowledge of solving 

mathematical tasks. The pupils improved, among many things, over a short time their 

abilities to solve applied mathematical tasks. The most evident result however is the fact 

that the general view on mathematics had changed to become more positive after the 

practical tasks. 



 

FÖRORD 

Matematik anses bland elever vara ett svårt ämne och svenska elevers 

matematikkunskaper har blivit allt sämre genom åren. Denna utveckling måste brytas 

och för att göra detta anser vi att den nuvarande undervisningsformen borde förändras. 

Under våra VFU-perioder har vi främst stött på en undervisning som inriktar sig på att 

enbart lösa matematikuppgifter i läroboken. Denna undervisningsform är enformig och 

även svår för vissa elever att ta till sig kunskap genom. Undervisningen anser vi istället 

borde innehålla fler olika pedagogiska hjälpmedel, varav ett är praktisk matematik. 

Genom praktiska övningsuppgifter tror vi att elever kan få bättre kunskaper inom ämnet. 

De kan även bidra till att göra matematikundervisningen roligare och mer varierad för att 

ytterligare motivera elever, vilket är en ständig kamp för matematiklärare. Det finns 

begränsad forskning kring hur praktisk matematik påverkar elevers kunskaper och 

uppfattningar vilket gör denna undersökning intressant.    

För att kunna genomföra detta examensarbete har vi fått mycket hjälp och stöd och vi 

skulle därför vilja tacka alla som har medverkat till att genomföra denna undersökning. 

Ett stort tack riktas framförallt till elever, lärare, rektorer och övrig personal på vår 

undersökningsskola, för att vi har fått genomföra vår undersökning hos Er. Ett tack 

riktas också till handledare, examinator, bibliotekarier och övriga lärare på 

Linnéuniversitetet som hjälp oss med bland annat litteratur, bearbetning, åsikter och 

kommentarer. Ytterligare vill vi tacka övriga studenter i handledar- och 

examinationsgrupperna som kommit med värdefulla tips och råd angående det 

examensarbete vi skrivit. 
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1 INLEDNING 

Den 20 oktober 2010 publicerades en artikel i Svenska Dagbladet vilken handlade 

om en granskning gjord av skolinspektionen som visat att matematikundervisningen i 

skolan är bristande i många delar av Sverige. Skolinspektionen framhöll efter 

granskningen att ”lärare lägger mer fokus på mekaniskt räknande än på förståelse, 

vilket kan skapa problem för elever som läser vidare” (Svenska Dagbladet, 2010). 

Efter en granskning av matematikundervisningen i 55 gymnasieskolor har det 

klargjorts att problemlösning och kreativt tänkande lyser med sin frånvaro (a.a.). 

Matematiklektionerna i de skolorna går främst ut på att lärare håller genomgångar 

följt av att eleverna räknar mekaniska uppgifter i läroboken. Skolinspektionen 

misstänker att orsaken till detta är att lärare har för dåliga kunskaper om gällande 

kursplan, men även att de inte har kompetens att ge eleverna utmaningar i ämnet 

matematik. Enligt Lärarförbundet behövs det en satsning inom matematik mot en 

mer varierad undervisning redan i tidiga årskurser, där förhoppningen sedan är att 

detta skall följas även på gymnasiet (a.a.). Artikeln redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

Denna artikel väckte de idéer som ligger till grund för den undersökning som 

presenteras i denna rapport. Ett mål som många lärare har är att eleverna ska tycka 

att deras ämne är roligt och lärorikt. För att uppnå detta mål krävs variation i 

undervisningen. Detta behöver dock inte innebära kreativa övningar vilka ofta kan ta 

lång tid att planera och genomföra. Det handlar om att försöka skapa en 

undervisningssituation där olika moment kan testas och genomföras. Varje människa 

är unik och därför är det viktigt med variation i undervisningen för att kunna främja 

varje individs lärande och även fånga deras intresse. Det är detta som är en lärares 

uppdrag (Skolverket, 1994). 
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2 BAKGRUND 

2.1 Praktisk matematik 

Enligt Berggren och Lindroth (2004) lämnar inte kursplanen för matematik något 

”utrymme för att inte använda laborationer som ett naturligt inslag i 

matematikundervisningen genom alla skolår” (Berggren och Linderoth, 2004, s.97). 

Vidare konstaterar de att praktiska övningar i matematikundervisningen främjar 

samarbete och ökar elevers intresse för ämnet. Det ger även den enskilda eleven 

möjlighet att utveckla sin egen förmåga och sina kunskaper inom matematik (a.a.). 

Abrahams och Millar (2008) menar att det som skiljer olika skolor från varandra i 

den naturvetenskapliga undervisningen är förekomsten av praktiskt arbete. De 

definierar praktiskt arbete som ett arbetssätt där eleverna får möjlighet att observera 

och hantera verkliga objekt i undervisningen. De menar även att praktiska moment i 

den naturvetenskapliga undervisningen är en mycket viktig del för att eleverna ska 

tycka att undervisningen är meningsfull och inbjudande (a.a.). 

Definitionen för den praktiska matematik som tillämpas i denna undersökning är ett 

arbetssätt som skiljer sig från den vanligaste undervisningssituationen i matematik, 

nämligen genomgångar och problemlösning i det läromedel som används. Praktisk 

matematik handlar i detta examensarbete om att eleverna ska få möjlighet att 

använda sina matematikkunskaper för att försöka lösa matematiska problem 

praktiskt. Ett exempel på detta kan vara att istället för att räkna omkretsen av en figur 

i matematikboken, så kan eleverna få till uppgift att mäta omkretsen på klassrummet. 

Med denna metod är förhoppningen att eleverna ska få en förklaring på vad 

matematiken kan användas till i vardagen.  

2.2 Mål från läroplaner och kursplaner 

En av lärarens viktigaste uppgifter är enligt Lpo94 att anpassa undervisningen efter 

varje elevs egna förutsättningar och behov för att främja ett fortsatt lärande och 

kunskapsutvecklande (Skolverket, 1994). Genom ett varierat arbetssätt där eleverna 

får uppleva olika uttrycksformer för kunskap ska läraren kunna stimulera ett lärande 

även för de elever som upplever svårigheter inom ämnet (a.a.). I den nya läroplanen 

Lgr11 är ett av målen att ”i skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, 

sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 2010a, sid. 7). Detta 

bidrar till att eleverna inte bara får möjlighet att utveckla sina kunskaper genom olika 

uttrycksformer utan även genom olika arbetsformer, såsom självständigt arbete eller 

arbete tillsammans med andra (a.a.). 

Vid en jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11 gällande det som står skrivet om 

matematikämnet finns en tydlig utveckling mot ett mer kreativt och utforskande 

arbetssätt (Skolverket, 1994; Skolverket, 2010a). I Lpo94 finns mål beskrivna som 

ska uppnås i grundskolan och där står det att eleverna ska uppnå ett grundläggande 

matematiskt tänkande och dessutom kunna tillämpa detta i vardagen (Skolverket, 

1994). I Lgr11 finns dessutom mål att eleverna ska kunna lösa matematiska problem 

samt kunna tillämpa sina kunskaper praktiskt och på ett kreativt sätt (Skolverket, 

2010a). 

Den för tillfället gällande kursplanen för matematik i grundskolan beskriver bland 

annat att matematikutbildningen ska utveckla elevernas intresse för ämnet, ge 

eleverna möjlighet att praktisera sina kunskaper i en öppen samtalsform för att uppnå 
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en ytterligare förståelse samt ge eleverna möjlighet att upptäcka matematikens estetik 

i form av mönster, former och samband (Skolverket, 2000). Matematiken ska vidare 

inriktas mot att tillämpa kunskaperna i vardagen, samhället och i vetenskapliga 

sammanhang samtidigt som problemlösning ska ha en central plats. 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 

och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 

stöd som elever i behov av särskilda utmaningar (Skolverket, 2000).  

Skolverket har nyligen gett ut ett förslag till en ny kursplan för matematik i 

grundskolan som ska börja gälla i samband med Lgr11. Denna kursplan ger en 

ytterligare inriktning mot att matematikämnet handlar om tillämpningar och 

problemlösning eftersom det i målbeskrivningen finns en egen kategori angående 

just problemlösning (Skolverket, 2010b). I dessa mål beskrivs det att eleverna ska 

lära sig ”strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer” samt 

kunna hantera en ”matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga 

situationer”(Skolverket, 2010b, sid. 4). 

2.3 Kunskapsnivåer i matematik 

I Lpo94 kan det utläsas att kunskap inte är något entydigt begrepp utan är något som 

kan uttryckas i många olika former eller nivåer (Skolverket, 1994). De olika 

kunskapsnivåer som Skolverket (1994) beskriver är fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. 

Dessa tankar om olika nivåer av kunskap och lärande har funnits med inom 

utbildningsvärlden i många år och har inspirerat till det som idag finns med i 

läroplanerna. En av de som först introducerade dessa tankar i mitten av 1900-talet 

var Benjamin Bloom och han skapade då en taxonomi kring de olika steg som finns i 

lärandet. Blooms taxonomi delar in lärandet i tre domäner; den kognitiva, den 

affektiva och den psykomotoriska (Bloom, 1984). Det är den kognitiva domänen 

som innefattar de färdigheter som visar hur mycket någon kan om ett visst ämne, det 

vill säga vilket djup som finns i kunskapen eller förståelsen (a.a.). Till denna domän 

finns underkategorier, eller nivåer, som delar in färdigheterna mer detaljerat, 

nämligen kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes samt utvärdering (a.a.). 

Dessa kunskapsnivåer kan tillämpas inom många olika ämnen, varav ett exempel är 

matematik. 

Den första nivån, kunskap, innebär en förmåga om att upprepa något på exakt samma 

sätt som tidigare lärts in (Bloom, 1984). Detta kan inom matematiken uttryckas till 

exempel som en förmåga att memorera begrepp, kunna grundläggande algoritmer 

samt lösa uppgifter som liknar något du tidigare löst.  

Nivån förståelse tar steget längre och innebär en förmåga att kunna översätta och 

tolka kunskap, för att till exempel kunna göra om en grundläggande textuppgift till 

ett algebraiskt uttryck (Bloom, 1984). 

Tillämpning är något som vanligen sker i två steg, nämligen en omvandling av 

textproblemet till ett algebraiskt uttryck samt en användning av algoritmer för att 

kunna beräkna uttrycket. Vid en tillämpning används kunskaperna i nya situationer 

och för att kunna tillämpa dem på ett nytt sätt (Bloom, 1984). 

De tre högre nivåerna är något mer avancerade när det gäller på vilket sätt 

kunskaperna inom ett visst ämne används. Dessa nivåer innefattar färdigheter som att 
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kunna generalisera och kombinera kunskaper för att lösa problem, men nivåerna 

kräver också ett nytänkande i motsats till de första nivåerna som endast kräver ett 

återskapande (Bloom, 1984). Den enda av de tre högre nivåerna, som använts i denna 

undersökning, är analys, vilket innebär en förmåga i att kunna bryta ner 

informationen från ett större problem till mindre bitar eller delproblem, för att kunna 

granska och dra slutsatser från dessa (a.a.). 

Även i Sverige har dessa tankar om olika nivåindelningar för lärandet fått fotfäste, 

framförallt genom Malmer (2002) som skapat egna inlärningsnivåer specifikt inom 

matematik. Hennes nivåer tänka – tala, göra – pröva, synliggöra, förstå – formulera, 

tillämpning och kommunikation, grundar sig i Blooms taxonomi men har en egen 

karaktär som hon anser ska kunna vara till hjälp för elever med svårigheter inom 

matematiken. Vidare menar hon att anledningen till att många elever har svårigheter 

inom matematik är att de inte får den tid och det stöd som de behöver på sin 

individuella kunskapsnivå. För att kunna tillgodose alla elevers behov är det viktigt 

att integrera alla dessa inlärningsnivåer i undervisningen (a.a.). Enligt Malmer (2002) 

är ett praktiskt och undersökande arbetssätt att föredra för att kunna skapa en 

undervisning som fångar upp både de elever som har matematiksvårigheter och de 

elever som behöver en utmaning i sin kunskapsutveckling. 

2.4 Elevers lärande 

Dunn och Griggs (2007) redogör för modellen ”The Dunn and Dunn Learning Style 

Model”, vilken behandlar faktorerna för olika lärstilar. Denna modell utgår från olika 

lärandesituationer, som till exempel skolundervisning. Modellen består av olika 

faktorer som påverkar elevers lärande, nämligen; miljö, emotionella, sociala, fysiska 

och psykologiska faktorer (a.a.). Många av dessa faktorer kan kopplas direkt till att 

praktiska undervisningsmetoder är gynnsamma för elevers lärande. 

Vad gäller emotionella faktorer påverkar, enligt modellen, stuktur och motivation 

elevens arbete positivt, vilket är viktigt att tänka på vid konstruktionen av en praktisk 

uppgift (Dunn och Griggs, 2007). Struktur kan skapas till exempel genom att 

materialet som används ser genomarbetat och roligt ut, vilket kan uppnås genom 

mycket färger, roliga och relevanta bilder (a.a.). En stor motivation för eleverna kan 

skapas genom att göra något annat än vad de är vana vid samt att detta görs på 

lektionstillfällen då eleverna vanligtvis är omotiverade, som på till exempel sista 

lektionen för dagen (a.a.). 

Sociala faktorer handlar enligt denna modell om att elever får arbeta tillsammans och 

lära av varandra, något som även är önskvärt är att variera gruppformationerna för att 

få störst kunskapsutbyte (Dunn och Griggs, 2007). Detta kan exempelvis göras 

genom arbete i mindre och större grupper, i grupper där eleverna arbetar med sina 

kompisar och i grupper där de placeras med klasskamrater som de inte brukar arbeta 

med. Variationen i grupperingarna leder till ett större utbyte av kunskaper, men 

förhoppningsvis också att nya relationer kan ha skapats, vilket även det kan vara 

gynnsamt för lärande (a.a.). Boström och Svantesson (2007) presenterar forskning 

som visar att de flesta av eleverna dessutom föredrar att arbeta tillsammans med 

andra, både som par och som större grupper. 

De fysikaliska faktorerna i denna modell innebär att elevernas inlärning gynnas om 

de får använda sina sinnen under lärandets gång (Dunn och Griggs, 2007). Genom att 

eleverna får konkreta problem att lösa med hjälp av händerna och sina kamrater, 
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används både deras känsel, syn och hörsel, vilket ökar möjligheten för att fler lär sig 

något nytt av problemet. Boström och Svantesson (2007) menar nämligen att: 

våra sinnen är våra direkta inlärningskanaler. Sinnena är de fönster hjärnan har 

mot den yttre världen och är högst individuella. Synen kan vara den bästa 

inlärningskanalen för vissa individer, medan andra uppfattar omvärlden och lär 

sig bäst via hörseln. Ytterligare andra vill använda händerna och vissa behöver 

upplevelser (Boström och Svantesson, 2007, s. 54). 

Det är viktigt att eleverna blir delaktiga i undervisningen, både fysiskt och psykiskt.  

John Dewey, framstående filosof och lärofader inom den progressiva pedagogiken, 

menade att vi lär oss genom att göra, learning by doing (Dewey, 2004). Vidare 

menade han att skolan borde användas som ett laboratorium och inte som ett 

auditorium, där eleverna endast lyssnar och inte själv får delta (a.a.). 

Skolverkets (2003) rapport ”Lust att lära – med fokus på matematik” bygger på en 

nationell kvalitetsgranskning utförd av dels verksamheternas fasta personal och dels 

statliga utbildningsinspektörer på uppdrag av Skolverkets 

kvalitetsgranskningsnämnd. I rapporten konstateras det att i grundskolans senare år 

förkommer det i princip endast en undervisningsform och den ”utgörs av genomgång 

ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och 

hjälper eleverna individuellt.” (Skolverket, 2003, s. 20). I samma rapport konstateras 

även att de allra flesta eleverna i grundskolans senare år saknar lust för att lära sig 

matematik och att den enda motivationen som finns för eleverna inom matematiken 

är betyg och omdömen (a.a.). Anledningarna till varför eleverna är omotiverade är 

dock mycket spridda, några anser att matematiken är alltför svår och andra anser att 

de inte utmanas tillräckligt (a.a.). En undervisningsmiljö som däremot har genererat 

intresserade och engagerade elever är där det finns ett undersökande arbetssätt, en 

aktivitet hos både elever och lärare, en möjlighet till gemensam reflektion 

tillsammans med andra elever och läraren, men framförallt en undervisning som är 

varierande (a.a.). En varierande undervisning är särskilt viktigt för att kunna 

tillgodose alla elevers olika behov och undervisningen ska därför varieras både när 

det gäller arbetssätt, innehåll och läromedel (a.a.). Detta resultat i skolverkets rapport 

kan därmed styrkas med hjälp av modellen för olika lärstilar där variation är en 

viktig faktor som påverkar elevers lärande (Dunn och Griggs, 2007). 

2.5 Syfte 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka effekter praktisk matematik har 

för elevernas kunskap i och uppfattning om ämnet matematik. Genom att införa 

praktisk matematik i undervisningen en gång i veckan var förhoppningen att kunna 

öva upp elevernas förmåga att lösa mer omfattande uppgifter. Ambitionen med 

inslag av praktisk matematik var även att hjälpa eleverna att kunna prestera bättre på 

kommande prov. Med hjälp av dessa praktiska matematikinslag kan även större 

variation i matematikundervisningen skapas, vilket bidrar till elever tycker ämnet är 

roligare och mer användbart. Om eleverna tycker att undervisningen är rolig är det 

troligt att de engagerar sig mer i ämnet. 

Den hypotes som formulerats och i denna undersökning prövats var därför att 

praktiska övningar gör att elever blir bättre på att lösa mer omfattande matematiska 

uppgifter och att det även bidrar till att förbättra elevers uppfattning om 

matematiken. 
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3 METOD 

Det positivistiska förhållningssättet som denna undersökning grundade sig i avsåg en 

forskning som inte byggs på spekulationer och ”ovetenskap” utan på logiskt testbara 

iakttagelser (Patel och Davidsson, 2003). Förhållningssättet innebär att en hypotes 

först formuleras och därefter testas genom observationer, det vill säga genom en 

empirisk undersökning (a.a.). 

I detta examensarbete användes ett experimentliknande upplägg där två grupper 

ingick, en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. Grupperna ska enligt Stukát 

(2005) till en början vara så lika som möjligt, vilket i detta experiment undersöktes 

med en förstudie. Undersökningsgruppen utsattes för en systematisk påverkan i form 

av en serie praktiska övningar i matematik, medan kontrollgruppen hade samma 

undervisning som tidigare. Ett kunskapsprov genomfördes därefter i de båda 

grupperna för att se om någon skillnad i kunskap uppstått. Denna del av 

undersökningen bedrevs som en kvantitativ forskning vilken analyserar och 

presenterar informationen numeriskt och generellt genom tabeller, diagram eller 

annan grafiskt framställning (Patel och Davidsson, 2003). Vad gäller elevernas 

uppfattningar om matematik genomfördes hela tiden observationer i 

undersökningsgruppen. Även en enkätundersökning utfördes efter de praktiska 

övningarna, för att undersöka hur elevernas uppfattningar förändrats. Dessa metoder 

har istället inslag av en kvalitativ forskning, vilket analyserar och presenterar 

textmaterial i det enskilda fallet (a.a.).  

En hypotesprövning genomfördes för att kunna dra slutsatser utifrån den insamlade 

informationen. Genom att jämföra undersökningsgruppens och kontrollgruppens 

resultat med en hypotesprövning kan eventuella skillnader mellan dem upptäckas 

(Stukát, 2005). Om skillnaden är tillräckligt stor, och därmed signifikant, kan 

slumpen uteslutas som en bidragande faktor (a.a.). Vid hypotesprövningen 

formulerades en nollhypotes om att ingen skillnad fanns mellan de båda grupperna, 

vilket ställdes mot en mothypotes om att en skillnad fanns (Ejlertsson, 2003). 

Eftersom denna undersökning hade ett relativt litet stickprovsantal, valdes 

signifikansnivån för hypotesprövningen till 0,05. Eftersom undersökningen är av 

både kvantitativ och kvalitativ karaktär användes olika statistiska tester för att 

beräkna förekomsten av en signifikant skillnad.   

3.1 Urval 

Denna undersökning genomfördes på en grundskola i sydöstra Sverige. 

Undersökningsgruppen bestod utav 16 elever som går i sjätte klass. Anledningen till 

att denna gruppstorlek valdes var för att den var tillräckligt liten för att kunna 

genomföra en observation i, men samtidigt tillräckligt stor för att en statistisk analys 

skulle kunna genomföras i gruppen. Undervisningssituationen i 

undersökningsgruppen hade den senaste terminen varit något annorlunda än tidigare, 

då deras matematiklärare varit sjukskriven och gruppen haft nya vikarier varje vecka, 

vilka ofta varit obehöriga att undervisa i matematik. Eleverna hade därför enbart 

räknat i sina läroböcker varje lektion och att ingen kontrollerat om de förstått vad de 

gjort. Resultatet av detta blev att eleverna hade räknat olika mycket i boken och 

därmed var kunskapsnivån väldigt varierad i gruppen. Eleverna hade även en mycket 

negativ inställning till matematik då de inte blivit motiverade och inspirerade av 

denna enformiga undervisning. 
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Denna oberoende kontrollgrupp var ett antal sjätteklassare på samma skola som 

undersökningsgruppen. Kontrollgruppen bestod av samma antal elever som 

undersökningsgruppen och deras kunskapsnivå ansågs vara ungefär densamma, 

vilket visades av förstudien. Även kontrollgruppens undervisningsform hade tidigare 

främst gått ut på att lösa matematikuppgifter i läroboken. 

Undersökningsgruppen och kontrollgruppen anses vara ett stickprov av alla elever 

som befinner sig i en liknande situation, det vill säga elever som främst haft en 

undervisningsform som inriktats mot enstaka genomgångar och därefter endast 

arbete i läroboken. 

3.2 Förstudie 

Förstudien var uppdelad i två inriktningar, dels elevernas uppfattningar om 

matematik och dels elevernas kunskaper i matematik. Förstudien kring elevernas 

uppfattning om matematik grundade sig helt på observationer i 

undersökningsgruppen. Den andra delen av förstudien var att studera ett redan 

genomfört prov hos både undersökningsgruppen och kontrollgruppen. Fokus kring 

provet lades på att studera tre olika typer av uppgifter; en kunskapsuppgift, 

tillämpningsuppgift och en analysuppgift. Dessa kategorier skapades med 

utgångspunkt ur Blooms taxonomi och hans nivåindelningar för den kognitiva 

domänen (Bloom, 1984). Med en kunskapsuppgift menas en uppgift där 

uppställningen redan är färdig och eleverna endast behöver räkna ut svaret. 

Uppgifterna kräver en förmåga att kunna upprepa något på exakt samma sätt som de 

en gång lärt sig, vilket överensstämmer med Blooms första nivå kunskap (a.a.). En 

tillämpningsuppgift innebär en uppgift där eleverna själva skapar en uppställning 

utifrån en kortfattad textuppgift, vars uträkning ofta endast kräver ett steg. Denna 

kunskapsanvändning stämmer överens med Blooms nivå tillämpning, där 

kunskaperna tillämpas på nya sätt och i nya situationer (a.a.). Med en analysuppgift 

menas en uppgift där eleverna själva skapar en uppställning utifrån en längre 

textuppgift, vars uträkning ofta kräver flera steg. Denna kunskapsanvändning 

stämmer överrens med Blooms (1984) nivå analys, som innebär en förmåga att 

kunna bryta ner problemet i mindre delar, granska och dra slutsatser (a.a.). 

Anledningen till att endast dessa tre uppgiftsnivåer valdes ut, från Blooms 

kunskapsnivåer, var för att det var de som bäst stämde överens med de mål för 

matematik som finns i gällande kursplan. Elevernas svar på uppgifterna studerades 

och delades in i tre kategorier; ”klarade uppgiften helt”, ”klarade uppgiften delvis” 

och ”klarade inte uppgiften alls”. Förstudien användes för att se till att 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen till en början var så lika som möjligt, 

men också för att kunna göra en jämförelse mellan undersökningsgruppens resultat 

före och efter de praktiska övningstillfällena.  

3.3 Praktiska övningsuppgifter 

De praktiska övningstillfällena genomfördes vid fyra olika tillfällen, 55 minuter 

vardera. Lektionerna inleddes med en kort presentation av uppgiften samt 

gruppindelning. Eleverna fick sedan placera sig i klassrummet i de grupper de blivit 

indelade i och fick det material de behövde för att lösa uppgiften, samt en 

beskrivning på vad de skulle göra. Tre av lektionerna genomfördes i grupper med tre 

elever i varje, men vid den sista lektionen fick eleverna lösa uppgifterna två och två. 

Under tiden som eleverna genomförde de praktiska momenten observerades deras 

arbete, det vill säga deras samarbete och förmåga att lösa de uppgifter de blev 
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tilldelade. Efter varje övningstillfälle analyserades även eleverna arbete och hur 

övningsuppgifterna genomförts rent organisatoriskt och ordningsmässigt.  

De flesta av övningsuppgifterna som genomfördes vid de praktiska övningstillfällena 

i undersökningsgruppen togs fram ur olika didaktiska redskap som redan fanns att 

tillgå nämligen NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning) och Nämnaren 

samt läroboken Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson, Liljegren och Picetti, 2009) med 

tillhörande lärarhandledning. Enstaka uppgifter konstruerades helt och hållet ur 

fantasin med förankring i kursplan, pågående arbetsområde samt den pedagogiska 

planering som undersökningsgruppen arbetar efter. Fullständiga lektionsplaneringar 

samt de olika övningsuppgifterna presenteras i bilaga 2. 

3.4 Kunskapsprov 

Det prov som konstruerades och genomfördes i både undersöknings- och 

kontrollgrupp bestod av uppgifter som kunde delas in på liknande sätt som de 

uppgifter som ingått i förstudien. Detta på grund av att en jämförelse skulle kunna 

genomföras av elevernas förmåga att lösa sådana uppgifter före och efter de 

praktiska övningstillfällena. Frågornas syfte var att visa elevernas förmåga att 

tillämpa sina kunskaper i geometri, då detta var det ämnesområde som bearbetades i 

gruppen under denna period. Provfrågorna kunde inte vara direkt kopplade till de 

övningsuppgifter undersökningsgruppen genomfört, då provresultaten i så fall inte 

skulle ha varit jämförbara med kontrollgruppens eftersom de skulle varit framtagna 

på olika grunder. En annan anledning till att frågorna inte kunde vara liknande de 

som genomförts på de praktiska övningarna var för att eleverna i så fall inte använder 

sina kunskaper i nya situationer, vilket är kravet för de högre nivåerna av 

kunskapsanvändning som används i både tillämpningsuppgifter och analysuppgifter 

(Bloom, 1984). Frågorna hade istället för undersökningsgruppen varit 

kunskapsuppgifter, det vill säga uppgifter som bara kräver en förmåga att kunna 

upprepa något de tidigare gjort (a.a.). Provet redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

Analysen av provresultaten genomfördes på samma sätt som vid förstudien och 

delades därför in i samma kategorier. 

Den statistiska testmetod som valdes för kunskapsprovets resultat var ett t-test. I ett t-

test jämförs medelvärdena mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen för att 

beräkna sannolikheten, p-värdet, för att de undersökningsdata som erhållits endast 

framkommit genom slumpen (Ejlertsson, 2003). I testet beräknas ett t-värde utifrån 

medelvärdena och ett kritiskt område utifrån signifikansnivån, vilka sedan jämförs 

för att kunna dra en slutsats ifall en signifikant skillnad finns (a.a.).   

3.5 Enkät 

Den enkät som konstruerades avsåg att kartlägga elevernas uppfattningar om 

matematikundervisningen före och efter de praktiska inslagen och genomfördes 

därmed bara i undersökningsgruppen. Enkäten belyste frågor om vad eleverna tyckte 

om matematik i stort, för och efter, samt vad de tyckte om de olika praktiska 

övningarna. Enkäten innehöll även frågor om eleverna tycker att de har haft 

användning av det de lärt sig på de praktiska övningstillfällena, under de övriga 

lektionerna. Enkäten redovisas i sin helhet i bilaga 4. 

Den statistiska testmetod som användes vid enkätundersökningen var ett chitvåtest 

(χ²). I ett χ² studeras frekvensen av de olika svarsalternativen för att kunna göra en 

jämförelse mellan elevernas uppfattningar innan och efter de praktiska övningarna 



11 

(Ejlertsson, 2003). Genom χ² erhålls sannolikheten, p-värdet, för att de 

undersökningsdata som erhållits endast framkommit genom slumpen (a.a.). I testet 

beräknas ett χ²-värde utifrån svarsfrekvensen och ett kritiskt värde utifrån 

signifikansnivån, vilka sedan jämförs för att kunna dra en slutsats ifall en signifikant 

skillnad finns (a.a.). 

3.6 Observation 

Observationer genomfördes under de praktiska lektionerna, men även på övriga 

matematiklektioner i undersökningsgruppen, för att få en bild av elevernas 

uppfattningar kring de praktiska övningsuppgifterna. Observationerna användes som 

ett komplement till enkäten för att förstärka dess resultat. Observation anses vara ett 

väldigt pålitligt undersökningssätt (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002). Orsaken 

till detta är dels för att den inte är beroende av hur noggrant eller sanningsenligt 

något berättas som till exempel vid en intervju och dels för att det går att observera 

andra svårfångade fenomen som till exempel beteenden, känslor eller vilken 

stämning som råder, vilket kan vara svårt för deltagarna själva att uppmärksamma 

(a.a.). 

3.7 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att en god validitet upprätthölls, det vill säga att undersökningen 

mätte det som avsågs, var det viktigt att kontrollera att resultatet av undersökningen 

hörde ihop med den frågeställning eller hypotes som låg till grund för 

undersökningen (Patel och Davidsson, 2003; Stukát, 2005). Valet av metoder och 

dess användning i undersökningen var därför avgörande. Metoderna till denna 

undersökning valdes utifrån den hypotes som låg till grund för undersökningen, för 

att på bästa sätt antingen kunna verifiera eller falsifiera hypotesen. 

Det finns dock en del osäkerheter med de metoder som användes i avseende på 

reliabiliteten, det vill säga med vilken tillförlitlighet undersökningen genomfördes 

(Stukát, 2005). Vid en enkätundersökning finns naturligtvis konstruktionen av 

enkäten med som en osäkerhet, eftersom detta kräver en viss vana, säkerhet och 

hantverksskicklighet (Trost, 2007). Information angående enkätkonstruktion har 

därför studerats innan undersökningen, för att kunna skapa en så bra enkät som 

möjligt. Vid en enkätstudie precis som vid intervju finns en osäkerhet i att svaren 

inte riktigt stämmer överens med verkligheten, eftersom personerna kan svara utifrån 

vad de tror att forskarna vill höra (a.a.). Därför genomfördes vid denna undersökning 

observationer som kunde förstärka de resultat som framkom under 

enkätundersökningen. Vid observationer som genomförs i elevgrupper finns 

naturligtvis en osäkerhet i och med att eleverna kan påverkas av observatörernas 

närvaro. Det var svårt att helt säkerställa att så inte var fallet i denna undersökning, 

men för att minimera den risken bedrev observatörerna själva undervisningen vid 

flertalet tillfällen och eleverna informerades även att deras agerande och deltagande 

inte skulle bedömas individuellt utan som en helhet. En deltagande observatör 

medförde förhoppningsvis att eleverna inte kände sig osäkra och främmande inför 

observatörerna, utan kunde agera som de annars skulle gjort. Eftersom det vid de 

praktiska övningarna användes både en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp, 

var det viktigt att dessa grupper var så lika som möjligt, vilket kan vara svårt. 

Förstudien genomfördes därför för att kunna välja en undersökningsgrupp och en 

kontrollgrupp som i ett helhetsperspektiv var ungefär lika kunskapsmässigt och till 

storlek. 
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3.8 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett antal forskningsetiska principer, som varit i 

åtanke vid genomförandet av denna undersökning. Detta för att kunna genomföra 

undersökningen på ett etiskt korrekt sätt. Dessa forskningsprinciper delas in i fyra 

huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (a.a.). 

Informationskravet riktar sig mot att forskaren måste informera 

undersökningsdeltagarna om alla de villkor som finns för dem samt att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta var något som 

uppfylldes genom att eleverna muntligt informerades angående undersökningens 

uppbyggnad och innehåll. Enligt samtyckeskravet fick eleverna i samband med detta 

lämna sitt godkännande till att de ville delta i undersökningen (a.a.). Eftersom 

eleverna var under 15 år meddelades även föräldrarna via brev om undersökningen 

och även de fick godkänna sitt barns medverkan innan undersökningen påbörjades. 

Även rektorerna för skolan och övriga berörda lärare på skolan informerades om 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att informationen från 

datainsamlingar ska hanteras på ett sådant sätt att personerna som finns med i 

undersökningen inte på något sätt kan identifieras av utomstående (a.a.). I rapporten 

av undersökningen finns det därför över huvud taget inte några enskilda personer 

nämnda utan grupperna har studerats ur ett generellt perspektiv. Enligt 

nyttjandekravet användes de uppgifter, som samlats in, inte i något annat syfte än till 

denna rapport (a.a.). 
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4 RESULTAT 

4.1 Förstudie 

Förstudien i kontrollgruppen genomfördes endast för att bekräfta att gruppen var 

relativt lik undersökningsgruppen kunskapsmässigt, därför presenteras inte 

kontrollgruppens resultat i denna undersökning. Resultatet av förstudien, gällande 

elevernas kunskaper i matematik, var att alla eleverna visade förståelse för 

kunskapsuppgiften. De allra flesta klarade uppgiften helt, medan resterande elever 

klarade uppgiften delvis. Anledningen till att svaren delvis var rätt, tycktes oftast 

bero på slarvfel vid uträkningen. På denna uppgift var det ingen som visade tecken 

på att inte alls förstå hur uppgiften skulle lösas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Procentfördelning vid kunskapsuppgift 

i undersökningsgruppen.  

På tillämpningsuppgiften var det knappt hälften av eleverna som klarade uppgiften 

helt, med både rätt uträkning och rätt svar. En femtedel av eleverna klarade uppgiften 

delvis, där de verkar ha förstått uppgiften men inte klarat av att räkna ut den korrekt. 

En tredjedel av eleverna hade inte klarat av uppgiften alls. De allra flesta av dessa 

elever hade inte försökt lösa uppgiften över huvud taget, medan andra påbörjat en 

uträkning som visade att de inte förstått uppgiften. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Procentfördelning vid  

tillämpningsuppgift i undersökningsgruppen. 

 

Resultatet av analysuppgiften visade att det var några få elever som klarade 

uppgiften helt, med både rätt svar och en tydlig uträkning. En femtedel av eleverna 

klarade uppgiften delvis, med en början till korrekt uträkning. Resterande elever 

klarade inte uppgiften alls, varav de allra flesta inte redovisat något svar.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Procentfördelning vid  

analysuppgift i undersökningsgruppen. 
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I förstudien märktes det tydligt att eleverna stötte på svårigheter när uppgifterna blev 

mer omfattande, det vill säga vid tillämpningsuppgiften och analysuppgiften. 

Eleverna hade generellt svårt för uppgifter där de skulle tillämpa sina kunskaper på 

vardagsanknutna uppgifter. Analysuppgifterna var det många som var helt 

främmande inför och dessa elever kunde då inte alls ta till sig de frågorna. 

Den andra delen av förstudien, vilken var observationerna kring elevernas 

uppfattningar i matematik, visade att eleverna upplevdes tycka ämnet var tråkigt då 

de endast räknade i boken på lektionerna. Eleverna verkade även uppleva 

undervisningen som enformig när varje lektion var den andra lik. 

4.2 Kunskapsprov 

4.2.1 Kunskapsuppgift 

Resultatet av kunskapsprovet visade att både undersökningsgruppens och 

kontrollgruppens förmåga att lösa kunskapsuppgifter helt var ungefär lika stor. Den 

skillnad som kunde utläsas mellan de båda grupperna var att det i kontrollgruppen 

fanns elever som inte klarade uppgiften alls, vilket inte förekom i 

undersökningsgruppen. Undersökningsgruppen hade därmed en större del som 

klarade uppgiften delvis. 

Figur 4. Procentfördelning vid kunskapsuppgift  Figur 5. Procentfördelning vid kunskapsuppgift 
i undersökningsgruppen. i kontrollgruppen.  

De få skillnader som fanns mellan de båda grupperna gjorde att 

undersökningsgruppen hade något större medelvärde av poängen på 

kunskapsuppgiften. Medelvärdet för undersökningsgruppen, på denna uppgift, var 

1,58 poäng medan kontrollgruppen hade 1,50 poäng, av 2 möjliga poäng. I t-testet 

beräknades, med hjälp av medelvärdena, t-värdet till 0,451 och det kritiska området 

till [-2,179, +2,179]. Eftersom t-värdet inte befinner sig inom det kritiska området 

(figur 6) blev p > 0,05 det vill säga sannolikheten var större än signifikansnivån, 

vilket gjorde att nollhypotesen bekräftades. Det fanns därmed ingen signifikant 

skillnad mellan undersökningsgruppens och kontrollguppens medelvärden. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Normalfördelningskurva med det kritiska området 

skuggat och t-värdet utsatt.   
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4.2.2 Tillämpningsuppgift 

Resultatet av de två tillämpningsuppgifterna visade att det fanns en skillnad i 

procentfördelning mellan uppgifterna men att det ändå fanns ett övergripande 

mönster vid jämförelsen mellan de båda gruppernas förmåga att lösa uppgifterna. 

Procentfördelningen i båda tillämpningsuppgifterna visade att undersökningsgruppen 

hade större förmåga att lösa uppgifterna både helt och delvis, medan andelen som 

inte klarade uppgiften alls var mindre än kontrollgruppens vid både uppgifterna. 

Figur 7. Procentfördelning vid  Figur 8. Procentfördelning vid 
tillämpningsuppgift 1 i undersökningsgruppen. tillämpningsuppgift 1 i kontrollgruppen. 

Figur 9. Procentfördelning vid  Figur 10. Procentfördelning vid 
tillämpningsuppgift 2 i undersökningsgruppen. tillämpningsuppgift 2 i kontrollgruppen. 

Vid tillämpningsuppgifterna fanns stora skillnader i medelvärde mellan de båda 

grupperna. På tillämpningsuppgift 1 var medelvärdet för undersökningsgruppen 1,15 

poäng medan kontrollgruppen hade 0,14 poäng, av 3 möjliga. I t-testet beräknades t-

värdet till 2,718 och det kritiska området till [-2,179, +2,179]. Eftersom t-värdet 

befinner sig inom det kritiska området blev p < 0,05 det vill säga sannolikheten var 

mindre än signifikansnivån, vilket gjorde att mothypotesen bekräftades. Det fanns 

därmed en signifikant skillnad mellan undersökningsgruppens och kontrollguppens 

medelvärden vilket utesluter slumpens inverkan.  

På tillämpningsuppgift 2 var undersökningsgruppens medelvärde 2,15 poäng och 

kontrollgruppens 1,29 poäng, av 3 möjliga. I t-testet beräknades t-värdet till 2,314 

och det kritiska området till [-2,179, +2,179]. Eftersom t-värdet befinner sig inom det 

kritiska området blev p < 0,05, vilket gjorde att mothypotesen bekräftades. Det fanns 

därmed en signifikant skillnad mellan undersökningsgruppens och kontrollguppens 

medelvärden vilket utesluter slumpens inverkan.  

Eftersom undersökningsgruppens medelvärde var större än kontrollgruppens i båda 

tillämpningsuppgifterna kunde dessutom slutsatsen dras att undersökningsgruppen 

sammantaget hade blivit bättre på att lösa tillämpningsuppgifter. 
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4.2.3 Analysuppgift 

Resultatet av de två analysuppgifterna visade att det fanns en skillnad i 

procentfördelning mellan uppgifterna men att det ändå fanns ett övergripande 

mönster vid jämförelsen mellan de båda gruppernas förmåga att lösa uppgifterna. 

Procentfördelningen i båda analysuppgifterna visade att undersökningsgruppen hade 

något större förmåga att lösa uppgifterna både helt och delvis, medan andelen som 

inte klarade uppgiften alls var mindre än kontrollgruppens vid både uppgifterna. 

Figur 11. Procentfördelning vid  Figur 12. Procentfördelning vid 
analysuppgift 1 i undersökningsgruppen. analysuppgift 1 i kontrollgruppen. 

Figur 13. Procentfördelning vid  Figur 14. Procentfördelning vid 

analysuppgift 2 i undersökningsgruppen. analysuppgift 2 i kontrollgruppen. 

Vid analysuppgifterna fanns vissa skillnader i medelvärde mellan de båda grupperna. 

På analysuppgift 1 var medelvärdet för undersökningsgruppen 0,92 poäng medan 

kontrollgruppen hade 0,43 poäng, av 4 möjliga. I t-testet beräknades t-värdet till 

1,402 och det kritiska området till [-2,179, +2,179]. Eftersom t-värdet inte befinner 

sig inom det kritiska området blev p > 0,05, vilket gjorde att nollhypotesen 

bekräftades. Det fanns därmed ingen signifikant skillnad mellan 

undersökningsgruppens och kontrollguppens medelvärden. 

På analysuppgift 2 var undersökningsgruppens medelvärde 0,81 poäng och 

kontrollgruppens 0,57 poäng, av 4 möjliga. I t-testet beräknades t-värdet till 0,666 

och det kritiska området till [-2,179, +2,179]. Eftersom t-värdet inte befinner sig 

inom det kritiska området blev p > 0,05, vilket gjorde att nollhypotesen bekräftades. 

Det fanns därmed ingen signifikant skillnad mellan undersökningsgruppens och 

kontrollguppens medelvärden. 
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4.3 Enkät 

Resultatet av enkätundersökningen visade att eleverna tyckte matematikämnet blivit 

roligare efter att de deltagit i de praktiska övningstillfällena. Elevernas uppfattning 

om matematik innan de praktiska övningstillfällena var neutral, då de flesta av 

eleverna svarade ”mittemellan” på frågan ”Vad tyckte du om matte innan/efter vi 

började med den laborativa matematiken?”. Efter de praktiska övningstillfällena blev 

resultatet mer förskjutet åt en positiv uppfattning då fler elever svarade ”roligt” eller 

”jätteroligt” på samma fråga.  

Figur 15. Skillnad mellan elevernas uppfattningar om underhållningsvärdet av matematik innan och 

efter de praktiska övningstillfällena. 

I χ² -testet beräknades, med hjälp av svarsfrekvensen av underhållningsvärdet, χ² -

värdet till 87,75 och det kritiska värdet till 5,991. Eftersom χ² -värdet är större än det 

kritiska värdet blev p < 0,05 det vill säga sannolikheten var mindre än 

signifikansnivån, vilket gjorde att mothypotesen bekräftades. Det fanns därmed en 

signifikant skillnad mellan elevernas uppfattningar om underhållningsvärdet innan 

och efter de praktiska övningstillfällena, vilket utesluter slumpens inverkan. 

Resultatet av elevernas uppfattningar om svårighetsgraden i matematik visade att 

eleverna tyckte matematikämnet blivit lättare efter att de deltagit i de praktiska 

övningstillfällena. Elevernas uppfattning om svårighetsgraden innan de praktiska 

övningstillfällena var neutral, då de flesta av eleverna svarade ”mittemellan” på 

frågan ”Vad tyckte du om matte innan/efter vi började med den laborativa 

matematiken?”. Efter de praktiska övningstillfällena blev resultatet mer förskjutet åt 

att eleverna tyckte matematik var lättare då fler elever svarade ”lätt” och ”jättelätt” 

på samma fråga.  

Figur 16. Skillnad mellan elevernas uppfattningar om svårighetsgraden av matematik innan och efter 

de praktiska övningstillfällena. 
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I χ² -testet beräknades, med hjälp av svarsfrekvensen av underhållningsvärdet, χ² -

värdet till 8,83 och det kritiska värdet till 5,991. Eftersom χ² -värdet är större än det 

kritiska värdet blev p < 0,05, vilket gjorde att mothypotesen bekräftades. Det fanns 

därmed en signifikant skillnad mellan elevernas uppfattningar om svårighetsgraden 

innan och efter de praktiska övningstillfällena, vilket utesluter slumpens inverkan. 

De enkätfrågor som berörde elevernas uppfattning kring de olika övningstillfällena, 

var menade endast som en utvärdering av de övningsuppgifter som användes och 

redovisas därför inte i denna rapport. Denna utvärdering kan däremot användas i det 

fortsatta utvecklingsarbetet av praktisk matematik.  

4.4 Observation 

Vid observationerna före de praktiska inslagen upplevdes eleverna vara trötta på 

matematik. De visade ingen motivation och negativa attityder från eleverna 

uppfattades gentemot matematikämnet. Några av eleverna gav uttryck om att de 

tyckte matematik var tråkigt då de upplevde det för svårt medan andra verkade tycka 

matematik var tråkigt för att de inte fått utmaningar för att fördjupa sina 

matematikkunskaper. På observationerna under de praktiska övningstillfällena 

upplevdes eleverna välkomna en undervisningsmetod som skiljde sig från den de var 

vana vid. De uttryckte nyfikenhet och glädje åt att få prova något nytt och arbeta 

tillsammans med kamraterna för att lösa mer omfattande och praktiska 

tillämpningsuppgifter. Efter de praktiska övningarna verkade eleverna vilja fortsätta 

med praktisk matematik en gång i veckan. Detta tolkades som att eleverna kände sig 

mer tillfredsställda med matematikundervisningen då den var mer varierad. Vid 

observationerna på de övriga matematiklektionerna efter undersökningens slut 

upplevdes eleverna vara mer målinriktade och fokuserade. De praktiska övningarna 

verkade vara något eleverna såg fram emot vilket även bidrog till att eleverna 

arbetade bättre på övriga lektioner. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Kunskapsprov 

Förstudien och kunskapsprovet möjliggör en jämförelse mellan 

undersökningsgruppens förmåga att lösa mer omfattande matematiska uppgifter före 

och efter de praktiska övningstillfällena. En jämförelse mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen kan även göras för att diskutera kring 

möjliga effekter av de praktiska övningstillfällena.  

Den största positiva effekten som uppstått under de praktiska övningarna är att 

eleverna blivit bättre på att lösa tillämpningsuppgifter. Jämförelsen av 

undersökningsgruppens procentfördelningen vid förstudie och kunskapsprov visar en 

betydande skillnad vad gäller elevernas förmåga att lösa tillämpningsuppgifterna helt 

eller delvis. Eftersom kontrollgruppen inte har utvecklat sina kunskaper något vad 

gäller att lösa tillämpningsuppgifter kan slutsatsen även dras att den skillnad som 

uppstått hos undersökningsgruppen kan bero på de praktiska övningarna. Eleverna i 

undersökningsgruppen har påverkats av de praktiska övningarna på ett sådant sätt att 

en kunskapsmässig skillnad uppstått vad gäller förmågan att lösa 

tillämpningsuppgifter.  

Eftersom de tre uppgiftskategorierna i denna undersökning är representativa för vad 

som krävs för att uppnå kursplanens mål inom matematik, kan denna undersökning 

utan problem utföras på samma villkor i liknande elevgrupper och på så vis kan en 

generalisering ske. Båda tillämpningsuppgifterna har visat att en signifikant skillnad 

finns och därför kan resultatet generaliseras till att gälla alla elever vars undervisning 

går ut på enskilt arbete i läroboken. De praktiska övningstillfällena i denna 

undersökning handlade enbart om geometri eftersom det var det arbetsområde som 

behandlades vid tidpunkten för examensarbetet, vilket gör att generaliseringen endast 

kan ske i ämnesområdet geometri. I denna undersökning är dock stickprovet för litet 

för att en stor generalisering ska kunna göras. Det stickprov som tagits har heller inte 

gjorts helt slumpmässigt då hela klasser av elever valts ut istället för enstaka elever. 

Anledningen till detta sätt att välja stickprov var att undersökningen rent praktiskt 

skulle bli enklare att utföra, då tiden för undersökningen inte varit så lång. Om 

enstaka elever skulle använts hade de praktiska övningsillfällena varit svårare att 

organisera då eleverna gått i olika klasser, men nu kunde istället elevernas vanliga 

matematiklektioner användas för övningstillfällena. Om undersökningens omfattning 

varit större, där flera skolor undersökts, kunde stickprovet bestå av en mängd klasser 

från olika skolor. Detta är något som det tyvärr inte fanns utrymme för under denna 

undersökning, men som skulle kunna vara nästa steg i en eventuell fortsatt 

undersökning. På så vis skulle resultatet av denna undersökning kunna styrkas och en 

generalisering skulle kunna göras fullt ut. 

Eleverna i undersökningsgruppen hade inte förbättrat sina kunskaper i att lösa 

analysuppgifter så pass mycket att en signifikant skillnad uppstått och resultatet kan 

därför inte generaliseras för att gälla alla elever i en liknande situation. Den 

procentuella skillnaden visar ändå att en viss skillnad finns mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen och därmed kan slutsatsen dras att de 

praktiska matematikövningarna kan ha varit en bidragande orsak till denna ökning. 

Den viktigaste skillnaden gällande analysuppgiften är den som uppstått i 

procentfördelningen av kategorin ”klarade inte uppgiften alls”. En jämförelse mellan 

undersökningsgruppens resultat vid förstudien och kunskapsprovet visar att de elever 
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som inte klarade uppgiften alls har minskat från två tredjedelar till drygt en tredjedel 

av gruppen. Detta resultat säger mer än förändringen av kategorin ”klarade uppgiften 

helt” eftersom elever faktiskt har olika lätt för att lära sig matematik och därmed kan 

det inte förväntas att alla elever ska ha uppnått en så pass hög kunskapsnivå att de 

kan lösa analysuppgifter felfritt endast genom fyra tillfällen av praktiska övningar. 

Det tar tid för elever att ta sig förbi de svårigheter de upplever inom matematik och 

det är då enligt Malmer (2002) viktigt att de får den tid och det stöd de behöver på 

sin individuella kunskapsnivå. Det viktiga är att de ska ha fått möjlighet att lösa 

analysuppgifter och därigenom kunna påbörja uträkningen av sådana uppgifter med 

ökad förståelse och inte som tidigare stå helt främmande inför dem. Eftersom 

elevernas lärobok innehåller väldigt få analysuppgifter, måste träningen i att lösa 

denna typ av uppgifter ske genom andra övningar, som till exempel praktisk 

matematik. För att skillnaden i kunskap ska bli tillräckligt stor och signifikant krävs 

mer tid, eftersom elevernas förmåga att lösa analysuppgifter är en mer långtgående 

process än vad som kan utvärderas efter endast fyra veckor. 

En nackdel med att införa pratisk matematik i undervisningen kan vara att eleverna 

riskerar att förlora viktiga baskunskaper om inte de praktiska övningarna är 

tillräckligt konkreta. Risken blir även att eleverna endast tycker övningarna är roliga 

men inte förstår meningen med dem. En jämförelse mellan undersökningsgruppens 

procentfördelningen vid förstudien och kunskapsprovet visar att någon sådan 

baskunskap inte har förlorats efter de praktiska övningarna, då procentfördelningen 

var relativt lika. Även då hypotesprövningen visade att ingen signifikant skillnad 

fanns, kan slutsatsen dras att eleverna har lika goda baskunskaper i geometri som de 

hade haft om de inte deltagit i de praktiska övningstillfällena. Anledningen till att 

någon baskunskap inte har förlorats kan vara att de praktiska övningsuppgifterna 

som användes i undersökning grundade sig i gällande kursplan, pedagogisk planering 

samt att de belyste den kunskap eleverna annars skulle ha fått genom att lösa 

uppgifter i läromedlet. För att eleverna inte skulle tycka att övningarna endast var 

roliga utan också lärorika konstruerades de praktiska övningarna så att de var 

varierade och innehöll många olika faktorer av lärande. Ett varierande arbetssätt är 

något som Boström och Svantesson (2007) förespråkade i menig att ju fler sinnen 

som aktiveras desto större intryck ger uppgiften och bidrar därmed positivt till 

elevers lärande. Fler inslag av praktisk matematik ökar alltså variationen i 

undervisningen så att fler elever kan få ut så mycket som möjligt av undervisningen, 

vilket visats i denna undersökning då eleverna klart förbättrat sina 

matematikkunskaper på en mer avancerad nivå. Praktisk matematik bidrar även till 

en ökad elevaktivitet där eleverna får använda sina matematikkunskaper praktiskt 

vilket bidrar till ökat lärande (a.a.) och det gör även att eleverna får uppleva 

matematiken mer konkret och verklighetsförankrat. Även Dewey (2004) menade att 

eleverna måste aktiveras både fysiskt och psykiskt och vara delaktiga i 

undervisningen. Han myntade begreppet learning by doing vilket är en direkt 

tillämpning i samband med praktisk matematik. Det handlar om att eleverna ska ges 

möjlighet att vinna ny kunskap på ett undersökande sätt, att få testa, misslyckas och 

testa igen, tills de kommer fram till en lösning på ett mer konkret vis. En övning med 

tydlig struktur och ett relevant innehåll har även en positiv inverkan på elevers 

lärande, vilket minskar risken för att viktiga baskunskaper förloras. Förutom en 

tydlig struktur och konstruktion av övningen menar Malmer (2002) att det är viktigt 

att övningen är uppbyggd av olika kunskapsnivåer, för att den ska kunna tillgodose 

alla elevers behov, både de som har svårt för matematik och de som behöver en 

utmaning i sin kunskapsutveckling (a.a.). Det var under de praktiska övningarna 
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viktigt att alla elever, i denna undersökning, upplevde lektionen som lärorik, både 

när det gällde att ta till sig baskunskaper men också när det gällde att utveckla 

kunskaperna mot en mer avancerad nivå. Meningen med de praktiska övningarna är 

inte att servera eleverna med kunskap, för då är det ingen skillnad mellan övningen 

och att räkna i läroboken. De praktiska övningstillfällena ska ge eleverna en chans att 

utveckla en förmåga att lösa problem i olika steg för att kunna dra egna slutsatser och 

hitta nya vägar för att lösa olika matematiska problem med en anknytning till 

vardagen.  

Resultatet av kunskapsprovet har därmed i stort sätt verifierat att praktiska övningar 

gör att elever blir bättre på att lösa mer omfattande matematiska uppgifter, vilket var 

den första delen av den hypotes som låg till grund för detta examensarbete. De 

praktiska inslagen i matematikundervisningen innebär enligt Malmer (2002) en 

undervisningsform som möjliggör för alla elever att kunna utveckla kunskaper på 

sina egna villkor och på sin egen kunskapsnivå, vilket kan vara svårt att uppnå 

genom någon annan form av undervisning än just praktisk (a.a.). Ett praktiskt och 

undersökande arbetssätt behöver vara ett kontinuerligt inslag i 

matematikundervisning för att kunna ge eleverna de förutsättningar de behöver för 

att helt kunna lösa tillämpningsuppgifter och på sikt även analysuppgifter. Förutom 

att hypotesen i stort sätt verifierats har även resultat framkommit som visar att om de 

praktiska övningarna konstrueras och genomförs på ett sådant sätt så att eleverna inte 

heller tappar några viktiga baskunskaper då undervisningen blir mer varierad på 

grund av de praktiska övningarna. 

5.2 Enkät 

Intentionen med enkäten var medvetet att undersöka ett visst underhållningsvärde av 

de praktiska övningar som genomfördes, eftersom underhållningsvärdet enligt Dunn 

och Griggs (2007) ofta hör ihop med elevernas motivation och engagemang för 

ämnet. Att ett undersökande arbetssätt kan generera intresserade och engagerade 

elever var något Skolverket (2003) sett prov på i några av de skolor som ingick i 

deras granskning av matematikundervisningen i svenska gymnasieskolor. Så var 

även fallet i denna undersökning. Generellt har uppfattningarna om matematik blivit 

mer positiva i undersökningsgruppen efter de praktiska övningarna. Matematik är ett 

krävande ämne där eleverna behöver koncentrera sig och vara fokuserade hela 

lektionen för att hänga med, vilket gör att matematiklektioner kan vara mycket 

energikrävande. Matematik är även ett mycket abstrakt ämne, vilket ökar mer och 

mer ju högre upp i årskurs eleverna kommer. Elever vill ofta ha en tydlig bekräftelse 

på att det de lär sig är användbart för dem i deras vardagliga liv, vilket emellanåt kan 

vara svårt att ge i matematik på grund av att det är så abstrakt. De praktiska 

övningstillfällena har gett eleverna en mer konkret bild av geometri samt att de har 

bidragit till att eleverna fått svar på hur detta ämnesområde kan tillämpas i 

verkligheten och vara användbart för dem. En ökad förståelse för matematikens 

tillämpningsmöjligheter kan vara en av de bidragande orsakerna till den stora 

positiva förändringen av elevernas uppfattningar om ämnet. En annan anledning kan 

vara att eleverna upplevde lektionerna som befriande från tung och utmattande 

fokusering på att räkna i boken och hinna med rätt antal uppgifter. På de praktiska 

övningarna fick eleverna utöva ett undersökande arbetssätt i ett samarbete med sina 

kamrater och därmed blev lektionerna mer avslappnade, vilket troligtvis också är en 

stor bidragande faktor i deras uppskattning av matematikundervisningen. Det 

upptäcktes även genom enkäten att eleverna förutom att uppleva undervisningen som 

rolig även ansåg att de haft nytta utav den kunskap de fått från de praktiska 
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övningarna, då de löste matematiska problem i läroboken men även för 

problemlösning i vardagen. Genom att eleverna upplevde matematiken som roligare 

och lättare ökade deras engagemang, vilket antagligen gjorde det lättare för dem att 

ta till sig kunskap under de praktiska övningarna som de sedan kunde använda i 

andra situationer. En annan bidragande orsak till elevernas positiva inställning till 

matematiken under de praktiska övningarna kan vara att de vid alla övningarna fick 

samarbeta i grupp. De flesta elever föredrar enligt Boström och Svantesson (2007) 

att arbeta tillsammans med andra och samarbetet är dessutom gynnsamt för elevernas 

lärande då de lär av varandra. Samarbete är ytterligare en utvecklingsmöjlighet inom 

matematikämnet då många av eleverna i denna undersökning upplevs ha svårt att 

diskutera uppgifter med varandra och därmed möjliggöra ett utbyte av kunskap. 

Denna undersökning har visat att eleverna tycker det är roligt att arbeta tillsammans 

med grupparbeten och praktiska övningar. Samarbete kan tillämpas även när 

eleverna räknar i boken, vilket skulle kunna leda till en mer avslappnad undervisning 

även när den är mer ”traditionell”.  

På grund av den lärarsituation som varit gällande i gruppen, var det inte konstigt att 

eleverna uppskattade en positiv förändring i form av en varierad undervisning med 

praktiska övningar där de arbetar med och lär av varandra. Lärarsituationen i 

gruppen kan därmed även den ha varit en bidragande faktor till att resultatet visar en 

så kraftig skillnad i elevernas uppfattningar efter att de praktiska övningarna 

genomfördes. Det kan dock diskuteras om skillnaden hade varit lika stor om eleverna 

haft en ”riktig” matematiklärare och haft traditionell undervisning. En viss skillnad 

angående elevernas uppfattningar kunde mycket väl ha uppstått om de fått en ny 

lärare som inte genomfört praktiska övningar. Denne hade kunnat ge eleverna den 

hjälp de önskar och att eleverna på så vis skulle kunnat uppskatta matematik mer i 

takt med en ökad kunskap och förståelse. En intressant utvecklingsmöjlighet av 

denna diskussion är att fortsätta undersökningen i en elevgrupp där undervisningen 

endast varit ”traditionell”, som till exempel i kontrollgruppen. 

Undersökningens tidsram begränsade de praktiska inslagen till fyra veckor, vilket 

gör att det blir svårt att avgöra om den stora skillnaden i elevernas uppfattningar 

faktisk berodde på att inslaget av praktiska övningarna eller på att det bara var något 

nytt och spännande. Nyhetens behag är svårt att helt bortse ifrån och det hade därför 

varit intressant att kunna genomföra undersökningen en längre period. Vid införande 

av något nytt som elever inte är vana vid, som i detta fall praktiska övningar, finns 

dessutom risken för att det nya och mer spännande presenteras och genomförs av 

läraren med en mer positiv attityd än vid de övriga matematiklektionerna. Detta 

kunde dock undersökas då observationerna även genomfördes på de övriga 

matematiklektionerna, vilka visade att ingen betydande skillnad i lärarens attityd 

fanns.  

Resultatet av denna enkätstudie har därmed verifierat att praktiska övningar bidrar 

till att förbättra elevers uppfattningar om matematik, vilket var den andra delen av 

den hypotes som låg till grund för detta examensarbete. Resultatet stämmer även 

överens med Abrahams och Millars (2008) åsikt att praktiska moment i 

undervisningen har en mycket stor betydelse för om eleverna tycker undervisningen 

är meningsfull och rolig eller inte. 
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5.3 Slutsats 

Det står klart och tydligt i kursplan och läroplan, både Lpo 94 och Lgr 11, att 

matematikundervisningen skall innehålla inslag av kreativa och utforskande 

arbetssätt som ska stimulera alla elever till lärande, även elever som har svårigheter 

inom ämnet (Skolverket, 1994; Skolverket, 2000; Skolverket, 2010a). Det är alltså en 

skyldighet som lärare att planera en undervisning som passar alla elever, att 

individualisera undervisningen så att varje enskild individ har en möjlighet att 

utvecklas. Enligt Berggren och Lindroth (2004) lämnar inte kursplanen något 

utrymme för tolkning vad gäller förekomsten av praktisk matematik i undervisningen 

utan det är något som skall användas som ett ”naturligt inslag i 

matematikundervisningen i samtliga skolår” (Berggren och Lindroth, 2004, s.97). 

Det kan då diskuteras hur det kommer sig att skolverkets kvalitetsgranskning har 

visat att den matematikundervisning som bedrivs ute i skolorna nästan genomgående 

består utav genomgångar på tavla, problemlösning i läromedel, diagnoser och prov 

(Skolverket, 2003). Anledningen till varför skolverkets kvalitetsgranskning har fått 

detta resultat är dock av helt annan karaktär än frågorna som ämnats besvaras med 

denna undersökning. Denna undersöknings syfte har enbart varit att påvisa 

betydelsen av praktisk matematik både vad gäller eleverna kunskap i och uppfattning 

om matematik. Denna undersökning har genomförts med bekräftande resultat, trots 

tidsaspekt och strukturbekymmer, vilket visar att eleverna uppskattar den satsning på 

praktisk matematik som gjorts i deras grupp och att de även vill att denna 

undervisningsform ska fortsätta. Det är denna typ av satsning som skolverket anser 

behövs i samtliga skolår, vilket framgick i den artikel från Svenska Dagbladet som 

ligger till grund för hela idén till denna undersökning.  

Det som kommer sätta djupast spår efter undersökningens avslut är resultatet av 

observationerna, nämligen elevernas kommentarer och omedelbara upptäckarglädje 

av att de helt plötsligt förstår matematik och tycker det är roligt. Som avslut på denna 

undersökning lämnas därför ordet till en elev i undersökningsgruppen, som under 

den avslutande praktiska matematikövningen uttryckte: 

Agnes, det måste ha hänt någonting med mig. Jag tycker matte är roligt nu!? 
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BILAGA 1 

Artikel från Svenska Dagbladet den 20 oktober 2010 
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BILAGA 2 

Lektionsplaneringar 
 

Följande mål gäller för samtliga praktiska övningstillfällen. 

 

Uppnåendemål från kursplanen: 

Mål att sträva mot 

– kunna grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser, 

– ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 

viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

– kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och 

tider samt kunna använda ritningar och kartor,  

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 

slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för 

sitt tänkande, 

– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 

matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 

ursprungliga problemsituationen 

(Skolverket, 2000) 

 

Tolkande och konkritiserade: 

– lära känna geometrin 

– lära sig namnen på några geometriska figurer 

– kunna beräkna omkrets och area av kvadrat, rektangel, triangel, romb och 

parallellogram 

– känna till samband mellan omkrets och area av geometriska figurer  

– att se samband mellan geometriska figurer 

– hitta mönster bland geometriska figurer 

– lära sig att använda de rätt matematiska begreppen   

– öva på det ”geometriska seendet”     

– lära sig att samarbeta i grupp 

– lösa svårare tillämpningsuppgifter i grupp 

– använda logiskt tänkande 

 

Praktiskt övningstillfälle 1 

 

Eleverna fick gruppvis lösa geometriska uppgifter vid olika stationer och de fick vid 

stationerna själva läsa sig till vad de skulle göra. 

Station 1: Para ihop rätt geometrisk figur med rätt namn. De geometriska figurerna 

var kvadrat, rektangel, triangel, romb, cirkel och parallellogram.  

Station 2: Beräkna omkretsen på några geometriska figurer och därefter para ihop 

rätt omkretssiffra med rätt geometrisk figur.  

Station 3: Beräkna arean på några geometriska figurer och därefter para ihop rätt 

areasiffra med rätt geometrisk figur. 

Station 4: Beräkna omkrets och area av klassrummet. 

Station 5: Arbeta med triangeln som geometrisk figur, enligt nedanstående 

instruktioner: 
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1. Använd sju sugrör för att bygga figuren. Lägg till två 

sugrör så att det bildas fem trianglar. 

 

 

2. Använd nio sugrör för att bygga figuren.  

- Ta bort tre sugrör så att ni får två trianglar kvar. 

- Ta bort två sugrör så att ni får två trianglar kvar. 

 

Station 6: Eleverna ska jobba med kvadraten som geometrisk figur, enligt 

nedanstående instruktioner:  
 

 

1. Använd 24 sugrör för att bygga figuren. Ta sedan bort 

fyra sugrör så att det finns fem kvadrater i figuren.  

 

 

 

2. Använd 12 sugrör för att bygga figuren. 

- Ta bort två sugrör så att ni får två kvadrater kvar. 

- Flytta på tre sugrör så att ni kan se tre kvadrater. 

 

 

Praktiskt övningstillfälle 2 

 

Eleverna fick gruppvis lösa två olika uppgifter; ett tangrampussel med tillhörande 

uppgifter och en sambandsuppgift. 

Sambandsuppgiften gick ut på att eleverna fick ett A4-papper, där de skulle mäta 

omkrets och area. Eleverna skulle sedan klippa pappret mitt itu och tejpa ihop 

kortsidorna med varandra, för att skapa en annan rektangel. Omkrets och area skulle 

mätas även på denna rektangel. Meningen var här att de ska upptäcka att arean är 

samma men omkretsen är olika. På likande sätt skulle de göra med flera geometriska 

figurer. 

Tangramuppgiften gick ut på att besvara olika frågor om pusselbitarnas areor samt 

att använda bitarna för att skapa olika geometriska figurer, enligt nedan: 

 

Klipp ut bitarna och gör sedan följande uppgifter. 

 

1. Vilka två bitar har tillsammans lika stor area som biten D? 

2. Jämför arean av biten C med biten D. Vad finner du? 

3. Jämför arean av biten D med biten G. Vad finner du? 

4. Bygg en kvadrat av bitarna A, C, E och F.  

5. Bygg en annan kvadrat av bitarna C, D, E, F och G. 

6. Använd bitarna A, C, E och G och bygg en rektangel. 

7. Bygg en ny rektangel av bitarna A, B, C, E och F. 

8. Försök att bygga en triangel av alla bitarna.  

9. Använd alla bitarna och bygg en rektangel. 

10. Hitta tre bitar som tillsammans har lika stor area som 

triangeln A.  

(Det finns tre olika lösningar.) 
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Praktiskt övningstillfälle 3 

 

Eleverna fick gruppvis lösa en uppgift där de skulle fundera kring kvadrater och 

deras storlek. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle hitta samband, likheter och 

skillnader, mellan olika kvadraters storlek och därefter eventuellt beräkna omkrets 

och area av de olika kvadraterna, enligt nedan: 

 
1. Räkna ut hur långa sidorna till alla de små 

kvadraterna (A-I) är. 

2. Räkna ut omkretsen på hela den stora figuren. 

3. Räkna ut arean på hela den stora figuren. 

4. Räkna ut omkretsen på de små kvadraterna.  

5. Räkna ut arean på de små kvadraterna. 

 

 
 

Praktiskt övningstillfälle 4 

 

Övningen var ett spel där eleverna i grupper skulle tävla mot varandra genom att 

använda sina geometrikunskaper. Spelet var en kapplöpning där gruppen fick ta ett 

steg framåt för varje uppgift de svarat rätt på. Uppgifterna var tillämpningsuppgifter 

inom geometri och handlade om de områden tidigare övningstillfällen behandlat. För 

att göra spelet lite roligare var spelplanen markerad längs hela golvet i klassrummet. 

Stora spelpjäser används som markörer i spelplanen vilka eleverna fick flytta fram 

allteftersom de löste uppgifterna. Eleverna fick en uppgift i taget att lösa i grupp och 

efter en bestämd tid fick de redovisa sina svar. Vid rätt svar fick eleverna flytta fram 

sin spelpjäs och därefter fick alla en ny uppgift. Då det var 38 tillämpningsuppgifter i 

denna övning, redovisas här endast några exempel av dem: 

 
- Ett bord är 1 m brett och 2,5 m långt. Bordskivan måste lackas två gånger. Till 1 

m2 går det åt 0,5 dl lack.  Hur mycket lack behövs för att lacka bordet 2 gånger? 

- Bilden visar en förminskning av en fotbollsplan. Varje ruta i bilden är 8 m
2
, 

men i verkligheten är varje ruta 800 m
2
. Hur stor är fotbollsplanen i 

verkligheten? 
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BILAGA 3 

Kunskapsprov 
 

1. Beräkna omkrets och area av figurerna nedan. (Kunskapsuppgift) 

 

 

 

 

 

 

2. Det kvadratiska bordet har omkretsen 6 m. Duken som 

ligger på bordet hänger ner 0,5 m på varje sida. Hur stor 

omkrets har duken? (Analysuppgift 1) 

 

 

 

 

3. Kalle ska sy segel till 6 stycken båtar. Han har ett tygstycke 

som är 8 m långt. Seglen ska ha den geometriska formen som 

en triangel med höjden 4 m. Hur många segel får Kalle ut på 

den tygbiten? Hur mycket tyg måste han köpa extra? 

(Tillämpningsuppgift 1) 

 

 

4. En bonde skulle byta stängsel i en hage. Hagen ser ut som 

på bilden nedan. Räcker en rulle med 200 meter till att 

byta hela stängslet? (Tillämpningsuppgift 2) 

 

 

 

 

 

5. En klass har gjort ett temaarbete om ”Afrikas vilda 

djur” och har satt upp fem teckningar på väggen i 

klassrummet. Alla teckningar bildar tillsammans en stor 

kvadrat (som på bilden nedan). De två kvadratiska 

teckningarna är lika stora och har arean 36 m
2
. De 

rektangulära teckningarna är lika stora. Räkna ut hur 

stor omkrets och area de rektangulära teckningarna har. 

(Analysuppgift 2)  
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BILAGA 4 

Enkätundersökning 
Du ska nu få svara på några frågor om vad du tyckte om matte både innan, under 

och efter vi har haft laborativ matematik i er grupp. Fyll i det alternativ som du 

tycker stämmer bäst in på dig. Fyll endast i en av stjärnorna. 
 

Vad tyckte du om matte innan vi började med den laborativa matematiken? 
 

1.   Jätteroligt       Roligt  Mittemellan Tråkigt Jättetråkigt 

 

 

2. Jättelätt    Lätt           Mittemellan  Svårt  Jättesvårt 

 

 

På övning 1 fick ni göra en stationslaboration där ni fick mäta omkrets och area på 

olika geometriska figurer, namnge figurerna, mäta omkrets och area av klassrummet 

och lösa kluringar med hjälp av sugrör. Du ska nu få svara på några frågor om 

denna lektion.   
 

Vad tyckte du om lektionen? 

1.   Jätteroligt       Roligt  Mittemellan Tråkigt Jättetråkigt 

 

 

2. Jättelätt    Lätt           Mittemellan  Svårt  Jättesvårt 

 

 

Lärde du dig något av övningen? 
 

 Ja  Nej Lite 

 

 

Har du haft användning av dessa kunskaper på andra mattelektioner? 
   

 Ja  Nej Lite 

 

 

På övning 2 fick ni pussla med olika geometriska figurer och göra en uppgift om att 

klippa isär och tejpa ihop olika figurer av ett A4-papper. Du ska nu få svara på 

några frågor om denna lektion.    
 

Vad tyckte du om lektionen? 
 

1.   Jätteroligt       Roligt  Mittemellan Tråkigt Jättetråkigt 

 

 

2. Jättelätt    Lätt           Mittemellan  Svårt  Jättesvårt 

 

 

Lärde du dig något av övningen? 
 

 Ja  Nej Lite 
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Har du haft användning av dessa kunskaper på andra mattelektioner? 
   
 Ja  Nej Lite 

 

 

På övning 3 fick ni räkna ut längden på olika kvadrater i uppgiften ”smart i 

kvadrat”. Du ska nu få svara på några frågor om denna lektion.    
 

Vad tyckte du om lektionen? 
 

1.   Jätteroligt       Roligt  Mittemellan Tråkigt Jättetråkigt 

 

 

2. Jättelätt    Lätt           Mittemellan  Svårt  Jättesvårt 

 

 

Lärde du dig något av övningen? 
 

 Ja  Nej Lite 

 

 

Har du haft användning av dessa kunskaper på andra mattelektioner? 
   

 Ja  Nej Lite 

 

 

På övning 4 fick ni lösa uppgifter i ett geometrispel. Du ska nu få svara på några 

frågor om denna lektion.   
 

Vad tyckte du om lektionen? 

1.   Jätteroligt       Roligt  Mittemellan Tråkigt Jättetråkigt 

 

 

2. Jättelätt    Lätt           Mittemellan  Svårt  Jättesvårt 

 

 

Lärde du dig något av övningen? 
 

 Ja  Nej Lite 

 

 

Har du haft användning av dessa kunskaper på andra mattelektioner? 
   

 Ja  Nej Lite 

 

 

Vad tycker du om matte efter vi började med den laborativa matematiken? 

1.   Jätteroligt       Roligt  Mittemellan Tråkigt Jättetråkigt 

 

 

2. Jättelätt    Lätt           Mittemellan  Svårt  Jättesvårt 

 


