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Abstract 
 
In the course of our practical sessions in an upper secondary school, we observed that 
students often have a low interest in mathematics. A survey by Skolverket (the Swedish 
National Agency for Education) during 2001 and 2002 also indicates that interest in 
mathematics should be increased. For this reason, we undertook a study into how 
introducing elements of laboratory mathematics into lessons would affect students' 
interest in the subject. The study was carried out during a four-week period at 
Livsmedelsprogrammet (the food programme) in an upper secondary school in the 
municipality of Luleå. The tools used were written surveys together with observation. 
Our conclusion is that students' interest in mathematics did in fact increase as a result of 
introducing laboratory elements into maths classes. 
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Sammanfattning 
 
Vi har under våra praktikperioder i gymnasieskolan uppmärksammat att intresset för 
matematik i många fall är lågt hos eleverna. Att matematikintresset bör ökas visar också 
den senaste granskningen som gjorts av Skolverket under 2001 och 2002. Med stöd av 
detta utförde vi ett utvecklingsarbete med syfte att undersöka hur inslag av laborativ 
matematik i undervisningen påverkar gymnasieelevers intresse för matematik. 
Undersökningen genomfördes under fyra veckor på Livsmedelsprogrammet vid en 
gymnasieskola i Luleå Kommun. De mätinstrument vi använt oss av är skriftliga enkäter 
samt observationer. Slutsatsen vi drog av resultaten var att elevernas intresse för 
matematik påverkats positivt genom införandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen.  
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Bakgrund 

Inledning 
 
Vi har under våra praktikperioder vid olika skolor upplevt ett i många fall lågt intresse1 
för matematik hos gymnasieskolans elever. Vanligt förekommande är elever som vid 
genomgångar verkar aktivt lyssnande men som i själva verket inte har tagit del av det 
som sagts. Kan detta bero på att genomgångarna är svårförståeliga eller är det så att de 
helt enkelt upplevs som ointressanta? Det är inte heller ovanligt att en del elever ägnar en 
alltför stor del av lektionstiden åt att ljudligt diskutera vardagsproblem istället för att 
delta i matematikundervisningen. Andra sitter passiva under större delen av lektionen 
utan att överhuvudtaget lyfta pennan, om de alls hade någon med sig. Kan detta bero på 
de läromedel som används, de kanske är föråldrade och upplevs som tråkiga? Under våra 
praktikperioder har vi även kunnat se att matematikundervisningen inom dagens 
gymnasieskola ofta bedrivs traditionellt. Det vill säga den bygger på lärarledda 
genomgångar av nya teoriavsnitt och några typexempel med för eleven efterföljande 
räkneövningar i matematikbok. Kan det vara så att det ljumma intresset för matematiken 
har sin förklaring i den undervisning som bedrivs idag på samma sätt som igår samt de 
läromedel som används? 
 
Att matematikintresset är varierande hos eleverna idag och att den traditionella 
undervisningen är den dominerande i många av dagens gymnasieskolor, visar även den 
senaste granskningen som gjorts av Skolverket under 2001 och 2002. I den efterföljande 
rapporten, Lusten att lära – med fokus på matematik, från Skolverket fastslås att 
matematikundervisningen måste förändras. Den bör karaktäriseras av större variation för 
att väcka nyfikenhet, skapa lust och engagera fler elever. Ett varierat arbetssätt behöver 
utformas, t ex med inslag av laborativt arbete samt både individuellt arbete och arbete i 
grupp. Ett sådant arbetssätt kännetecknas av att det finns utrymme för både känsla och 
tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare. Vidare talar 
man om att ett alltför flitigt läroboksanvändande medför att matematiken blir för 
enformig och att många elever därmed tar avstånd från ämnet. En annan konsekvens av 
att läroboken används i alltför stor utsträckning är att kunskapsmålen dominerar på 
bekostnad av de demokrati- och bildningsmål som ska genomsyra all verksamhet i skolan 
(Skolverket, 2003). 
 
Av skolverkets rapport framgår att i dagens samhälle är matematikkunskaper viktiga för 
att kunna lösa vardagsproblem, såsom att betala räkningar, handla mat, ta lån osv. 
Kunskaper inom matematik behövs inte bara i vardagslivet utan även i yrkeslivet samt i 
samhällelig och vetenskaplig verksamhet. Matematikutbildning skall idag lägga grunden 
för privat- och yrkesliv, för vidare studier och livslångt lärande (Skolverket, 2003). 
                                                 
1 intresse  (ytterst av lat. intere´sse 'vara av vikt', 'angå', 'beträffa', 'medföra nytta eller skada', 
ursprungligen 'vara emellan'), dels en attityd som består i att man önskar ta del av något, dels något som 
innebär eller utgör en nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller ett 
kollektivs nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov tillgodoses 
(Nationalencyklopedin, 2001). 
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Eftersom matematiken är så betydelsefull finner vi det viktigt att elever inser värdet av 
ämnet och intresserar sig för det i större utsträckning än vad man gör idag. 
 
Vidare framgår av skolverkets rapport att en förutsättning för att eleverna ska uppleva 
matematikundervisningen intressant är att innehållet i denna ses som relevant och 
begripligt för eleverna. Det är svårt att upprätthålla intresset när innehållet inte upplevs 
som meningsfullt och eleverna inte förstår det som de arbetar med och varför 
(Skolverket, 2003). Givetvis måste en del av dagens teoretiska genomgångar med 
räkneövningar i matematikbok finnas, men som vi ser det behövs mer variation i 
undervisningen för att engagera fler elever, öka deras aktivitet, väcka nyfikenhet, skapa 
lust och upptäckarglädje och därmed göra matematikämnet intressantare. Att ständigt 
räkna i matematikboken ger enligt vår uppfattning en monoton inlärningsstil där eleverna 
räknar ”mekaniskt” och sällan reflekterar över sitt eget lärande. Antalet räknade uppgifter 
blir viktigare än kunskap och förståelse för ämnet (Skolverket, 2003). Vi tror att inslag av 
laborativ matematik i undervisningen skulle kunna öka aktivitet, förståelse och intresse 
för matematiken hos eleverna. I denna undervisningsform knyts matematiken an mer till 
den vardag som ligger eleverna nära, d.v.s. kärnämnesundervisningen knyts till 
karaktärsämnen (Skolverket, 2003). På detta sätt blir det lättare för eleverna att förstå vad 
man har lärt sig och varför. Redan 1995 slår Emanuelsson et al fast i en artikel i 
tidskriften nämnaren att med en sådan laborativ undervisningsform skulle matematiken 
troligtvis upplevas som mer meningsfull av eleverna och intresset för ämnet skulle 
därmed stärkas (Emanuelsson, 1995). 
 
 

Matematiken då och nu 
 
 
Matematiken sägs vara den äldsta av alla vetenskaper (Unenge et  al, 1994). Ordet 
matematik kommer från grekiskans matema, som betyder kunskap eller insikt (Rönnlund, 
1989). Matematik har varit viktigt för de flesta kulturer genom historien. Till en början 
var det praktiska behov som utvecklade matematiken. Det allra enklaste räknandet 
behövde fåraherden för att veta att han hade alla fåren med sig hem. Detta kunde han 
göra med en teknik, som kallas märkning, genom att jämföra antalet får med antalet 
stenar i en urna eller antalet knutar på ett snöre. Alla större kulturer har haft någon form 
av skriven matematik, där den användes i den högt utvecklade administrationen. Praktisk 
geometri användes tidigt vid uppmätning inom jordbruket. Platon påpekade att det som 
skiljer människan från djuren är inte talförmågan utan det faktum att hon kan räkna. Vid 
denna tid (ca 400BC) i och med Platon fick matematiken betydelse för att träna intellektet 
och som skolning i filosofiskt tänkande. Det fanns två räknekonster – en för folket och en 
för filosoferna.  Medeltidens kloster i Europa var viktiga kunskapscentra. Kyrkans 
kalenderår var beroende av både matematik och astronomi. Under 1100-talet började man 
att undervisa i geometri och aritmetik på de första universiteten i Europa. I och med de 
naturvetenskapliga teoriernas framväxt under renässansen (1500-talet) förändrades synen 
på världen och den moderna symboliska matematiken uppstod. Från denna tid tills idag 
har enorma framsteg gjorts inom matematiken.   
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Matematikundervisningen i Sverige har visat sig vara oförändrad under många hundra år. 
Ett exempel på det är att man använde en nästan direkt översättning av Euklides 
Elementa från 300-talet i matematikundervisningen i realskolan på 1950-talet. I och med 
införandet av den nioåriga grundskolan 1962 förändrades undervisningsupplägget 
radikalt. Skolplanerna som kom 1962 var regelstyrda och detaljerade. I de internationella 
undersökningar i matematik som gjordes 1964 och 1982 visade svenska elever mycket 
dåliga resultat. Detta skapade mycket debatt och man beslöt att göra 
matematikundervisningen mer intressant genom att förankra den till vardagslivet 
(Rönnlund 1989). Under perioden fram till den senaste målstyrda läroplanen som kom 
1994 försökte man införa bl.a. mängdlära på allvar. Detta visade sig vara olyckligt och 
man retirerade till de tidigare undervisningsformerna. Den stora skillnaden mellan 
nuvarande läroplan Lpf 94 och den tidigare, Lgr 80, är att i Lpf 94 fokuserar man på att 
lösa problem för att lära matematik medan Lgr 80 innebar att man skulle lära matematik 
för att kunna lösa problem (Unenge, 1999). 
 

Kunskap och lärande inom matematiken 
 
Lärande är en livslång kontinuerlig process. Bland annat känslor och attityder kan verka 
som drivkrafter vid lärandeprocessen (Illeris, 2001). Lärande resulterar i sin tur i 
kunskap. Det finns ett flertal synsätt och indelningsgrunder för att klargöra begreppen 
lärande och kunskap. 
 
Gymnasieskolans läroplan har påverkats av olika teorier om lärande: 
 
De konstruktivistiska idéerna är en av de dominerande för dagens matematik- 
undervisning. Konstruktivismen bygger på idén att all ny kunskap fås genom att förena 
tidigare kunskaper och på så vis bygga upp nya. Det kan liknas vid att konstruera ett hus; 
först bygger man grunden, sedan stommen, sedan fasaden, taket osv. (Skolverket, 2003). 
Två stora tänkare inom olika grenar av konstruktivismen var Piaget (1896-1980) och 
Vygotsky (1896-1934). Vygotsky ser lärandet som ett samspel mellan en aktiv elev, en 
aktiv lärare och en aktiv social miljö där lärandet sker. Lärandet är enligt honom en 
förutsättning för en persons utveckling. Den viktiga pedagogiska hörnstenen för 
Vygotsky är att väcka intresse för det ämne som ska studeras, dvs. ett problem belyses 
från olika infallsvinklar tills eleven i fråga kan lösa det och i förlängningen tillgodogöra 
sig den nya erfarenheten och kunskapen. Piaget däremot anser inte att den sociala 
omgivningen har någon betydelse för lärandeprocessen. Piagets uppfattning är att 
utveckling och lärande är biologiskt grundande och i motsats till Vygotsky innebär hans 
pedagogiska filosofi att man ”väntar” ut elevens förståelse och kunskap (Engström, 
1998). 
 
En annan teori om lärande, symbolisk interaktionism, talar om de lärandes samspel med 
hjälp av symbolspråk. Symbolisk interaktionism innebär att använda olika språkliga 
uttryck, som tal-, skrift-, bild- och kroppsspråk. För att elever ska få möjlighet att känna 
lust för lärande och en känsla av att lyckas är det intressant att se hur dessa språk kommer 
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till uttryck i lärandet. Förhållanden i undervisningen som är förankrade i elevers 
erfarenheter och uppfattningar av sammanhang utanför skolan är också av intresse. Om 
villkoren för lärandet ska bli optimala och bidra till varje enskild elevs utveckling 
behöver utbildningen innehålla begripliga undervisningssituationer med både skriftlig 
och muntlig kommunikation (Skolverket, 2003). Genom att använda ett kreativt och 
utvecklingsinriktat lärande, som gruppdiskussioner och arbetsuppgifter där de studerande 
tillsammans får utföra vissa uppgifter eller lösa problem, skapas intresse och reflektion 
kring ämnet enligt Hedin & Svensson. Ju mer engagerad man blir av ett ämne desto 
intressantare blir det och vice versa. Det är även viktigt att få arbeta med uppgifter där 
svaren inte är givna utan där man får leta eller undersöka sig fram till ett rimligt svar och 
då helst i grupp (Hedin et al, 1997). 
 
Den tredje teorin om lärande som stödjer Lpf 94, metakognitiv och kognitiv teori, handlar 
om hur vi hanterar information med vårt tänkande. Fokus sätts på att problematisera, 
ifrågasätta, kritiskt och konstruktivt granska skilda förhållanden och arbeta med 
problemlösningar av skilda slag. Stor tonvikt fästs vid dialoger och diskussioner 
(Skolverket, 2003). 
 
Kunskap är enligt Lpf 94 ett begrepp som kommer till uttryck i former som fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Faktakunskapen är lättdefinierad, entydig och har 
oftast ett enda rätt svar t ex multiplikationstabellen. Färdighetskunskapen är en aning mer 
svårtolkad. Den innefattar praktiskt arbete, hantera miniräknare och andra räkneverktyg, 
läsa diagram m.m. Förståelse och förtrogenhetskunskaper ligger tysta i våra tankar och 
kommer till användning när vi t ex ska tolka det som vi räknat ut med miniräknaren och 
vi kan genom att vara förtrogna med olika matematiska begrepp som t ex procent, bråk 
m.m. komma fram till ett rimligt resultat. Matematisk kunskap kan delas in i de mätbara 
fraktionerna minne, numerisk förmåga, logisk förmåga och spatial förmåga. Misstaget 
med att bara mäta matematisk kunskap i dessa delar är att man förbiser andra viktiga 
omätbara faktorer som intresse, kreativitet, nyfikenhet, ihärdighet, nytänkande, 
samarbetsförmåga och förmåga att utnyttja tidigare kunskaper (Lpf 94). 
 
Vi anser att symbolisk interaktionism och metakognition borde få större utrymme i 
matematikundervisningen än vad dessa har idag. Genom att öka inslagen av 
arbetsmetoder som bygger på dessa teorier tror vi att elevers engagemang och därmed 
deras intresse för ämnet matematik skulle öka. Elevers intresse och värdering av 
matematiken avgör i stort hur de lär sig och hur de använder sin kunskap (Ahlberg 2000). 
Det är viktigt att läraren lyfter fram matematiken och belyser den ur olika synvinklar, tar 
fram varierande problemställningar och därtill varierande lösningsmetoder för att öka 
intresset och därmed möjligheterna att utvecklas och lära (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2000). I gymnasieskolans kursplan för matematik och enligt Skolverkets 
rapport, Lusten att lära – med fokus på matematik, så är utbildningens syfte att utveckla 
elevens intresse för matematik. För att uppnå ett intresse för ett ämne måste man känna 
och uppleva positiva känslor för ämnet i fråga.  I Skolverkets rapport belyser man en del 
faktorer som kan påverka lusten att lära och därmed verka som verktyg för pedagogers 
arbete. För att väcka ett intresse för matematik måste man känna lust, nyfikenhet, 
upptäckarglädje eller engagemang inför ämnet. Med andra ord måste en positiv känsla 
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skapas hos eleven. Det är svårt att se dessa positiva känslor och upplevelser som enskilda 
och oberoende av varandra. De samverkar och leder så småningom till ett nyskapat eller 
accelererat intresse (Skolverket, 2003). Därmed menar vi att det blir viktigt att använda 
undervisningsformer som bidrar till att väcka elevens intresse för matematiken. 
Inledningsvis har vi pekat på att brist på variation i den traditionella undervisningen tycks 
vara en orsak till det låga intresset för ämnet. Ett laborativt arbetssätt är, enligt pedagogen 
Dewey (1859-1952), ett undersökande arbetssätt där eleverna tillsammans med läraren 
får reflektera och samtala om olika sätt att tänka kring och lösa matematiska uppgifter 
(Svedberg et al, 1998). Vi tror liksom Dewey att en sådan undervisningsform skulle 
kunna påverka elevers matematikintresse positivt.  
 

Förankring i styrdokument 
 
De två huvudsakliga styrdokumenten som gäller för skolformerna i Sverige idag är Lpo 
94, för den obligatoriska grundskolan och Lpf 94, för de frivilliga skolformerna. 
Eftersom vi kommer att bedriva vårt utvecklingsarbete inom Gymnasieskolans 
matematikundervisning så har vi valt att belysa Lpf 94 samt kursplaner för matematik vid 
gymnasieskolan.  
 
Läroplanen säger att undervisningen måste vädja till elevernas intresse och behov. 
Läraren har ett stort ansvar för framställningen och realiseringen av de teoretiska 
kunskaperna. Undervisningsformerna, läromedlen, omgivningen m.m. måste ge eleverna 
positiva upplevelser för att föda eller förstärka intresset. Det är viktigt att eleverna 
upplever nyfikenhet och glädje i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att 
lösa problem (Lpf 94). 
 
Av läroplanen för de frivilliga skolformerna framgår att ett demokratiskt arbetsklimat ska 
råda och man ska variera och sammanlänka teoretiska och praktiska 
undervisningsmetoder. Detta kan åstadkommas genom att läraren låter eleverna pröva 
olika arbetssätt och arbetsformer med god balans mellan teoretiska och praktiska 
färdigheter som främjar elevernas lärande. Gymnasieskolan skall kontinuerligt ifrågasätta 
undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera resultat samt pröva nya metoder för att 
kunna utvecklas. Vidare skall gymnasieskolan sträva mot att varje elev kan använda sina 
kunskaper som redskap för att kunna lösa praktiska problem och arbetsuppgifter (Lpf 94).  
 
Medbestämmande för eleverna är en viktig hörnsten. Undervisningen måste vara 
individanpassad och eftersom det konstruktivistiska tänkandet genomsyrar läroplanen är 
det viktigt att lärandet bygger vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 
• Gymnasieskolan skall ge eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang samt 

reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (Lpf 94).  
 
Skolan ska uppmuntra till samverkan och interaktion mellan elever och lärare. 
Kontinuerlig reflektion ska också prioriteras så att eleverna uppmuntras att tänka 
över vad de lärt sig och vad syftet är med vad som undervisats.  
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• Läraren ska ge eleverna tilltro till det egna tänkandet samt till den egna förmågan att lära sig 
matematik och använda matematik i olika situationer.  

 
• Skolan skall i sin matematikundervisning sträva mot att eleverna skall få uppleva tillfredsställelsen 

i att behärska matematiska begrepp och metoder, i att upptäcka mönster och samband och i att lösa 
problem samt lära sig använda och inse värdet av matematikens symboler och uttryckssätt 
(Skolverket, 1997). 

 
Enligt skolverket bör matematikundervisningen i högre grad knytas an till den vardag 
som ligger eleverna nära, dvs. kärnämnesundervisningen bör knytas till karaktärsämnen 
(Skolverket 2003). På detta sätt blir det lättare för eleverna att förstå vad man har lärt sig 
och varför. Olika arbetsformer bör tillämpas, både individuella former samt arbete i 
grupp. I läroplanen betonas elevernas egen aktivitet för att nå kunskap. Vidare står det 
skrivet att skolan i sin matematikundervisning skall sträva mot att eleverna: 
 

• utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp bl. a av 
betydelse för vald studieinriktning samt tolka och värdera lösningarna i förhållande till det 
ursprungliga problemet (Lpf 94). 

 
• utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning samt 

formulera och motivera olika metoder för problemlösning (Skolverket, 2000). 
 
 
Genom att införa avsnitt av laborativ matematik i den i övrigt traditionella 
matematikundervisningen menar vi att eleverna får möjlighet att pröva olika arbetssätt 
och arbetsformer inom matematik. Detta är något som vi anser är i överensstämmelse 
med de styrdokument som ska styra undervisningen i dagens gymnasieskola. 
Styrdokumenten talar även om att eleverna ska se mönster och samband, uppleva glädjen 
i att utveckla sin matematiska kreativitet samt utveckla nyfikenheten. Vår förhoppning är 
att ett nytt inslag i matematikundervisningen såsom detta kan skapa ett större intresse för 
ämnet matematik hos gymnasieskolans elever.  

 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur inslag av laborativ matematik i 
undervisningen påverkar gymnasieelevers intresse för matematik. 

 

Metod 

Centrala begrepp 
 
I detta utvecklingsarbete har vi undersökt hur inslag av laborativ matematik i den 
traditionella undervisningen har påverkat gymnasieelevers intresse för ämnet matematik. 
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Med traditionell undervisning avser vi i denna rapport en undervisning som bygger på 
lärarledda genomgångar av nya teoriavsnitt och några typexempel med för eleven 
efterföljande räkneövningar i matematikbok. Med laborativ matematik menar vi i denna 
studie praktiska inslag där eleverna, individuellt eller i mindre grupper, får väga, mäta, 
prova och upptäcka hur matematiken finns invävd i vår vardag. Ett laborativt arbetssätt är 
ett undersökande arbetssätt där eleverna tillsammans med läraren får reflektera och 
samtala om olika sätt att tänka kring och lösa matematiska uppgifter.  
 
För att kunna undersöka förändringen i matematikintresset hos eleverna identifierades 
och studerades ett antal indikatorer på intresse. Det som väglett oss i val av indikatorer 
har berörts tidigare i denna rapports inledning. Dessa indikatorer är engagemang, 
aktivitet, lust, upptäckarglädje, nyfikenhet och läromedel. Den elev som ger ett positivt 
uttryck för dessa indikatorer, menar vi i denna studie, är en intresserad elev. En 
engagerad elev är känslomässigt med i arbetet. En aktiv elev deltar i 
matematikundervisningen, men behöver inte nödvändigtvis vara engagerad och vice 
versa. Indikatorn lust omfattar att känna lust inför matematikämnet. Nyfikenhet är en 
drivkraft att vilja pröva på för individen nya utmaningar inom matematiken. 
Upptäckarglädje är en positiv känsla som infinner sig hos eleven då denne upplever att 
han/hon lärt sig något nytt. Viktiga hjälpmedel i lärandeprocessen är läromedlen, vilka 
bör upplevas som stimulerande och utvecklande. 
 

Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden grundar sig på ett växelspel mellan forskaren och 
försökspersonerna. Här är forskarens uppgift att tolka och förstå olika företeelser, vilket 
kan leda till att forskaren omedvetet påverkar resultatet genom att misstolka eller förbise 
något (Backman, 1998).  
 
Den kvantitativa forskningsmetoden baserar sig till skillnad från den kvalitativa på en 
objektiv faktainsamling som förklarar hur någonting är och där slumpen inte påverkar i 
någon större omfattning. Vid denna metod ska inte forskaren själv påverka resultatet och 
denne behöver inte heller närvara vid undersökningstillfället (Backman, 1998). 
 
De insamlingsmetoder vi använt oss av, enkäter och observationer, är i huvudsak 
kvalitativa. Observationerna baserar sig på våra subjektiva bedömningar och därmed är 
de kvalitativa. Vad gäller enkäterna så kan dessa, i vår studie, ses som skriftliga 
intervjuer där eleverna svarar på frågor utifrån sina egna uppfattningar och värderingar. 
Följaktligen är även enkäterna till största delen kvalitativa. De marginella kvantitativa 
inslag som ingår finner vi i sifferbehandlingen och de statistiska beräkningarna i 
efterbehandlingen av data.  
 



 8

Försökspersoner 
 
Undersökningen genomfördes på Livsmedelsprogrammet vid en gymnasieskola i Luleå 
Kommun. Undersökningsgruppen bestod av 22 elever i årskurs 1. 

Bortfall 
 
Av de 22 elever som ingick i undersökningsgruppen har 17 svarat på båda enkäterna. De 
fem elever som inte besvarat båda enkäterna har inte heller tagits med i undersökningen. 
Bortfallet berodde på att en av klassens elever läste annan matematikkurs och resterande 
fyra elevers bortfall orsakades av frånvaro vid respektive enkättillfälle. De nio elever som 
inte närvarade vid samtliga laborativa moment har uteslutits ur undersökningens 
observationsdel.  
 

Materiel 
 
Enkäter 
 
I denna studie har två enkäter använts. Den första enkätens frågor (bilaga 1) var 
utformade i syfte att ge svar på de indikatorer på intresse som vi valt. Fråga 12 tillhör 
indikatorn engagemang, fråga 11 indikatorn aktivitet, fråga 16 indikatorn nyfikenhet, 
fråga 15 indikatorn lust, fråga 13 indikatorn upptäckarglädje och fråga 6 indikatorn 
läromedel. Ytterligare ett antal enkätfrågor lades till för att ge oss en uppfattning om 
elevernas allmänna inställning till ämnet matematik.  
 
Den andra enkätens frågor (bilaga 2) var utformade i syfte att ge svar på samma 
indikatorer som i första enkäten. Detta för att ge oss en uppfattning om och i så fall hur 
elevernas intresse för matematik förändrats efter införandet av de olika laborativa 
inslagen. 
 
Eleverna besvarade enkätfrågorna i de båda enkäterna genom att markera med kryss på 
en åttagradig skala, för att minska benägenheten att kryssa i rutorna närmast mitten. 
Denna åttagradiga skala gjordes sedan om till en värdering av svaren i fyra steg. Siffrorna 
är att betrakta som skattningar som gäller i denna studie och inte som generella exakta 
värden. 
 
Observationer  
 
I observationsschemat (bilaga 3) bedömde vi graden av engagemang och aktivitet på en 
fyragradig skala, där 1 är lägsta graden av engagemang respektive aktivitet och 4 är den 
högsta.  
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Kriterier för bedömning: 
 
Aktivitet 
 

1. Inte aktiv - gör absolut ingenting.  
2. Mindre aktiv - jobbar lite med långa uppehåll. 
3. Ganska aktiv - jobbar ganska bra med kortare uppehåll.  
4. Mycket aktiv - jobbar flitigt hela tiden. 
 

Engagemang 
 
1. Inte engagerad - ser ut att tänka på annat. 
2. Mindre engagerad - verkar stundtals delaktig 
3. Ganska engagerad - verkar ofta delaktig 
4. Mycket engagerad - verkar hela tiden delaktig.       

Genomförande 
 
Tidsplan för examensarbetet 
 
Färdigställande av PM      Lp 3, våren 2003 
Färdigställande av bakgrund, syfte och metod   Lp 4, våren 2003 
Genomförande av utvecklingsarbetet     Lp 1, hösten 2003 
Färdigställd rapport       Lp 2, hösten 2003 
 
Genomförande av utvecklingsarbetet 
 
Utvecklingsarbetet kom att bedrivas inom ett matematikavsnitt som behandlar 
procentbegreppet i A-kursen, eftersom klassen just då kommit fram till detta avsnitt. 
Denna tidsplanering hade gjorts av ordinarie lärare vid terminsstarten. Under de första 
veckorna av den verksamhetsförlagda utbildningen observerades eleverna enligt 
observationsschema vid den traditionella klassrumssituationen. Av de sex indikatorer på 
intresse som vi valt att studera anser vi att engagemang och aktivitet är de två som är 
möjliga att bedöma enligt observationsschema. Inför införandet av de laborativa 
matematikinslagen informerades eleverna om utvecklingsarbetet och de fick fylla i en 
enkät. Avsikten med detta var att se elevernas intresse för matematik vid traditionell 
klassrumsundervisning. Under de fyra efterföljande veckorna genomfördes 
utvecklingsarbetets olika moment av laborativ matematik (bilaga 4-7). Observationer av 
eleverna gjordes under utvecklingsarbetets gång med hjälp av observationsschema för att 
se hur det nya arbetssättet påverkade elevernas engagemang och aktivitet. När 
utvecklingsarbetets samtliga moment genomförts fick eleverna fylla i en andra enkät. 
Avsikten med detta var att kunna observera eventuella förändringar i intresse.  
 
Svaren från enkätfrågorna har bearbetats med hjälp av Excel och sammanställts i diagram 
med avseende på vilken av de sex indikatorerna på intresse, (engagemang, aktivitet, 
nyfikenhet, lust, upptäckarglädje samt läromedel), som frågorna tillhör. De båda 
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enkäternas svar bearbetades var för sig. Genom att räkna fram antalet elever som 
markerat respektive svarsalternativ (svarsfrekvens) för varje indikator kunde vi i diagram 
presentera hur elevernas svar fördelade sig på de olika svarsalternativen. I varje 
indikators diagram presenteras bearbetningarna av både enkät 1 och enkät 2, för ökad 
tydlighet. Enkät 1 gjordes innan utvecklingsarbetets laborativa moment infördes och 
benämns i diagrammen som traditionell. Enkät 2 gjordes efter det att de laborativa 
momenten genomförts och benämns som laborativ. Observationerna har bearbetats och 
presenterats på samma sätt som enkäterna. 
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Resultat 
 
Engagemang 
 
Enkät 
 
Till indikatorn engagemang hör fråga 12, Känner du dig engagerad på 
matematiklektionerna? På denna fråga kunde eleverna svara i en skala från inte 
engagerad till mycket engagerad.  
 
I diagrammet nedan (diagram 1) visas frekvensen för respektive svarsalternativ, dels vid 
traditionell dels vid laborativ undervisning. 
 

 
Diagram 1. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 
I diagrammet kan ses att antalet elever som inte känner sig engagerade på 
matematiklektionerna är lika många vid traditionell undervisning som efter införandet av 
den laborativa undervisningen. Antalet mindre engagerade elever har minskat från sju 
elever till fyra elever, medan de ganska engagerade eleverna ökat från sex elever till nio 
elever. Antalet mycket engagerade elever är lika många innan som efter införandet av 
laborativa inslag i matematikundervisningen. 
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Observation 
 
Som komplement till enkäterna studerades eleverna enligt observationsschema innan de 
laborativa matematikinslagen infördes samt under varje moment i utvecklingsarbetet. En 
av de indikatorer på intresse som studerades var engagemang.  
 
I diagrammet nedan (diagram 2) visas hur observerad frekvens för respektive 
bedömningskriterium har påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med 
traditionell matematikundervisning. 
  

 
Diagram 2. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive bedömningskriterium har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 
I diagrammet kan ses att inte någon elev bedömts som helt oengagerad på 
matematiklektionerna, varken vid traditionell undervisning eller under tillämpningen av 
den laborativa undervisningen. Antalet mindre engagerade elever har minskat kraftigt 
från fem elever till en elev, medan de ganska engagerade eleverna ökat från två elever till 
fyra elever. Antalet mycket engagerade elever har ökat från en elev till tre efter 
införandet av laborativa inslag i matematikundervisningen. 
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Kommentar 
 
Av resultaten i diagram 1 framgår att det för indikatorn engagemang har skett en 
förskjutning från gruppen elever som känner sig mindre engagerade till gruppen som 
känner sig ganska engagerade. Grupperna av elever som inte alls känner sig engagerade 
respektive mycket engagerade är oförändrade. Resultaten från enkäterna tyder på en 
förskjutning mot ett större engagemang hos eleverna efter införandet av laborativa inslag 
i undervisningen. Resultaten från observationerna (diagram 2) visar även de ett ökat 
engagemang hos eleverna vid laborativ matematik. Sammantaget tyder detta på att 
elevernas engagemang påverkats positivt. 
 
Aktivitet 
 
Enkät 
 
Till indikatorn aktivitet hör fråga 11, Hur aktiv är du på matematiklektionerna? På denna 
fråga kunde eleverna svara i en skala från inte aktiv till mycket aktiv. 
 
I diagrammet nedan (diagram 3) visas frekvensen för respektive svarsalternativ, dels vid 
traditionell dels vid laborativ undervisning. 
 

 
Diagram 3. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematikundervisning jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
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Av diagrammet framgår att antalet elever som inte känner sig aktiva på 
matematiklektionerna har ökat från ingen elev till en elev efter införandet av de 
laborativa matematikinslagen. Antalet mindre aktiva elever har minskat från fem elever 
till fyra. Kategorin ganska aktiva har minskat från elva elever till åtta, medan kategorin 
mycket aktiva har ökat från en elev till fyra efter införandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen. 
 
Observation 
 
Indikatorn aktivitet har även studerats utifrån observationsschema. I diagrammet nedan 
(diagram 4) visas hur observerad frekvens för respektive bedömningskriterium har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 

 
Diagram 4. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive bedömningskriterium har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 
I diagrammet kan ses att inte någon elev bedömts som helt inaktiv på 
matematiklektionerna, varken vid traditionell undervisning eller under tillämpningen av 
den laborativa undervisningen. Antalet mindre aktiva elever är oförändrat, medan de 
ganska aktiva eleverna minskat från fem elever till fyra elever. Antalet mycket aktiva 
elever har ökat från två elever till tre under tillämpningen av de laborativa inslagen i 
matematikundervisningen. 
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Kommentar 
 
Av resultaten i diagram 3 framgår att det för indikatorn aktivitet har skett en förskjutning 
från elevgruppen som tycker sig vara ganska aktiv till gruppen som tycker sig vara 
mycket aktiv. I de två grupper som anser sig vara minst aktiva ser vi möjligen en liten 
förändring mot minskad aktivitet. Resultat vi kan se utifrån enkäterna visar på en 
förskjutning mot en ökad aktivitet efter införandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen. Våra observationer visar också på en svag ökning av 
aktiviteten hos eleverna vid inslag av laborativ natur i undervisningen (diagram 4). 
Sammantaget tyder detta på att elevernas aktivitet påverkats positivt. 
 
Nyfikenhet 
 
Enkät 
 
Till indikatorn nyfikenhet hör fråga 16, Hur ofta upplever du att 
matematikundervisningen väcker din nyfikenhet? På denna fråga kunde eleverna svara i 
en skala från inte ofta till mycket ofta. 
 
I diagrammet nedan (diagram 5) visas hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 

 
Diagram 5. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematikundervisning jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
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Kategorin som inte ofta upplever nyfikenhet inför matematikämnet har minskat från tio 
elever till åtta. Kategorin som mindre ofta upplever att de känner nyfikenhet har ökat från 
fem elever till sex. Antalet elever som ganska ofta känner nyfikenhet har ökat från inga 
elever till två. Svarsalternativet där eleverna mycket ofta känner nyfikenhet har minskat 
från två till en elev. 
 
Kommentar 
 
Av resultaten i diagram 5 framgår att ytterligheterna, dvs. de två grupper av elever som 
inte ofta respektive mycket ofta känner nyfikenhet inför ämnet matematik, har minskat 
samt att en förskjutning mot centrum (mindre ofta och ganska ofta) har skett. Totalt sett 
indikerar resultaten en liten ökning mot en något större nyfikenhet efter införandet av 
laborativa inslag i matematikundervisningen. 
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Lust 
 
Enkät 
 
Till indikatorn lust hör fråga 15, Hur ofta känner du lust inför ämnet matematik? På 
denna fråga kunde eleverna svara i en skala från inte ofta till mycket ofta. 
   
I diagrammet nedan (diagram 6) visas frekvensen för respektive svarsalternativ, dels vid 
traditionell dels vid laborativ undervisning. 
 

 
Diagram 6. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematikundervisning jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 
Av diagrammet framgår att samtliga kategorier är lika före införandet av de laborativa 
matematikinslagen som efter, d.v.s. indikatorn lust är oförändrad. 
 
Kommentar 
 
Indikatorn lust är oförändrad vid införandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen. Det vill säga ingen påverkan av elevernas lust framgår av 
resultaten. 
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Upptäckarglädje 
 
Enkät 
 
Till indikatorn upptäckarglädje hör fråga 13, Hur ofta upplever du att du lärt dig något 
nytt i matematik? På denna fråga kunde eleverna svara i en skala från inte ofta till mycket 
ofta.  
 
I diagrammet nedan (diagram 7) visas hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 

 
 
Diagram 7. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematikundervisning jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 
Av diagram 7 framgår att kategorin inte ofta har ökat med en enhet. Gruppen elever som 
mindre ofta upplever att de lärt sig något nytt samt gruppen som mycket ofta upplever att 
de lärt sig något nytt är oförändrade efter införandet av de laborativa inslagen. Kategorin 
ganska ofta har minskat från sju till sex elever. 
 
Kommentar 
 
Resultaten tyder på att grupperna som mindre ofta respektive mycket ofta upplever att de 
lärt sig något nytt är oförändrade efter införandet av de laborativa matematikinslagen. 
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Gruppen ganska ofta har minskat lite, medan gruppen inte ofta har ökat med lika mycket. 
Därmed ser vi en svag förskjutning mot att eleverna mindre ofta upplever att de lärt sig 
något nytt.  
 
Läromedel 
 
Enkät 
 
Till denna indikatorgrupp hör fråga 6. I första enkäten löd frågan: Tycker du att 
läromedlet (matematikboken, matematik 3000) i matematik är bra?, medan den i andra 
enkäten löd: Tycker du att läromedlen (gummiband, vågar, måttband, korvar, mätglas 
etc.) i laborativ matematik är bra? På dessa frågor kunde eleverna svara i en skala från 
inte bra till mycket bra. 
 
I diagrammet nedan (diagram 8) visas hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematik jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 

 
Diagram 8. Diagrammet visar hur frekvensen för respektive svarsalternativ har 
påverkats vid införandet av laborativ matematikundervisning jämfört med traditionell 
matematikundervisning. 
 
Av diagrammet framgår att kategorierna inte bra och mindre bra har ökat från en enhet 
till tre respektive sju enheter till åtta vid undervisning med laborativa läromedel. De två 
kvarvarande kategorierna ganska bra och mycket bra har båda minskat från sju till fem 
respektive två till en enhet. 
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Kommentar 
 
Resultaten visar på att en tydlig förskjutning från grupperna ganska bra och mycket bra 
mot grupperna mindre bra och inte bra har skett. Detta innebär att eleverna inte upplever 
de laborativa läromedlen lika tilltalande som matematikboken. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Giltighet 
 
Vi anser att vi i vår undersökning med de valda indikatorerna samt mätmetoderna har 
kunnat uppskatta hur elevernas intresse för matematik har påverkats vid införandet av 
laborativa matematikinslag i den traditionella matematikundervisningen.  
 
Tillförlitlighet 
 
De mätmetoder vi använt oss av är skriftliga enkäter och kontinuerliga 
observationsscheman.  
 
Enkäternas tillförlitlighet har påverkats av utformningen av enkätfrågor, svarsalternativ, 
elevernas ärlighet, deras förståelse, tolkning av frågornas innehåll samt inställning vid 
enkättillfällena. En tänkvärd aspekt är om huruvida frågorna utformats på ett sådant sätt 
att eleverna lätt förstod dem. I enkäterna fick eleverna fylla i svaren på en åttagradig 
skala, för att minska benägenheten att kryssa i rutorna närmast mitten. Vid 
resultattolkningen omvandlades denna skala till en fyragradig skala, för att underlätta 
tolkningen. På detta vis kan en del information förloras vid konverteringen, men å andra 
sidan är det tveksamt om denna information är betydelsefull. Diskuteras kan även 
huruvida eleverna varit ärliga vid besvarandet av enkäterna. Har man tänkt efter eller har 
man bara kryssat någonstans? Utgår man från sitt eget tyckande eller kryssar man vad 
som förväntas av en från omgivningen (lärare, skolan kompisar och hemmet)? Hur eleven 
tolkat frågornas innehåll är individuellt. Hur värderar olika elever begreppet 
engagemang? Vilken är elevens inställning till att fylla i en enkät? Denna kan variera från 
tillfälle till tillfälle.  
 
Observationsschemats tillförlitlighet beror dels på dess utformning dels på vår förmåga 
att bedöma eleverna utifrån detta. Elevernas beteende kan ha förändrats vid vår närvaro 
under observationstillfällena och detta kan också ha påverkat observationerna.  
 
Trots dessa problem som riskerar att påverka undersökningens resultat menar vi att 
resultaten är tillförlitliga. 
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Resultatdiskussion 
 
Vi har under våra praktikperioder i gymnasieskolan uppmärksammat att intresset för 
matematik i många fall är lågt hos eleverna. Att matematikintresset bör ökas visar också 
den senaste granskningen som gjorts av Skolverket under 2001 och 2002. I den 
efterföljande rapporten sägs att matematikundervisningen måste förändras på ett sätt som 
karaktäriseras av större variation för att intressera fler elever. Resultaten från vår studie 
tyder på att laborativa matematikinslag i undervisningen kan vara ett sätt att åstadkomma 
en sådan förändring. Nedan har vi granskat de sex indikatorer på intresse var och en för 
sig för att kunna diskutera hur laborativa inslag i matematikundervisningen påverkat 
elevernas matematikintresse.  
 
När det gäller engagemang kunde vi utifrån enkäter och observationer se en förskjutning 
mot ett ökat engagemang efter införandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen. En anledning till detta menar vi kan vara att de laborativa 
momenten, med en tydlig koppling till elevernas vardag, engagerar elever vid 
yrkesförberedande program som livsmedelsprogrammet mer än vad traditionell 
matematik gör. Även Skolverket pekar, i rapporten Lusten att lära – med fokus på 
matematik, på betydelsen av att knyta an matematikundervisningen till den vardag som 
ligger eleverna nära, d.v.s. kärnämnesundervisning knyts till karaktärsämnen, vilket vi 
lyft fram i inledningen till denna rapport. 
 
Vad anbelangar indikatorn aktivitet kan vi utifrån enkäterna och observationerna se en 
förskjutning mot en ökad aktivitet efter införandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen. De laborativa momenten genererar av naturliga skäl mer 
aktivitet hos eleverna menar vi och det är därför inte förvånande att denna indikator ökat. 
Att ett laborativt arbetssätt ger utrymme för aktivitet hävdas även i rapporten Lusten att 
lära, vilket vi poängterat i denna rapports inledning.  
  
Vad beträffar indikatorn nyfikenhet kunde vi se att en liten ökning mot en något större 
nyfikenhet ägt rum efter införandet av laborativ matematik i undervisningen. Vi anser att 
genom att variera läromedel och skapa utmanande uppgifter vid laborativa moment väcks 
nyfikenheten hos eleverna, därav förskjutningen mot en ökad nyfikenhet. I rapporten 
Lusten att lära fastslår Skolverket att matematikundervisningen måste förändras. Den bör 
karaktäriseras av större variation för att väcka nyfikenheten hos eleverna. Ett laborativt 
arbetssätt karaktäriseras av större variation och därmed menar vi att detta bidragit till att 
nyfikenheten ökat hos eleverna. 
 
När det gäller indikatorn lust kunde vi inte se någon förändring hos eleverna. Enligt 
skolverkets rapport Lusten att lära medför ett varierat arbetssätt att lust skapas hos 
eleverna. Anledningen till att så inte blev fallet i vår undersökning menar vi kan vara att 
de laborativa momenten inte var tillräckligt varierande och utmanande för att ge någon 
påvisbar förändring. Trots allt kan man ändå se det som positivt att lusten inte minskat. 
 
 



 22

Vad beträffar indikatorn upptäckarglädje kunde vi se en svag förskjutning mot att 
eleverna mindre ofta upplever att de lärt sig något nytt. Att ett laborativt arbetssätt ger 
utrymme för upptäckarglädje hävdas i rapporten Lusten att lära, vilket vi påtalat i denna 
rapports inledning. Anledningen till att så inte blev fallet i vår studie anser vi kan bero på 
svårigheter att utforma bra laborativt materiel för matematikavsnittet om procent. Det kan 
även hända att eleverna upplevde momenten som lite för enkla och att de därför inte var 
tillräckligt utmanande och att upptäckarglädjen därmed inte infann sig i någon större 
utsträckning. 
 
Beträffande indikatorn läromedel kunde vi se att eleverna upplever de laborativa 
läromedlen som sämre än matematikboken. Hedin & Svensson påpekar att en övergång 
från en mer traditionellt strukturerad undervisning, till en mer utvecklingsinriktad, men 
okänd och annorlunda strukturerad uppläggning, kan vara svår. Vidare talar de om att 
detta speciellt gäller om man som elev inte själv varit delaktig i utformningen av det nya 
arbetssättet (Hedin & Svensson, 1998). Utformningen av de läromedel vi använt oss av 
skiljer sig radikalt från den vanliga matematikboken. Eleverna fick inte heller själva vara 
delaktiga vid utformningen av arbetssättet och läromedlen. Liksom Hedin & Svensson är 
vår uppfattning att orsaken till att eleverna upplever de laborativa läromedlen som sämre 
än matematikboken står att finna i ovanstående. Vi kan därmed inte styrka vår i 
inledningen presenterade uppfattning om att det ljumma intresset för matematiken har sin 
förklaring i de läromedel som används idag. 
 
Sammanfattning 
 
Eftersom flertalet av indikatorerna visar på en i varierande grad positiv förändring, så är 
vår bedömning att laborativa inslag påverkar elevernas intresse för matematik positivt, 
trots den tydliga negativa förändringen vad gäller läromedel. Som tidigare omtalats anser 
vi liksom Hedin & Svensson att en övergång från en traditionellt strukturerad 
undervisning till en okänd och annorlunda utformad undervisning kan vara svår, särskilt 
då eleven inte själv varit delaktig i utformningen av det nya arbetssättet. Om den 
laborativa undervisningen bedrivits under en längre tidsperiod menar vi att eleverna 
skulle ha blivit mer förtrogna med arbetssättet, vilket borde kunna minska den negativa 
förändringen som orsakats av det nya inslaget i undervisningen. En sådan undersökning 
baserad på ett större elevunderlag och som innefattar andra matematikavsnitt än 
procentavsnittet, skulle kunna ge ett mer tillförlitligt resultat, anser vi. Detta ser vi som 
intressanta frågeställningar för den fortsatta forskningen.  
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Den första enkäten         Bilaga 1 1(2) 
 

Enkät i matematik Lp1 Bergnässkolan   
Försök fylla i denna enkät, så gott ni kan. Det bör inte ta lång tid max 15 min.  
Vi gör enkäten för att bilda oss en uppfattning om vad ni tycker om matematik. 

 
Tack för din medverkan! 
 

 
1. Tycker du att matematik är viktigt att kunna? 

 
 
 
 

2. Hur lätt tycker du att ämnet matematik är? 
 
 
 
 
 

3. Hur duktig tycker du att du själv är i matematik? 
 
 
 
 
 

4. Är din målsättning att bli bra i matematik?  
 
 
 
 
 

5. Uppfattar du det positivt att arbeta med matematik? 
 
 
 
 
 

6. Tycker du att läromedlet (matematikboken) i matematik är bra? 
 
 
 
 
 

7. Hur svårt tycker du att ämnet matematik är? 
 
 

Mycket duktigInte duktig 

Mycket positivt Inte positivt 

Mycket lättInte lätt 

Mycket braInte bra 

Mycket svårtInte svårt 

I hög gradInte alls 

Mycket viktigtInte viktigt
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Bilaga 1 2(2) 
 

8. Hur ofta använder du dina matematikkunskaper i andra ämnen?   
 
 
 
 

9. Hur ofta har du användning av dina matematikkunskaper i din vardag? 
 
 

 
 

10. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av dina matematikkunskaper i 
framtiden? 

  
 
 
 

11. Hur aktiv är du på matematiklektionerna? 
 
 
 
 

12. Känner du dig engagerad på matematiklektionerna?  
 
 
 
 

13. Hur ofta upplever du att du lärt dig något nytt i matematik? 
 

 
 

 
14. Hur roligt tycker du att ämnet matematik är? 

 
 
 
 
 

15. Hur ofta känner du lust inför ämnet matematik? 
 
 
 
 

16. Hur ofta upplever du att matematikundervisningen väcker din nyfikenhet? 
 

Mycket aktivInte aktiv 

Mycket engagerad Inte engagerad

Mycket oftaInte ofta 

Mycket oftaInte ofta 

Mycket oftaInte ofta 

Mycket roligtInte roligt 

Mycket nyttaIngen nytta 

Mycket oftaInte ofta 

Mycket oftaInte ofta 
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Den andra enkäten       Bilaga 2 1(2) 

 
Enkät i matematik Lp1 Bergnässkolan   

Försök fylla i denna enkät, så gott ni kan. Det bör inte ta lång tid max 15 min.  
Vi gör enkäten för att bilda oss en uppfattning om vad ni tycker om matematik. 

 
Tack för din medverkan! 

 
1. Tycker du att matematik är viktigt att kunna? 

 
 
 
 

 
2. Hur lätt tycker du att ämnet matematik är? 

 
 
 
 
 

3. Hur duktig tycker du att du själv är i matematik? 
 
 
 
 
 

4. Är din målsättning att bli bra i matematik?  
 
 
 
 
 

5. Uppfattar du det positivt att arbeta med laborativ matematik? 
 
 
 
 

6.  Tycker du att läromedlen (gummiband, vågar, måttband, korvar, mätglas 
etc.) i laborativ matematik är bra? 

 
 
 
 
 

7. Hur svårt tycker du att ämnet matematik är? 
 

Mycket viktigtInte viktigt 

Mycket duktigInte duktig 

Mycket positivtInte positivt 

I hög gradInte alls 

Mycket lättInte lätt 

Mycket braInte bra 

Mycket svårtInte svårt 
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Bilaga 2 2(2) 
8. Hur ofta använder du dina matematikkunskaper i andra ämnen? 

 
 
 

 
9. Hur ofta har du användning av dina matematikkunskaper i din vardag? 
 
 

 
 
 

10. Vilken nytta tror du att du kommer att ha av dina matematikkunskaper i 
framtiden? 

  
 
 
 

11. Hur aktiv är du på matematiklektionerna? 
 
 
 
 

12. Känner du dig engagerad på matematiklektionerna?  
 
 
 
 

13.  Hur ofta upplever du att du lärt dig något nytt i matematik? 
 
 

 
 

14. Hur roligt tycker du att ämnet matematik är? 
 
 
 
 

15. Hur ofta känner du lust inför ämnet matematik? 
 
 
 

 
16. Hur ofta upplever du att matematikundervisningen väcker din nyfikenhet? 

 
  

Mycket oftaInte ofta 

Mycket oftaInte ofta 

Mycket oftaInte ofta 

Mycket roligtInte roligt 

Mycket aktivInte aktiv 

Mycket engagerad Inte engagerad

Mycket nyttaIngen nytta 

Mycket oftaInte ofta 

Mycket oftaInte ofta 
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Bilaga 3 1(1) 
Observationsschema   Datum:   

 
Aktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
Engagemang 
 
 
 
 
 

Passiv – gör 
absolut 
ingenting 

Jobbar lite 
med långa 
uppehåll 

Jobbar 
ganska bra 
med kortare
uppehåll

Aktiv – jobbar 
flitigt hela tiden 

Oengagerad. 
Tänker på 
annat 

Stundtals 
engagerad 

Mestadels 
engagerad 

Helt engagerad 
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Moment 1. Introduktion av procentbegreppet     Bilaga 4 1(2) 
 
Eleverna informerades om utvecklingsarbetet och fick fylla i den första enkäten. Därefter 
fick de i uppgift att plocka fram artiklar/annonser ur dagstidningar, som innehöll exempel 
där procent förekom (se kapitel Dagstidningen nedan). En öppen diskussion följde kring 
innehållet och innebörden av texterna. Efter detta introducerade vi tårtproblemet. 
Uppgiften var att ta reda på hur stor del av en tårta som var tagen (se kapitel 
Tårtproblemet nedan). 
 
Dagstidningen  (till på måndag 29/9) 

 
• Plocka fram en aktuell uppgift ur tidningen (dags-, kvällstidning, Internet 

mm) som innehåller procentbegreppet. 
 

• Fundera över vad uppgiften beskriver. Kommentera. 
 
 
Ex1. Båtmotorer hos Granec Ex2. Världens nordligaste 
Kuriren torsdagen den 25/9 –03. tävlingsbana för islandshästar 
          NSD tisdagen den 23/9 -03 
 

                
 
 
 
Kommentar: Granec säljer ut alla sina       Kommentar: Islandshästföreningen 
kvarvarande båtmotorer inför vintern bidrar med 20 % av kostnaden för 
till 15 % lägre pris.  banan, som beräknas kosta 100000 

kr.    
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 Bilaga 4 2(2) 

Tårtproblemet 
 
Följande bild presenterades för eleverna på OH. 
 

 
 
Hur stor andel av tårtan är tagen? 
Vi fick varierande svar, 1/7, 1/8 m.m. Resonemanget fortsatte och vi enades om att 
utifrån antalet jordgubbar skulle man kunna anse att det är 1/8 som är tagen. Sju 
jordgubbar förutom den i mitten finns på tårtans ovansida och det ser ut som att en till 
funnits på den tagna tårtbiten.  
Hur många procent är 1/8?  
Tårtan ersattes med en cirkel. Genom upprepade halveringar av denna cirkel illustrerades 
1/2 = 50%, 1/4 = 25%, 1/8 = 12.5% . 
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Bilaga 5 1(3) 
Moment 2. Gummiresårbandet och Chorizon    
 
Eleverna delades in i grupper om två till tre personer i varje. 
Laborationshandledningen (se kapitel Laboration 1 nedan) och materiel lämnades ut till 
varje grupp och knapphändiga instruktioner gavs, eftersom vi ville få eleverna att tänka 
själva. Laborationen gick ut på att med ett graderat och kalibrerat gummiresårband 
bestämma t.ex. 40% av 150 cm.  
Efter att grupperna var klara redovisades gruppernas resultat gemensamt.  
 
För att anknyta till elevernas karaktärsämnen bestod nästa delmoment av en räkneövning 
(se kapitel Chorizo nedan) där en produktionskalkyl (se kapitel Produktionskalkyl nedan) 
för chorizokorv användes. Produktionskalkylen är hämtad från de kalkyler som eleverna 
normalt använder under sin charkutbildning på Livsmedelsprogrammet. 
 
Laboration 1 
 
Laboration 1, Lp1, Ma A: Gummiresårband. Ht-2003.     Namn:………… 
 
Laborationsmaterial: kalibrerat gummiresårband, måttband. 
 
Mellan de två röda strecken markerade på gummiresårbandet är det 1 hel. 
 

1. Hur många procent är det mellan varje svartmarkerat delstreck?  
 

Svar:……………………………………………………………………………… 
 

2. a) Använd gummibandet för att uppskatta hur stor del ditt huvud utgör        
av hela din kroppslängd i procent. 

 
Svar:………………………………………………………………………… 

 
b) Stämmer detta? Mät med måttband och räkna ut det teoretiska 

värdet i procent. Jämför med a). 
               
Svar:………………………………………………………………………… 

 
c) Om det inte stämmer exakt, vad kan möjliga felkällor vara?  
 

Svar:……………………………………………………………………… 
 

 
3. a) Hur stor del utgör längden från golv till navel av hela din     

kroppslängd i procent? Uppskatta med hjälp av gummibandet. 
 

Svar:……………………………………………………………………… 
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Bilaga 5 2(3) 

 
b) Stämmer detta? Mät med måttband och räkna ut det teoretiska 

värdet i procent. Jämför med a). Svar:…………………………… 
 
c) Om det inte stämmer exakt, vad kan möjliga felkällor vara?  

 
Svar:……………………………………………………………………………… 
 

 
Chorizo 
 

1. Hur många procent vatten innehåller småfläsk?  
 

2.  a) Hur många % är Nöt 3 av hela korvsmeten? 
    b) Hur många % fett är det i hela korvsmeten? 
 

3. a) Sidan innehåller 50% vatten och detta (vattnet) väger 2kg. Hur mycket     
         väger hela sidan? 

  b) Hur mycket hade hela sidan vägt om vattnet i ovanstående exempel varit    
      49%? 

 
4. Fetthalten i småfläsk är 19%.  
 
a) Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med 19%? 

  

19
3  

9
1  

8
2  

5
1  

19
18  

 
b) Vilket av bråken ovan motsvarar ungefär 15 %? 

 
 
5. Av den tillredda korvsmeten tillverkades 225 korvar. Personalen hade sedan 

grillfest och åt upp 18 korvar. Hur många procent motsvarar detta? 
 
6. Två bagerier har beslutat om att gå samman. Det ena bageriet har före 

sammanslagningen 723 anställda varav 20% är kvinnor. Antalet anställda i 
det andra bageriet var 313 och där var 30% kvinnor. Hur stor var 
procentandelen kvinnor i det sammanslagna bageriet? 
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    Bilaga 5 3(3) 
Produktionskalkyl 
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Bilaga 6 1(3) 
 

Moment 3. Potatisen          
 
Lektionen inleddes med en genomgång av prefix (se kapitel Prefix nedan) och 
omvandling av storheter (se kapitel Omvandlingstabell nedan). Därefter delades eleverna 
in i grupper om två till tre personer i varje. Laborationshandledningen (se kapitel 
Laboration 2 nedan) samt laborationsmateriel delades ut. Eleverna genomförde laboration 
och vi diskuterade resultatet tillsammans.  
 
Prefix    
 
µ = 10-6 = 

1000000
1 = 0,000001 mikro 

m = 10-3 = 
1000

1  = 0,001  milli 

 

c = 10-2 = 
100

1  = 0,01  centi 

 

d = 10-1 = 
10
1  = 0,1   deci 

 
h = 102 = 100    hekto 
 
k = 103 = 1000    kilo 
 
Omvandlingstabell 
 
1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml 
 
1 l = 10 dl 
1 dl = 10 cl 
1 cl = 10 ml 
 
1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3 = 1000000000 mm3 
 
1 m3= 1000 dm3 

1 dm3 = 1000 cm3 
1 cm3 = 1000 mm3 
 
1 m3= 1000l 
1 dm3 = 1 l 
1 cm3 = 1 ml = 0,001 l 
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Bilaga 6 2(3) 
Laboration 2   
 
Potatislaboration, Lp1, 2003-10-10   Namn:……………… 
 
Laborationsmaterial: potatis, mätglas, vatten, tång, våg, sked, koksalt. 
 
Del1. 
 
1. Hur stor volym har potatisen? Klura ut hur ni ska göra! 
 
    a) Gissa potatisens volym! Svar:…………………………………… 

 
b) Vilken volym vatten har ni från början? Svar:……………………………………  

 
    c) Vilken volym får ni när potatisen ligger i vattnet? Svar:……………………… 

  
d) Med hur mycket hade vattennivån stigit? Svar:………………………………… 
 
e) Med hur många procent steg vattennivån jämfört med utgångsläget? Svar:... 

     
f) Hur stor är potatisens volym i cm3? Svar:………………………………………… 

 
g) Hur mycket är detta i: 

 
dm3?……………… 
ml?……………….. 
dl?………………… 
l?…………………... 

  
 
3. Hur mycket väger potatisen? 
 
 a) Gissa! Svar:…………………………………………………………………… 
     

b) Väg potatisen, vad väger den i: 
 kg?…………….. 
 hg?…………….. 
 g?……………… 
 mg?……………. 

 
4. Beräkna potatisens densitet (vikt/volym)! Svar:…………………………………… 
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Del 2.          Bilaga 6 3(3) 
 
5. Blanda salt i 500 ml vatten (1l vatten väger 1 kg).   

 
a)  Hur mycket salt (i gram) måste tillsättas för att potatisen ska flyta? (Se  

 till att saltet hinner lösa sig i vattnet innan ni tillsätter mer salt). 
 
 Svar:……………………………………………………………………………… 
 

b) Varför flyter potatisen?  
 

Svar:……………………………………………………………………………… 
 

c) Hur stor volym (i liter) har saltlösningen? Svara med tre decimaler. 
 

Svar:……………………………………………………………………………… 
 

d) Hur många viktsprocent utgör saltet av saltlaken? 
 

Svar:……………………………………………………………………………… 
 

e) Om man har 5,4 l saltlake med samma salthalt som ovan, hur många g 
salt innehåller denna saltlake?  

 
Svar:……………………………………………………………………………… 

 
Del 3. 
 
6. 
 

a) Hur många procent är 2,5 hg av 25000g? Svar:……………………………… 
 

b) Hur många procent mer är 3,700 kg än 3699g?  Svar:………………………… 
 

c) Hur många procent är 1 ml av 1 dm3? Svar:…………………………………… 
 
d) Hur många procent är 1cm3 av 1ml?  Svar:…………………………………… 
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Bilaga 7 1(2) 
 

Moment 4. Matematik i charkmiljö      
 
Eleverna delades in i tre grupper och fick genomföra laborationer (se kapitel Laboration 3 
nedan) på tre olika stationer i livsmedelsprogrammets charklokal. På en av stationerna 
tränades eleverna i att väga upp olika mängder av ingredienser för att lära sig särskilja 
olika storheter och för att få en känsla för olika vikter. På den andra stationen fick 
eleverna prismärka färdigpackade livsmedel utifrån ett givet kilopris och göra olika 
räkneoperationer. Den tredje stationen omfattade blandning av en 13 % saltlake.  
 
Laboration 3 
 
Laboration 3:  MaA Lp1 03-11-07 
 
Övning 1 
 
Recept på saltlake (13 liter 13°(13%)) 
 
12.1 liter vatten 
1.82 kg S.salt 
125 gram socker 
25 gram askorbat 
 
Gör ett nytt recept för 1 liter saltlake med samma salthalt (13°). 
Kan du använda procentbegreppet för detta? 
Fyll i era siffror nedan. 
 
Recept på saltlake (1 liter 13°(13%)) 
 
……. liter vatten 
……. kg S.salt 
……. gram socker 
……. gram askorbat 
 
Tillred med hjälp av detta recept en sådan saltlake. 
 
 
Övning 2 
 
Materiel: Våg och 5 förpackningar av livsmedel. 
 
Givet: Varans tillverkningspris är 39.90 kr/kg. 
Ordinarie kilopris vid försäljning är 45kr. 
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1. Ange förändringsfaktorn för varans pris då rabatten är 20% …………………… 
 
2. Använd förändringsfaktorn för att fylla i nedanstående tabell.  
 
Varans vikt i 
kilogram 

Tillverkningspris Ordinarie pris  Extrapris med 20% 
rabatt 

    
    
    
    
    
 
3. Blir det vinst eller förlust om man säljer med 20% rabatt?………………… 
 
4. Vad skulle förändringsfaktorn ha varit om varans pris höjts med 6%? ………… 
 
Övning 3 
 
1. Väg upp följande ingredienser och blanda i en påse: 
 
0.73 kg vetemjöl 
27 g salt 
0.63 hg potatismjöl 
 
2. Hur mycket väger påsen med ingredienserna? 
 
a) Räkna ut totala vikten. Vad blir den?………………………. 
 
b) Vad visar vågen?………………………. 
 
 
 
 
 
 




