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Sammanfattning 
 
Skolverket (2003) har gjort undersökningar som visar att under de tio senaste åren har 
många elever tappat intresset för ämnet matematik. Genom att variera arbetsformen ges 
möjligheten till känslor av upptäckarglädje och engagemang (Skolverket, 2001/02). Med 
laborativa arbetsformer kan rutinmässiga lösningar undvikas, och elever erbjuds istället 
diskussion, reflektion och kommunikation i ämnet. Studiens syfte var att undersöka om 
elevers motivation och intresse för matematik kan påverkas genom ett laborativt 
arbetssätt. Målet var därmed att se om den enskilda elevens synsätt på, och inställning till, 
matematik kan bli mer positiv genom en laborativ övning. De metoder som användes i 
studien var enkätundersökningar samt en kvantitativ fältstudie. Denna praxisnära studie 
utfördes parallellt på två gymnasieskolor. Resultaten tyder på att laborativt arbete inom 
matematikundervisningen påverkar elevernas motivation och intresse. Omväxlande 
arbetsformer kan bidra till en förändrad inställning, eftersom majoriteten av eleverna 
önskade ett större utbud av praktiskt arbete. Även om det idag forskas på alternativ 
undervisning inom skolan, bör dessa nya former introduceras som komplement till den 
traditionella undervisningen.  

 
 
Nyckelord: Intresse, laborativt arbete, matematikdidaktik och motivation. 
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Inledning 
 
Matematik är en av de äldsta vetenskaperna. Ämnet är ett betydelsefullt instrument så väl 
inom naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och medicin. Matematiken är 
viktig när man skall undersöka teoretiska och praktiska problem. Undersökningar som 
gjordes av Skolverket (2003) visar att under de tio senaste åren har många elever tappat 
intresse för ämnet matematik. Sena ankomster och ogiltig frånvaro är mycket vanligare i 
matematikundervisningen än i andra ämnen.  
 

Skolverket (2006) fastslår även att matematik som ämne skiljer sig från övriga ämnen i 
skolundervisningen. Dialogen saknas i matematikklassrummet, det vill säga diskussioner, 
grupparbeten och lärarledda genomgångar undantrycks av elevernas enskilda arbete med 
kurslitteratur. Vidare påpekas att läromedlet i stor utsträckning är den styrande faktorn, 
undervisningsformen är traditionell och variationerna av arbetsformer är minimala. 
Matematikdelegationen (2004) hävdar att för ett lustfyllt lärande inom matematik måste 
inte bara lärarnas kompetenser nyttjas, utan även att trenden av egen matematikräkning 
måste brytas. Den problematiska bilden av lärandemiljön gäller såväl matematik som de 
naturorienterade ämnena, och bilden är negativ gällande både lärare och elever.  
 

Meningsfyllt lärande är idag ett vitt använt begrepp, där själva meningen för lärandet 
först skapas då ett ting kopplas samman med ett redan känt ting (Hult, 2000). Det 
sociokulturella perspektivet trycker hårt på att lärande är något som främst sker i en 
social situation och inte genom individuellt arbete (Dysthe, 2003). Att känna tillhörighet 
är minst lika viktig som undervisningen i sig och läroprocessen och ses som en del av 
lärandet. 
 

Variation av arbetssätt och arbetsformer har avgörande betydelse för elevernas lust att 
lära sig mera och för vidare studier (Skolverket, 2001/02). Motivation ses som ett av 
skälen till att laborativt arbete är nödvändigt inom de tekniska och naturvetenskapliga 
disciplinerna.  
 
 
Syfte 
 
Det främsta syftet med studien är att undersöka om elevers motivation och intresse för 
matematik kan påverkas genom ett laborativt arbetssätt. Målet är därmed att se om den 
enskilda elevens synsätt på, och inställning till, matematik kan bli mer positiv genom en 
laborativ övning. Vidare är det av intresse att utröna vilka erfarenheter elever, som idag 
studerar på gymnasienivå, har av praktiska arbetsmetoder och om graden av praktiskt 
inslag i laborationen kan påverka utfallet. 
 

Frågeställningar 
De frågeställningar som önskas besvaras återges i punktform nedan. 
 

 Vad tycker eleverna om matematik som ämne? 
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 Hur önskar eleven att arbetsformen under matematiklektionen ska vara? 
 

 Vilken erfarenhet av alternativa arbetssätt har eleverna som idag studerar på 
gymnasienivå? 

 

 Kan de olika typerna av laborationer påverka utfallet?  
 

 Hur påverkas elevens motivation och intresse av ett alternativt arbetssätt inom 
matematikundervisningen? 

 
 

Bakgrund 
 
Variation av arbetsformer och arbetssätt har en avgörande betydelse för elevernas lust att 
lära sig mera (Skolverket, 2001/02). Med motivation som ett skäl, ses laborativt arbete 
som nödvändigt inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnena.  
 

Tidigare forskning 
Undersökningar som gjorts av Skolverket (2003) visar att under de tio senaste åren har 
många elever tappat intresse för ämnet matematik. Sena ankomster och ogiltig frånvaro är 
mycket vanligare i matematikundervisningen än i andra ämnen. Lärarens inställning och 
uppfattning om ämnets betydelse är mycket viktig för att eleverna skall uppleva ämnet 
intressant och viktigt (Nilsson, 2005). Lärande av och attityder till 
undervisningsinnehållet ur lärarsynpunkt är således en essentiell faktor för att skapa ett 
lustfyllt lärande för eleverna. 
 

Arbetsformer 
I läroplanen (Skolverket, 2006/07) står det att ”Undervisningen skall bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga att välja att ta personligt 
ansvar och aktivt deltaga i samhället”. Matematik är ofta förknippad med 
problemlösning. Genom problemlösning utvecklas det matematiska tänkandet, och det är 
inte enbart tankar och idéer som utvecklas, utan även kreativitet, tålamod och 
självförtroende. Problemlösning kan både ske individuellt och i grupp. Genom att anta 
det senare får eleven en chans att bland annat utbyta information med sina 
gruppmedlemmar, ställa frågor, samt "pressas" till förslag, uttryck och strategier. Allt 
detta sammanbundet blir en grogrund för elevens medvetenhet om sitt eget tänkande och 
sin förståelse. Variationer i innehåll och arbetsform ger en känsla av upptäckarglädje och 
engagemang. Vidare ger en variation av arbetsform dessutom möjligheten att på egen 
hand, och tillsammans med andra, tänka kring olika lösningsprocesser och angripa de 
matematiska uppgifterna med olika lösningar (Skolverket, 2001/02). Genom användande 
av laborativa arbetsformer undviks rutinmässiga lösningar, och elever erbjuds att 
diskutera och reflektera tillsammans med varandra över olika lösningar och angreppssätt.  
 

Första mötet med matematiken och variation av arbetssätt och arbetsformer har 
avgörande betydelse för elevernas lust att lära sig mera och för vidare studier. Med lust 
att lära menas, enligt kvalitetsgranskningen (Skolverket, 2001/02), att eleverna upplever 
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matematikundervisningen som positiv och något som kan väcka deras intresse, 
nyfikenhet, motivation och glädje. I läroplanen (Skolverket, 2006/07) står att ”Eleverna 
skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa 
problem både självständigt och tillsammans med andra”. Pettersson (1990) menar att 
matematikundervisningen bör också, förutom räknefärdigheterna, ge eleverna känslan av 
personlighetsutvecklig och delaktighet i de kulturer som ämnet representerar.  
 

Teorier om undervisning 

Samspel och lärande har starka kopplingar med varandra (Dysthe, 2003). 
Samspelsprocesser mellan individer främjar lärande. Lärande i gemensamma aktiviteter 
ger deltagarna möjlighet att ta sitt olika ansvar. Det är genom händelser och aktiviteter i 
vardagen och genom skolarbeten som elever hämtar sina ämneskunskaper och sociala 
kompetenser. Kunskapens färdighet är helt sammanfogad i den sociala kontexten. Enligt 
sociokulturella utbildningssynen är lärandet en aktiv process som sker i samspel med 
andra i ett socialt sammanhang. Ett arbetssätt i form av grupparbete kan ge kvaliteter för 
elevernas kunskap och sociala utveckling än att eleverna arbetar själva. Interaktionen har 
en avgörande roll för lärandet skall fungera framgångsrikt. Att arbeta i grupp i ett 
tillitsfullt och öppet samspel är något som alla parter vinner på (Stensaasen & Sletta, 
1997). Det är både ett spännande och ett utmanande sätt för deltagarna att arbeta. Ett 
arbete i grupp ger ett vidgat perspektiv på diskussionen och främjar kunskapsutbyte. 
Summan av den samlade gruppens resultat har visat sig vara större än deltagarnas 
individuella insatser. Samspelsprocessen ger även deltagarna möjlighet till att tillägna sig 
social kompetens och färdigheter. Detta bidrar till ett rikare och mer meningsfullt lärande 
för den enskilde eleven. Arbetsformer med inslag av undersökandemetoder och aktivitet 
bidrar till elevers möjlighet till inlärning, speciellt då inlärningsfokus ligger på elevernas 
erfarenhet i ett socialt sammanhang. 
 

Granström & Einarsson (1995) definierar fem olika typer av problemlösning i grupp: 
 

 Additiv problemlösning:  
Deltagarna bidrar alla till den slutliga produkten av uppgiften.  

 

 Disjunktiv problemlösning:  
Betyder att inte nödvändigtvis alla deltagare bidrar till slutprodukten av ett 
grupparbete. Denna typ av problemlösning innefattar att en deltagare eller att 
den mest kunniga deltagaren gör allting själv. Därmed uteblir, med- eller 
motvilligt, chansen för övriga deltagare i gruppen att tillägna sig nya kunskaper 
och färdigheter. 

 

 Konjunktiv problemlösning:  
Om uppgiften innefattar en konjunktiv problemlösning är att alla medlemmar i 
gruppen ömsesidigt beroende av varandra. Det finns inte möjlighet att fullfölja 
uppgiften om alla deltagare inte bidrar med sin del. Idrott och äventyr är typiska 
exempel på denna typ av problemlösning. Det bör dock noteras att konjunktiv 
problemlösning mycket sällsynt i skolan. 

 

 Kompensatorisk problemlösning:  
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Denna typ av problemlösning är användbar vid olika bedömningar i 
beslutsfrågor, detta för att erhålla en genomsnittlig bedömning av olika åsikter. 
För barn och ungdomars personlighetsutveckling och identitetsskapande är 
kompensatorisk problemlösning viktig. 

 

 Komplementär problemlösning:  
Problemlösningen kallas komplementär då ett grupparbete indelas i mindre 
avgränsande bitar mellan medlemmarna. Delarna kompletterar varandra och 
resultatet blir en summering av varje enskild individs bidrag. Denna typ av 
uppgift är vanligast förekommande i skolan.  

 

För att i största möjliga mån undvika en disjunktiv gruppering och en konjunktiv 
situation, bör den som handleder gruppindelningen undvika att nivågruppera eleverna 
(Granström & Einarsson, 1995). Med nivågruppering avses att till exempel indela 
eleverna i grupper så att enbart högpresterande elever eller elever som är lågpresterande 
hamnar inom samma grupp. Även om den högpresterande gruppen utifrån sett kan 
förbättra gruppens prestation, finns en stor risk för att en disjunktiv situation skapas. Å 
andra sidan, i den lågpresterande gruppen, kan istället prestationen som bedöms av 
gruppen i helhet sänkas, ty deltagarna anpassar sig ofta till den mest lågpresterande 
deltagaren, det vill säga en konjunktiv typ av problemlösning uppstår. 
 

Språket är en fundamental och mycket viktig aspekt för lärande. Samtal, diskussioner och 
resonemang fyller flera funktioner (Säljö, 2000). Att besitta ett välutvecklat språk är inte 
bara viktigt i matematiska sammanhang, utan är av mycket stor betydelse för människan i 
sin tillvaro. Tal och skrift (text och symbol) är två faktorer som positivt påverkar 
språkutvecklingen. Ur en matematisk synpunkt hjälper en språklig hantering av ämnet, 
eleven att själva utveckla sitt matematiska tänkande. Språket i sig är ett mycket kraftfullt 
redskap och bör ses som mer än bara ett medel för kommunikation (Dysthe, 2003). Det är 
en integrerad del av individens medvetande och av enorm betydelse för vad individen tar 
sig an och definieras av. Idag talas det alltför lite matematik, fastän elevernas tankar och 
förståelse ur en fenomenologisk synvinkel möjligen skulle utgöra goda 
undervisningsunderlag. Genom att skriftligen uttrycka sig matematiskt, ges alla elever en 
chans att vädra och redovisa sina tankar. Tillsammans med talet utgör dessa två metoder 
som kompletterar varandra väl. 
 

Många lärare anser att ramfaktorerna har en stor betydelse och påverkar deras 
yrkesutövande (Granström & Einarsson, 1995). Ramfaktorer innefattar klassens storlek, 
tid, läromedel, skollag etc. Är exempelvis klasserna för stora, upplever läraren att 
möjligheten att fördela tiden minskar samt att elever med svårigheter ofta blir lidande.  
 

Lärarens didaktiska kompetens och undervisningsskicklighet är viktig för att elever ska 
kunna utveckla sitt lärande (Lindström & Pennlert, 2004). Människan utvecklar 
kunskaper genom olika aktiviteter i form av undervisning. Begreppet undervisning kan 
dock användas i olika sammanhang. Undervisning syftar till lärande och utövas på olika 
områden. Den leds av någon som medvetet väljer undervisningsinnehåll och metoder. Det 
som kan skilja läraren från många andra yrkesgrupper i sin profession, är de mest 
grundläggande didaktiska och pedagogiska kunskaperna.  
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Inställningen till matematik bland elever är skiftande. Vissa upplever det som tråkigt och 
obegripligt, medan andra elever ser det som spännande och utmanande att lösa svåra 
uppgifter. Det krävs dock att eleverna får de grundläggande kunskaper inom matematik 
som behövs för att erhålla gott självförtroende och bli mer motiverade (Skolverket 
2001/02). Detta kan i sin tur och väcka deras intresse att vilja lära sig mer och vilja 
utmana sig själv till att lösa svåra uppgifter. Lärarens yrkeskompetens har en avgörande 
roll om denne skall kunna lyckas ändra elevernas attityd till ämnet. Det måste finnas en 
målmedveten undervisning hos läraren. Förväntningarna hos eleverna är att läraren 
använder sig av ett mer varierande arbetssätt för att eleverna skall kunna uppleva 
matematiken som utmanande och meningsfull, vilket i sin tur kan medföra att eleverna 
erhåller goda resultat. Läraren bör också ha en god bedömningsförmåga för att medvetet 
kunna skapa förutsättningar för alla elever, oavsett kunskapsnivå, samt agera tydligt och 
väl genomtänkt kunna ge extra stöd till de elever som behöver det för att de ska kunna 
känna att de har lyckats komma framåt i deras matematiska kunnande och får tilltro till 
sina egna förmågor att lösa matematiska uppgifter på olika svårighetsgrader (Skolverket 
2001/02). Känslan av att verkligen lyckats ger motivation, glädje och lust att lära hos 
eleverna. Elever kan dessutom få ett ökat självförtroende och självkänsla. Goda uppnådda 
resultat kan implicera en önskan att anstränga sig och prestera högre och en tillit till egen 
förmåga skapas. Det är därför viktigt att läraren i ett tidigt skede upptäcker elevernas 
styrkor och svagheter och försöker se saker utifrån flera elevers perspektiv, samt och göra 
de moment som upplevs som komplexa och oklara tillsynes enkla. 
 

I Skolverkets rapport (2006) bekräftar utvärderingen, om lärares arbetssituation, 
betydelse och förutsättningar, att läraren har betydelse för den enskilde elevens lärande 
och utveckling. De faktorer som anses mest betydelsefulla för elevens lärande är bland 
annat lärarens egen värdering av sin didaktisk-metodiska kompetens. Värderar läraren 
den egna kompetensen högt gynnar det förutsättningarna för elevens lärande, samt att 
eleverna upplever lärandemiljön mer positiv. Vidare visade gjorda undersökningar på att 
lärarnas förutsättningar har brister, både gällande lärarnas egna förutsättningar och brister 
i de förutsättningar som ligger som grund för skolans verksamhet. Utvärderingen visar att 
lärarna själva anser att såväl deras ansvar som arbetsuppgifter har ökat i förhållande till 
den tillgängliga lärartiden.  
 

Matematiken upplevs som rolig och utmanande när den förstås och ofta som tråkig i 
annat fall (Skolverket, 2001/02). Eleverna upplever i de flesta fall att mer omväxlande 
arbetsformer är roligare. Genom att arbeta med andra får de möjligheter till diskussion 
och utbyte av synpunkter. Dessutom får de komplettera och lägga samman varandras 
kunskaper. Då måste man som lärare välja rätt uppgift som passar att utföra bättre som 
grupparbete och presentera det för att väcka elevernas nyfikenhet, intresse och lust att 
lära.  
 

Det är skolans uppgift att skapa goda inlärningsmiljöer och förutsättningar för elevernas 
lärande. En variation i arbetsmetoder och arbetsform gynnar generellt elevers lust och 
möjligheter att lära. Som ett exempel kan nämnas att en arbetsform med inslag av 
undersökande aktivitet och med konkreta arbetsuppgifter ger möjligheter till kreativitet 
och återkoppling, samt möjliggör chansen att se ett samband mellan det praktiska och 
teoretiska. I läroplanen (Skolverket, 2006/07) står det att ”Elevernas kunskapsutveckling 
är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge eleverna möjligheter 
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att få överblick och sammanhang”. Arbetsformer med konkreta arbetsuppgifter har 
motivationshöjande effekt; fler nya elevgrupper kan tillägna sig goda 
matematikkunskaper. Det är viktigt att matematikläraren väljer rätt arbetsform för olika 
innehåll och moment i undervisningen. Ibland kan det vara nyttigt att börja med konkreta 
verksamheter för att visa eleverna olika situationer. Detta implicerar att eleverna kan 
skapa kunskap genom erfarenhet. Den laborativa arbetsformen gör matematiken mer 
begriplig och gynnar alla elever, oavsett matematiska baskunskaper. Det står i läroplan 
(Skolverket, 2006/07) att ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå”. Det är viktigt att eleverna får lösa matematiska problem och tillämpa 
matematiken i vardagslivet. Detta kan ge eleverna tilltro till det egna tänkandet och till 
den egna förmågan att lära sig matematik, samt att de vågar använda matematiken i olika 
situationer.  
 

Skola och pedagoger måste skapa en tillfredställande inlärningsmiljö, ett öppet, tryggt 
och tillitsfullt samspel (Stensaasen & Sletta, 1997). Pedagogerna måste främja elevernas 
inlärning och utveckling till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare. Skolledningen 
måste därför lita på, och stödja, att pedagogerna vill bli mer kompetenta inom sina 
arbetsområden, vilka bidrar till att upprätthålla och utveckla skolan, så att den blir en 
stimulerande och utmanande inlärningsmiljö för eleverna. När eleverna har lärt sig nya 
arbetsmetoder och erfarenheter kommer de tveklöst i framtiden, både i fortsatt utbildning 
och i yrkesliv använda dessa. Genom att praktisera samarbete i skola och i vardag, kan 
livskvaliteten ökas. Det kan skapas en tillitsfullhet och öppenhet mellan människor. 
Skolan kan inte förvänta sig att uppnå mål och uppdrag fullständigt om den inte har ett 
gott förhållningssätt till de sociala processerna. En undervisningsprocess som låter 
eleverna tro på sig själva och ta ansvar för såväl sin inlärning som sina arbeten, bidrar till 
elevens sociala kompetens, personliga trygghet och självständighet. Samhället vinner 
också på elevens tidiga erfarenhet av sociala färdigheter av samarbete och samspel, där 
de tillsammans med andra kan lösa problem (Stensaasen & Sletta, 1997). Detta kan ses 
som en kvalitetshöjande effekt av skolans uppdrag. Genom att skapa och främja en 
glädjefylld och tillfredsställande arbetssituation där eleverna samarbetar och löser skol- 
och vardagliguppgifter och lär känna varandra bättre som människor, leder till ökad 
trygghet och minskar våld och rädsla hos dem. Det är skolans ansvar och uppgift att ge 
eleverna en meningsfull tillvaro och ett livslångt lärande. Dessutom får skolan bättre 
kvalitet på sin produkt, det vill säga skolan uppnår goda resultat på sitt samhälleliga 
uppdrag, vilket kräver kompetenta pedagoger och skolledare. Som tidigare nämnts bidrar 
samspel och sociala relationer till självutveckling och självuppfattning. Dessa aspekter är 
viktiga för den enskilde individen i livet och utvecklas genom samspel mellan individ och 
gruppmedlemmar genom tillägnande av värderingar, normer och åsikter.  
 

Lärare inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnena är de som upplever att eleverna i 
minst grad är motiverade till ämnet, samtidigt som de i lägsta utsträckning, av tillfrågade 
ämneslärare, lägger tonvikt på läroplanen och dess mål. Det finns ämnesdidaktisk 
naturvetenskaplig forskning (Skolverket, 2006) som trycker på att en förutsättning för 
elevernas motivation och intresse, är att undervisningen måste beröra eleverna i deras 
värld samt utveckla dem i sin orientering i deras egen tillvaro. Detta är ett kriterium som 
många elever upplever inte uppfylls. Någon typ av förbättringsarbete måste därmed tas i 
akt. 
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Begreppen intresse, laboration, lärande och motivation 

De fyra begreppen intresse, laboration, lärande och motivation är genomgående 
återkommande i studien. Eftersom dessa fyra aspekter är centrala i undersökningen bör de 
ges en definition som entydigt håller genom hela rapporten.  
 

Intresse 

Att visa intresse är ofta något tätt förknippat med engagemang. Intresse kommer från 
latinska interésse och betyder vara av vikt (Bonniers Lexikon, 1965). Andra beskrivande 
ord för intresse är uppmärksamhet, lust, deltagande, omtanke, något som fängslar en och 
hobby. I denna studie avser intresse deltagande och engagemang, även om lust och något 
som fängslar är åtråvärda synonymer. 
 

Laboration 

En laboration kan ses som en typ av aktivt experimenterande med redskap och material, 
relationer till andra individer och som lärande (Egidius, 2006). Laborativt arbetssätt 
tillsammans med experimentellt arbete och alternativ arbetsform sammanfogas ofta till att 
betyda en och samma sak. Detta trots att dessa termer per definition är helt olika; ett 
laborativt arbetssätt är en verksamhetsform där den/de lärande enskilt eller i grupp ska 
lösa uppgifter, experimentellt arbete är en upplevelsebetonad arbetsform och alternativ 
arbetsform benämner skolgång och/eller lärande som avviker från den vanliga, 
traditionella undervisningen (Egidius, 2006). Att finna en helt och hållet samstämmig 
definition på vad en laboration egentligen är går ej att finna (Hult, 2000). Genom hela 
denna rapport avser en laboration ett moment som uppfyller kriteriet att den i 
undervisningen skiljer sig från den traditionella undervisningen, och då menat enskild, 
individuell räkning i läroboken. Vidare skall eleverna arbeta med material utöver de 
vanliga (penna - papper exercis). Ytterligare ett kriterium är att laborationen ska utföras 
över mer än ett lektionstillfälle. Då avses ej enbart det laborativa momentet, utan även 
förberedelser och uppföljning. Det är även viktigt att notera att laboration inte uteslutande 
innebär arbete i grupp, utan också inkluderar enskilt arbete.  
 

Lärande 

Lära, lära ut och lärande är tre ord som ofta blandas samman. Lättare att åtskilja dem är 
det då man uttrycker orden på engelska; learn, educate respektive learning. Lära betyder 
att en individ lär sig något, vilket kan ske utan annan individ, medan då det talas om att 
lära ut, så avses att en individ lär någon annan. Lärande däremot, kan ses som en term 
som definieras av förvärv av vetande och kunnande (Egidius, 2006).  
 

Meningsfyllt lärande är idag ett väl använt begrepp, där själva meningen för lärandet först 
skapas då ett visst fenomen kopplas samman med ett redan känt fenomen (Hult, 2000). 
Det sociokulturella perspektivet trycker hårt på att lärande är något som främst sker i en 
social situation och inte genom individuellt arbete (Dysthe, 2003). Det finns flera 
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aspekter på lärande sett ur sociokulturellt perspektiv. Kunskap är fördelad över alla 
levande varelser och på grund av att den är uppdelad måste lärandet i grunden ses vara 
socialt. Med socialt avses i denna mening att samspel med andra är av yttersta betydelse, 
inte bara för hur det lärs, utan även för vad som lärs. Att känna tillhörighet, att vara 
inkulturerad, är minst lika viktig som undervisningen i sig om läroprocessen ses som en 
del av lärandet. Språket ses som det viktigaste medierande redskapet för lärande. Vidare 
ses lärande som situerat i speciella kontexter, det vill säga vad som lärs beror i hög grad 
på det sammanhang individen befinner sig i och hur lärandet sker. Eftersom, som tidigare 
nämnts, kunskap är fördelad över/inom en grupp, skapas också ny kunskap inom gruppen 
med hjälp av den distribuerade kunskapen. Lärande kläs ofta i vackra ord som till 
exempel att det är ett fundamentalt, socialt fenomen och att det pågår överallt och alltid 
(Dysthe, 2003). Genom att se deltagande i en praxisgemenskap som en viktig aspekt på 
lärande tas fokus från elev och flyttas till gemenskapen för lärandet, där olika färdigheter 
och kunskaper finns. Inom denna aspekt ligger handlingsgemenskap i centrum. Det 
viktigaste är inte att tala, utan att handla. Med andra ord; det är det man gör som räknas, 
inte det man säger. 
 

Avslutningsvis, det finns många olika syner på lärande. Som utgångspunkt för att studera 
lärande ligger vald synvinkel och denna kan sägas definiera inlärningsteorin. 
Behaviorismen ser på lärande som en förändring av elevens yttre. Belöning och 
bestraffning är ofta nämnda termer inom denna teori. Inom kognitivismen ses lärande 
som en process som sker inom eleven. Här är termen appropiering central. Det 
sociokulturella perspektivet belyser att lärande är något som sker i en social praktik. 
Oavsett om perspektivet följer den behavioristiska, konstruktivistiska eller sociokulturella 
teorin, så är den gemensamma grunden att utan motivation och intresse kommer verkligt 
lärande inte att ske. Denna studie följer en sociokulturell och konstruktivistisk syn på 
lärande, dock inte utan att beakta det behavioristiska perspektivet. För att verkligen förstå 
lärande måste alla befintliga teorier beaktas. 
 

Motivation 

Motivation är, liksom lärande, svårt att på en gång klä med beskrivande ord. Egidius 
(2006, s. 259) beskriver motivation som en "medveten eller omedveten inriktning hos en 
person att vilja utföra vissa handlingar".  Motivation ses som ett av skälen till att 
laborativt arbete är nödvändigt inom de tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna. 
Det finns många motivationsteorier; motivation tillsammans med lärande är mekaniskt 
sammanbundna genom neurofysiologiska mekanismer som initierar beteendet (Jackson 
Davis, 1984), det vill säga teorier med fysiologisk förankring. Ytterligare två 
grupperingar av teorierna är filosofisk-teologiska teorier och kognitiva teorier. De 
kognitiva motivationsteorierna, där ett spår är de så kallade förväntansvalensteorierna 
utmärker sig genom att för dessa teorier ses förväntan som ett mycket viktigt begrepp och 
att det står i ett multiplikativt förhållande till de andra begrepp som innefattas i 
definitionen. Ett sätt att definiera motivation är att motivation står i relation till det 
multiplikativa förhållandet mellan metodrelevans, målattraktivitet och 
uppnåendesannolikhet (Hult, 2000). Med dessa faktorer avses att målet med laborationen 
måste vara attraktivt och tilldragande, metoden för genomförande av den aktuella 
laborationen måste ses som relevant samt att sannolikheten för att den individ som utför 
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laborationen når målet. Målet avser att individen uppnår kriterier och klarar av att 
genomföra laborationen. I denna rapport är motivation nära förknippad med elevernas 
attityder. Studien avser i viss mån att undersöka huruvida den enskilda elevens 
motivation kan höjas genom ett alternativt arbetssätt, i detta fall laborativt arbete. 
 

Metod 
 
De metoder som användes var enkätundersökning, i form av en förundersökning och en 
utvärdering, och en praxisnära undersökning. Den praxisnära studien utfördes parallellt 
av två lärarstuderande i form av en kvantitativ fältstudie.  

Metodologiska överväganden 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har definierat praxisnära forskning 
som den forskning som utförs i anslutning till en pedagogisk verksamhet (Gustafsson et 
al, 2004). I tekniska och naturvetenskapliga sammanhang utgör laborationer en viktig 
komponent för undervisningen. Ett sätt att beskriva varför laborationer är viktiga inom 
ovan nämnda områden är genom att göra en indelning av motiven i två delar; en teknisk 
och en icketeknisk del (Hult, 2000). Ur teknisk synvinkel tar Hult (2000) upp 
uppbringande av intresse, behovet av erfarenhet, komplimenteringen till teori, 
visualisering av teori genom demonstration, samt den stimulerande effekten på alla 
sinnen. Motiven ur icketeknisk synvinkel berör den sociala kompetensen, träning av 
förmåga till kommunikation, organisering, strukturering, ingenjörsmässig kompetens och 
analytisk förmåga. De uppdelade motiven åskådliggörs i tabellen nedan. 
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Tabell 1: Behov av laborationer ur teknisk och icketeknisk synvinkel. 
 

Teknisk synvinkel 
 

 
Icketeknisk synvinkel 

Motiv Anmärkning Motiv Anmärkning 
Uppbringande av 
intresse 

Laborationer kan öka 
motivationen 

Social kompetens Ofta sker laborationer 
i samspel med 
klasskamrat/er 

Behov av 
teknikerfarenhet 

Eftersom mängden 
elektronik i dagens 
utrustning är så 
påfallande 

Träning av förmåga 
till kommunikation 

Både muntlig och 
skriftlig 
kommunikation övas 
upp 

Komplement till teori En mer 
grundläggande 
förståelse för skillnad 
mellan en teoretisk 
modell och det 
fysiska objekt som 
teorin/modellen 
beskriver 

Träning av att 
organisera och 
strukturera 

Eleven får möjlighet 
att öva på att sätta 
upp mål, planera, 
genomföra och 
beskriva. Dessutom 
skall målen nås inom 
en utsatt tid 

Demonstration av 
tillämpningar av en 
teori 

Eleven får visuellt 
beakta en teori 

Träning av 
ingenjörsmässig 
kompetens   

 

Stimulans av alla 
sinnen 

Laborationer ger ett 
större utrymme för att 
låta sinnena 
samspela, vilket 
gynnar inlärningen 

Träning av analytisk 
förmåga 
 

 

 
Förutom de tekniska och icketekniska motiven (fördelarna) med en laboration kan den 
också fungera som stöd för elever med skriv- och lässvårigheter. En laboration ger vidare 
eleven en möjlighet att illustrera en teori som läraren lagt fram samt bidrar till att den 
praktiska färdigheten övas upp. Att en typ av manuell färdighet uppövas är det få kritiker 
som betvivlar. Däremot, att det skulle finnas en intellektuell koppling till det handarbete 
som utförs är en helt annan fråga. En aktiv och i viss mån utmanad elev betyder inte 
nödvändigtvis en intellektuellt aktiv och en intellektuellt utmanad elev. Liksom 
laborationen är inte heller den kritik som riktas mot laborationer och laborativt arbete 
entydig. Studier (Hult, 2000) visar på att då jämförelser gjorts mellan studenter som 
genomgått en utbildning, där vissa haft laborativa inslag under kursernas gång, medan 
andra aldrig arbetat laborativt, presterade lika bra. Studieprestationen påverkades inte 
nämnvärt av att laborationer vävts in i undervisningen. Orsaker till den ringa effekten av 
laborationens inverkan på prestation och resultat kan bero på att studenterna i många fall 
upplever det svårt att praktiskt utföra en handling och samtidigt väva in den 
bakomliggande teorin. Vidare får studenten svårt att "knyta ihop säcken", eftersom någon 
postlab, uppföljning av laborationen, sällan utförs.  
 

En laboration bör ses som en enhet, men också som en del av en helhet. Helheten kan 
representeras av en kurs eller ett program, och laborationen som enhet kan indelas i en 
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prelab (förberedelse), själva laborationen och en postlab (uppföljning). Dessa tre enheter 
kan tillsammans sammanfogas till en laborationshelhet och är mycket viktigt för det 
pedagogiska syftet (Hult, 2000). Ett meningsfyllt lärande för en elev kräver att kunskapen 
på något sätt knyts samman med det denne redan besitter kunskap om. För att detta 
kriterium ska uppfyllas krävs någon typ av förberedelse. En prelab används för att 
tillgodose att alla elever förstår det sammanhang laborationen berör och på så sätt 
medvetengöra elevernas kunskaper. Efter det att det laborativa momentet är utfört, krävs 
någon typ av bearbetning av det eleven fått uppleva. Utan en bearbetning får eleven i 
många fall svårt att finna något djup eller mening i den teori som omsatts till en praktisk 
illustration. I en postlab erbjuds eleverna möjlighet till att skapa mening och 
sammanhang, vilket i allra högsta grad gynnar lärandet. 
 

Illustration av teori, teoretisk insikt i verkligheten och stöd för meningsfullt lärande är tre 
ledmotiv till användning av laborationer i undervisningen. Kritik mot dessa är slutsatsen 
att jämförelser dras mellan vetenskapsmännens och forskarnas nya insikter. Bara för att 
dessa individer arbetat framgångsrikt på vetenskaplig basis, ska undervisningen i skolan 
inkludera detta vetenskapliga arbetssätt och utföras på i princip samma sätt. Med andra 
ord, undervisningen i skolan om det som forskare funnit, för elever, som är långt ifrån 
vetenskapsmän eller forskare, bör genomföras på samma sätt som det vetenskapen funnit. 
De ovan nämnda ledmotiven kan dessutom stå som falsk grund till varför laborationer 
utförs. Det är inte ovanligt att laborerande sker på felaktiga grunder; en laboration kanske 
används för att ge en koppling till verkligheten, för att illustrera en uppsatt teori, trots att 
det i flera fall kanske inte är det bästa sättet att gå tillväga för att eleven skall förstå 
teorin. Vidare är kraven som ställs på eleverna som skall utföra laborationen ofta 
felaktiga. I många fall ställs överkrav; eleven skall klara av problemlösning som kräver 
en kunskap denne ej besitter. Även underkrav är vanligt, det vill säga att eleven får följa 
så väl utformade instruktioner att det inte ges utrymme till "fritt" tänkande och/eller att 
eleven i princip redan vet svaret på problemen och frågeställningarna. I många avseenden 
betraktas inte heller laborativt arbete och experiment som något kostnadseffektiva 
metoder för elevernas lärande.  
 

I dagens samhälle, där information och teknik flödar, ersätts de traditionella 
laborationerna i laboratorium, med så kallade torra laborationer, exempelvis IT och data. 
Virtuella laborationer ligger idag fortfarande i vaggan och trots att de ses som mycket 
pedagogiska, så är den ekonomiska kostnaden den begränsade faktorn. Inom en 
någorlunda snar framtid kan eventuellt program tas fram som i bättre mån passar 
skolornas och utbildningarnas budgetar. Mycket kritik riktas även mot laborationernas 
utformning. För att en laboration ska fungera väl och fylla sin funktion, det vill säga 
stödja elevens lärande och förståelse, måste den vara väl genomtänkt. Läraren skall vara 
förtrogen med det matematiska innehållet och ha satt upp ett mål med laborationen. Det 
matematiska innehållet inkluderar mer än bara lösningarna på uppgifterna. Läraren skall, 
förutom de konkreta lösningarna även vara beredd att kunna besvara och motivera den 
flod av frågor och funderingar som kan komma att uppstå. Att kalla en laboration för bra, 
kan först göras om den går att fördjupa och/eller utvidga (Berggren & Lindroth, 2004) 
och det finns möjlighet för att faserna kommunikation, laboration, diskussion och 
reflektion kan sammanfogas. För att kunna lära genom laborativt arbete är det viktigt att 
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laborationerna följt en genomtänkt analys, men även att de beskrivs så att de går att 
integrera i pedagogiska och didaktiska modeller. 
 

Att välja laborativa inslag i matematikundervisningen innebär att flera olika faktorer 
måste tas hänsyn till. Är syftet att lära eleven, så har dennes förkunskaper en avgörande 
betydelse. Vidare kan användning av material för undervisningen både ses som ett 
verktyg och som ett hinder. Den kanske största faktorn som ofta blir tungan på vågen är 
ramfaktorn tid. Ofta gör läraren som ska välja mellan olika arbetsformer valet baserat på 
tid. Valet blir i de flesta fall ett val mellan tid, ork, engagemang och utbyte. I detta 
avseende avser utbytet hur mycket mer eleven skulle lära med den alternativa 
arbetsformen.  
 

Det är viktigt att påpeka att laborativa arbetsmetoder automatiskt inte leder till lärande, 
och det är här det pedagogiska syftet, som Hult (2000) nämner, är avgörande.  
 

Enkätundersökning 
En enkät skall vara ett formulär, där de flesta frågor har fasta svarsalternativ. Enkäter har 
liksom andra formulär oftast en standardisering, det vill säga i de flesta fall finns mallar 
som kan ligga till grund för formuläret och speciella modeller finns sedan tillgängliga för 
analys. Liksom med alla andra metoder finns för- och nackdelar (Ejlertsson, 2005) med 
enkäter. Några av dessa åskådliggörs i tabellen nedan. 
 
Tabell 2: Några fördelar och nackdelar med en enkätundersökning. 

 

Enkätundersökning 
 

Fördelar Nackdelar 
Undersökningen kan innefatta ett relativt stort 
antal individer i förhållande till både tid och 
ekonomiska medel 

Bortfall går nästan inte att utesluta och ibland 
blir den låga svarsfrekvensen betydande för 
resultaten 

Normalt kan en enkätundersökning spänna 
över ett stort geografiskt område 

Antalet frågor i en enkät är begränsad 

Anonymiteten för respondenten kan vara total Frågorna får ej vara för komplexa eller alltför 
djupgående 

Respondenten kan besvara formuläret utan 
att bli direkt influerad av annan/andra 
individer, vilket kan hända vid en intervju 

Respondenten har oftast inte möjlighet att få 
hjälp om denne upplever någon fråga 
svårtolkad 

Begränsad kostnad, ofta relativt låg i 
jämförelse med andra metoder 

Individer med skrivsvårigheter eller som har 
besvär med att skriftligen uttrycka sig, samt 
individer som ej behärskar språket väl, 
hamnar i gruppen för bortfall 

Standardisering i enkätformulär gör att 
insamlat data relativt enkelt kan bearbetas 

P g a möjlighet till total anonymitet kan ej 
respondentens identitet med fullständig 
säkerhet fastställas 

 
De mest påfallande fördelarna är den begränsade ekonomiska kostnaden för 
undersökningen och att ett relativt stort antal individer, över ett stort geografiskt område, 
kan tillfrågas att deltaga. Flertalet av de nämnda negativa effekterna i tabellen ovan, 
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såsom låg svarsfrekvens, frågornas komplexitet och tolkning,  kan dock undvikas med väl 
genomtänkta och omsorgsfullt planerade frågor och svarsalternativ. På grund av detta ses 
förarbetet med att utforma ett genomtänkt enkätformulär i många fall som mycket 
tidskrävande. Utformningen av en enkät skiljer sig inte så mycket från utformning av ett 
utredningsformulär.  
 

Ett moment som ingår vid utformande av en enkät är följebrevet.  I detta brev ska 
information om undersökningen kortfattat, men sakligt, presenteras. Det är även lämpligt 
att i följebrevet ta upp de forskningsetiska principer som råder.   
 

Vid konstruktion av själva frågorna finns det flera "regler" att följa. För att få så stort 
utbyte som möjligt av enkäten bör språket vara enkelt och väl anpassat till den avsedda 
populationen. För formulering av frågorna bör dubbla negationer undvikas liksom socialt 
önskvärda svar. Med socialt önskvärda svar avses att det som betraktas socialt önskvärt 
ofta läggas fram och försöks passas in. Mycket viktigt vid frågekonstruktionen är att de 
alternativa svaren är ömsesidigt uteslutande, men ändå uttömmande. Med uttömmande 
menas i detta avseende att alla tänkbara svarsalternativ ska finnas att välja bland. För en 
god utformning av frågorna är det också viktigt att försiktighet iakttages gällande ja- och 
nej-frågor. Formgivare av frågorna bör se till att svarsalternativen även följer en 
symmetri, d v s att det exempelvis finns lika många positiva som negativa svar. Det finns 
två logiska metoder att gå tillväga; jämnt eller udda antal svarsalternativ. Är alternativen 
udda till antal ges respondenten möjligheten att svara neutralt. Om istället alternativen är 
jämna, tvingas respondenten att ta ställning, även i de fall då inte individen har någon 
speciell åsikt.  
 

I enkätundersökningar använder man sig av reliabilitet och validitet för att säkerställa 
undersökningens kvalitet. Reliabiliteten beskriver om i vilken utsträckning upprepade 
mätningar skulle producera samma svar. Är reliabiliteten hög så implicerar det att det 
slumpmässiga felet är litet, vilket är önskvärt för undersökningens kvalitet. Validiteten 
avser istället frågans förmåga att mäta det frågan avsetts för, det vill säga det som önskats 
mätas.  
 

Etiska överväganden 
Vid utformning och presentation av ett enkätformulär bör Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer tas hänsyn till. Vetenskapsrådets fyra preciserade krav 
(Gustafsson et al, 2004) är:  
 

 Informationskravet: 
Information om själva undersökningen, syftet och huruvida deltagandet är 
frivilligt. 

 

 Samtyckeskravet:  
Tillfrågan om samtycke ska i klarhet inhämtas, eftersom deltagande i en studie 
ska vara frivilligt.  

 

 Konfidentialitetskravet:  
Tillfrågad individ ska inte uppleva oklarheter gällande hantering av eventuella 
personuppgifter.  
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 Nyttjandekravet:  
Upprättare av enkätformuläret ska ha kännedom om att hantering av enskilda 
individers personuppgifter endast får användas i det sammanhang som 
formuläret avser. 

 

Urval 
Studien utfördes parallellt på två olika gymnasieskolor i Sverige och berörde elever som 
läste matematik A och B. Totalt sett deltog 103 elever, varav 54 studerade på skola 1 och 
49 på skola 2. Skola 1 och 2 kommer i fortsättningen att gå under benämningen 
Miagymnasiet och Sydagårdsgymnasiet respektive. Fördelningen av deltagande elever 
och vilken kurs som lästes sammanfattas i tabellen nedan. 
 
Tabell 3: Fördelning av deltagande elever i studien som läser matematik A och matematik B på 
                Miagymnasiet och Sydagårdsgymnasiet 

 

Fördelning av deltagande elever 
 

 Miagymnasiet Sydagårdsgymnasiet Totalt 
Matematik A 31 32 63 
Matematik B 18 22 40 
Totalt 49 54 103 

 
Urvalet av elever styrdes av tilldelad verksamhetsförlagd utbildning. Valen av avsnitt där 
de laborativa momenten skulle utföras parallellt, bestämdes till största del av de grupper 
som fanns att tillgå. Av de fyra medverkande gymnasieklasserna var tre program 
studieförberedande, medan ett program var av mer allmän karaktär. 
 

Utformning av enkäter 
I denna studie valdes alternativet med jämnt antal svarsalternativ i den mån som var 
förnuftigt möjlig, fastän detta alternativ i de flesta fall ej förespråkas (Ejlertsson, 2005). 
Detta motiveras av att populationen som enkäten riktade sig mot, skulle just tvingas att ta 
ställning, och inte bara kunna "rafsa" sig igenom enkäterna. Vidare användes ålder som 
enda bakgrundsfråga. Detta ty övriga bakgrundsfrågor, som till exempel kön, utbildning, 
familjeförhållanden etc., inte skulle användas som variabler i utvärderingen.  
 

Två olika typer av enkätformulär utformades; en förundersökning och en utvärdering. 
Dessa riktade sig mot två målgrupper, i båda fall gymnasieelever. Målgrupp 1 var 
gymnasieelever som läste matematik A och målgrupp 2 gymnasieelever som läste 
matematik B. Båda typerna av frågeformulär var identiska för de olika målgrupperna, det 
vill säga de som läste matematik A fick samma förundersökningsenkät som de som läste 
matematik B.  
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Förundersökningsfrågor 
För att undersöka elevers inställning till matematik och tidigare laborativa erfarenheter 
utformades en förundersökning. Enkäten bestod av tre frågor. 
 
Fråga 1. 
 

Vilket/vilka påstående/påståenden nedan passar bäst till Din uppfattning och tycke om 
matematik? Para ihop Ditt/Dina svar med en eller flera anledningar/motiveringar med 
siffrorna i tabellen.  
 
Tabell 4: Tabell över de val eleverna hade att välja bland för att besvara den första frågan i 
                förundersökningen 

 

Vilken uppfattning/tycke har Du om matematik? 
 

1.   Annan anledning/motivering  
     (Ange vad!) 12. Motiverad 

2.   Annat påstående (Ange vad!) 13. Mycket roligt 

3.   Arbetsformen/arbetssättet passar  
      mig 

14. Mycket tråkigt 

4.   Arbetsformen/arbetssättet passar mig inte 15. Något jag har användning av 

5.   Det är en utmaning 16. Något jag inte har användning av 

6.   Det är ingen utmaning 17. Nödvändigt 

7.   Det är lätt 18. Ointressant 

8.   Det är svårt 19. Omotiverad 

9.   Enformigt 20. Onödigt 

10. Intressant 21. Roligt 

11. Jag har aldrig reflekterat över  

      ämnet 22. Tråkigt 

 
De 22 anledningarna/motiveringarna/påståendena återfinns i tabellen ovan. Elevernas 
uppgift var sedan att para ihop siffrorna som stod för deras åsikter med en eller flera 
anledningar/motiv under rubrikerna ”jag tycker att matematik är…” och ”därför att…”. 
Ett exempel på hur en elev möjligtvis kunde skriva är; 3, 5 och 8 under den först nämnda 
rubriken ovan och siffrorna 9, 10, 12, 15, 21 som motivering. Tabellen nedan åskådliggör 
detta exempel. 
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Tabell 5: Tabell över ett exempel på vad och hur en elev skulle kunna svara på den första frågan i 
                förundersökningen. 

 

Exempel på elevsvar 
 

Jag tycker att matematik är: Därför att: 
3 9 
5 10, 12, 15 
8 21 

 
Den första frågan är mycket öppen och skiljer sig från det traditionella sättet att formulera 
frågor vid enkätundersökningar.  Med en öppen fråga som denna finns en möjlighet till 
att alla elevens tankar kring matematik vädras. Önskan är att ur erhållna data sedan 
studera om det existerar några trender alternativt avvikelser. 
 
Fråga 2. 
 

Vad har Du för tidigare erfarenheter av praktiskt arbete inom matematik? 
 
Det fanns fyra svarsalternativ, och på denna fråga fick eleven i uppgift att endast ange ett 
alternativ. De fyra alternativen var: 
 

 Jag har inga tidigare erfarenheter av praktiskt arbete inom matematik 
 

 Jag har stött på praktiskt arbete några enstaka gånger tidigare 
 

 Jag har flera gånger tidigare arbetat praktiskt inom matematik 
 

 Jag har stora erfarenheter av praktiskt arbete inom matematik 
 
Denna fråga utformades för att få en uppfattning om i vilken utsträckning de tillfrågade 
eleverna tidigare arbetat med praktiskt arbete inom matematikundervisningen. Valet att 
välja benämningen på arbetssättet som praktiskt arbete, i stället för exempelvis laborativt 
arbete eller alternativa arbetsformer, var att just orden praktiskt arbete bryter väl mot 
individuell elevräkning ur lärobok.  
 
Fråga 3. 
 

Hur vill Du helst arbeta inom ämnet matematik? 
 

 Jag arbetar helst själv 
 

 Jag arbetar helst med en annan person 
 

 Jag arbetar helst i en mindre grupp med 2-4 personer 
 

 Annat (ange vad) 
 
För att kunna kartlägga huruvida eleverna egentligen vill arbeta under 
matematikundervisningen, fick eleverna fyra alternativ att välja bland (se ovan). De tre 
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första påståendena var utformade för att få svar på hur många av de tillfrågade eleverna 
som vill arbeta enskilt. Alternativt kan frågan vändas; hur många elever vill helst arbeta i 
samspel med en eller flera klasskamrater. Det fjärde alternativet, ”annat”, valdes för att se 
om det fanns några elever som tog initiativet till att skriva att de helst ville ha en mer 
varierad undervisning. 
 

Förundersökningsenkäten återfinnes i Appendix M.E1. 
 

Utvärderingsfrågor 

Efter utförd laboration skulle en utvärderingsenkät besvaras gällande det laborativa 
momentet av de elever som deltagit. Totalt omfattade utvärderingen sju frågor. 
 
Fråga 1. 
 

Har Din inställning till/syn på matematik på något sätt förändrats efter genomförd 
laboration? 
 
Detta var en ja- och nej-fråga. Eftersom det kan upplevas svårt för den enskilda eleven att 
efter en utförd laboration ta ställning till om denna typ av arbetsmetod ändrat dennes syn 
på matematiken som ämne, så fanns även alternativet ”annat” att välja bland. Önskan var 
att se om detta över huvudtaget berört den deltagande eleven samt om val av laboration 
var tillfredsställande. 
 

Fråga 2 och 3 behandlade elevens upplevelse om samarbete och engagemang. För att 
momentet skall upplevas nyttigt ur lärosynpunkt är det mycket viktigt att eleven känner 
sig tillfreds i sin grupp. I annat fall finns en möjlighet att känslor av otillfredsställelse blir 
dominerande och undantrycker motivation och intresse för det avsiktliga arbetsmomentet. 
Båda frågorna var utformade sådana att eleven skulle motivera sitt svarsalternativ. Detta 
skulle leda till en djupare insikt om svarets bakomliggande anledning. 
 
Fråga 2. 
 

Hur fungerade samarbetet i Din grupp? 
 

 Mycket bra 
 

 Bra 
 

 Dåligt 
 

 Mycket dåligt 
 
Fråga 3. 
 

Hur anser Du att Ditt eget engagemang var under laborationen/grupparbetet? 
 

 Mycket högt   
 

 Högt 
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 Lågt 
 

 Mycket lågt 
 
Fråga 4. 
 

Hur upplevde Du laborationen?  
 
På den här frågan, och efterföljande två frågor, fick eleven ange fler än ett svarsalternativ 
om så önskades. De åtta alternativen att välja bland kan ses i tabellen nedan. Av intresse 
var här att utröna vad eleverna tyckte om själva laborationen. Detta ses som mycket 
signifikant för helhetsintrycket av laboration som ett alternativt arbetssätt. 
 
Tabell 6: Tabell över svarsalternativen på fråga 4. På denna fråga kunde eleven ange flera svarsalternativ   
                om så önskades. 

 

Svarsalternativ på fråga 4 
 

Intressant Motiverande Lätt Rolig 
Ointressant Omotiverande Svår Tråkig 

 
Fråga 5 och 6 var, liksom fråga 1 i utvärderingen, ja- och nej-frågor. Eleven hade även 
här utrymme för att anteckna ett annat lämpligt svar. Främsta syftet var, liksom tidigare 
nämnt, att utröna huruvida valet av laboration påverkat upplevelsen i helhet. 
 
Fråga 5. 
 

Uppfyllde laborationen/grupparbetet Dina förväntningar? 
 
Fråga 6. 
 

Skulle Du i framtiden vilja ha fler laborationer i Din matematikundervisning? 
 
Den avslutande frågan, fråga 7, berörde i vilken utsträckning eleverna önskade arbeta 
med alternativa arbetsformer, såsom en laboration. Svarsalternativet ”alltid” uteslöts som 
möjligt val, grundat på tanken att laborationens syfte inte är att ersätta den mer teoretiskt 
lagda undervisningen, utan istället fungera som ett komplement. Svaret skulle dessutom 
motiveras av eleven, främst för ökad förståelse av valt svarsalternativ. 
 
Fråga 7. 
 

Hur ofta vill Du ha laborationer i Din matematikundervisning? 
 

 Mycket ofta 
 

 Ofta 
 

 Sällan 
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 Aldrig 
 
Utvärderingsenkäten återfinnes i Appendix M.E2. 
 

Utformning och beskrivning av laborationer 
Syftet med studien är i huvudsak att se om det går att skapa intresse för matematik genom 
att konkretisera undervisningen med laborationer. Genom att använda en alternativ 
arbetsform till den traditionella enskilda räkningen i lärobok ges möjlighet till att studera 
om motivationen hos eleverna kan höjas. Studien utfördes inom avsnitten linjära 
funktioner (Ma A) och andragradsfunktioner/ekvationer (Ma B). Beräknad tidsåtgång var 
ungefär två veckors parallellarbete. Med parallellarbete avses att studien utfördes ungefär 
samtidigt på två olika gymnasieskolor. Som bas för undersökningen ligger flera av 
skolverkets rapporter, bland annat Lusten att lära – med fokus på matematik och Lusten 
och möjligheten. Om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar. Även 
litteratur som exempelvis Dysthes Dialog, samspel och lärande, Hults Laborationen – 
myt och verklighet och Stensaasen & Slettas Grupprocesser. Egna erfarenheter inom 
skolväsendet har också påverkat gjorda val och utformning av studien. Funktioner 
(linjära) och andragradsfunktioner (och ekvationer) med tillhörande regler är delar inom 
matematiken som ofta återkommer vid fortsatta studier och i det vardagliga livet. Genom 
att behärska dessa delar inom matematiken, blir det ett komplimenterande verktyg till det 
vardagliga livet utanför skolans ramar. Det är i detta resonemang som laborationerna med 
tillhörande frågor bottnar. 
 

Linjära funktioner (Matematik A) 

Gällande avsnittet linjära funktioner (Ma A) har en laboration gällande värmeljus 
bränntid i olika stora behållare valts, kallad ”undersökning av ett värmeljus brinntid”. 
Genom att mäta tiden det tar tills ljusets låga slocknar för olika stora volymer, kan ett 
(linjärt) samband mellan volym och tid upprättas. För att öka reabiliteten på erhållna tider 
ombads eleverna att upprepa tidmätningen totalt tre gånger per volym. Detta skulle även 
utmynna i en bättre skiss av den graf som sedan skulle upprättas. Totalt var det fyra 
uppgifter som skulle besvaras, bortsett dataproduktionen. 
  

Den första uppgiften var att upprätta ett diagram. Detta skulle utföras genom att plotta 
erhållet data och sedan anpassa en rät linje genom koordinaterna. Då figuren var 
färdigställd, skulle en linjär funktion bestämmas för att erhålla samband mellan 
variablerna. Förslaget på hur den räta linjen skulle kunna upprättas var med hjälp av räta 
linjens ekvation; mxky +!= , där y och x  utgör variablerna, k är riktningskoefficienten 
(lutningen) och m skärningen med y-axeln. Detta var den andra uppgiften, som sedan 
följdes åt av en mer diskuterande fråga om vad konstanterna k och m betydde i det 
praktiska fallet. Den avslutande uppgiften bestod av att utforma frågor, som med grafens 
funktion skulle kunna besvaras. 
 
Laborationen, ”undersökning av ett värmeljus brinntid”, med tillhörande uppgifter 
återfinnes i Appendix M.L1. 



 

20 
 

 

Andragradsfunktioner/ekvationer (Matematik B) 

För att ge en djupare förståelse för andragradsfunktioner, kvadreringsregeln och 
konjugatregeln skulle eleverna (Ma B) använda grafritande miniräknare som medierande 
redskap i denna mer teoretiskt utformade laboration. Genom att visuellt betrakta bland 
annat funktionernas nollställen, symmetrilinjer, max- och minpunkter önskades samband 
knytas mellan denna praktik och tillhörande teori. Laborationen benämndes 
”undersökning av andragradsfunktioner/ekvationer”. Laborationen bestod av två relativt 
omfattande uppgifter. 
 

Med den grafritande miniräknarens hjälp skulle följande funktioner skissas upp (uppgift 
1) och analyseras med avseende på likheter och skillnader: 
 
(a) 2

xy =  
(b) 3

2
+= xy  

(c) 2
2
!= xy  

(d) ( )22!= xy  
(e) ( )23+= xy  
(f) ( ) ( )22 !"+= xxy  
 
Som förslag på hur graferna skulle kunna behandlas med hjälp av miniräknaren var att 
alltid rita upp funktionerna parvis, med förslagsvis (a) som referens vid samtliga 
jämförelser. Utförandet skulle avslutningsvis sammanfattas noggrant (uppgift 2). 
Sammanfattningen skulle totalt innehålla vad gruppen gemensamt kommit fram till, 
skissade grafer samt eventuella svårigheter. 
 

Analys av laborationer 
Laborationen, ”undersökning av ett värmeljus brinntid”, som utfördes mot eleverna som 
studerade matematik A är ett arbetsmoment som de flesta skulle vara ense om faller 
under kategorin laboration. Eleverna fick arbeta med ljus, behållare, rita, skriva och fritt 
diskutera. De fick experimentera och själva uppleva att ljuset slocknade efter en viss tid 
på grund av att syretillförseln var strypt. Vidare fick de själva bestämma vilken axel 
volym och tid skulle tillhöra och på ett konkret sätt konstruera sin praktik. Då denna 
laboration jämförs med den som utfördes mot de elever som studerade matematik B, 
”undersökning av andragradsfunktioner/ekvationer”, verkar den senast nämnda mycket 
teoretisk i sitt utförande. Att arbeta med grafritande miniräknare finns det många elever 
som dagligen gör i sin matematikundervisning. För dessa studerande bör det dock nämnas 
att de aldrig tidigare arbetat med denna typ av miniräknare. Avsikten var att, förutom 
studera det praktiska arbetets inverkan på eleverna, även studera om ”graden” av 
praktiskt arbete kunde implicera några skillnader med avseende på intresse, motivation 
och tillfredsställelse. Därför, med tanke på de avsnitt inom matematiken som valts ut för 
undersökningarna, var det lämpligast att välja den mer praktiskt utformade laborationen 
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inom området linjära funktioner, och det lite mindre praktiska arbetssättet för avsnittet 
andragradsfunktioner/ekvationer. 
 

Bedömning av enkätsvar 
Hänsyn togs till samtliga svar, utifrån enkätundersökningarna, från de elever som deltagit 
i undersökningen. Hänsyn avser i detta fall att alla svar värderades likadant, oavsett om 
den tillfrågade svarat utförligt på ställda undersökningsfrågor eller ej. Svar från de olika 
delstudierna, det vill säga matematik A och B, hölls isär för att kunna utröna om det fanns 
någon/några skillnader/likheter mellan de olika studerade grupperna. Vidare bedömdes 
gruppens samspel och fokus av lärarstuderande under de praktiska momenten. Erhållna 
resultat från de laborativa momenten bedömdes i huvudsak med avseende på 
elevgruppernas diskussion och kommentarer, och inte på själva resultaten i sig. Detta ty 
sökandet efter intresse och motivation i första hand söktes. Elevgrupper som ej 
kommenterat sina resultat ansågs ej ha förstått uppgiften, medan de som kommenterade 
sina erhållna resultat ansågs ha förstått laborationens innebörd om de besvarat tre av de 
fyra (delstudie 1), respektive fem av sex (delstudie 2) ställda uppgifter korrekt. 
 

Attitydsvar och kommentarer 
Samtliga attitydsvar och kommentarer beaktades, och användes för att förstärka/försvaga 
elevernas påståenden. Gällande resultaten av laborationerna betraktades dock 
kommentarer och diskussion kring resultaten som avgörande för analysen. 
 

Genomförande 
 
Studien delades upp i två delstudier, där delstudie 1 omfattade elever som läste 
matematik A och delstudie 2, elever som studerade matematik B. Studien utfördes 
parallellt av två lärarstuderande. Eftersom studien utfördes parallellt, på de olika 
gymnasieskolorna, under två veckors tid hade kriterier upprättats av de lärarstuderande. 
Detta för att försöka tilldela samma förutsättningar till deltagande elever och därmed 
minska omfånget av variabler i studien. 
 

Under tiden eleverna laborerade i sina grupper gick lärarstuderande runt och noterade 
samspel och samarbete inom gruppen, samt fokus inom gruppen under arbetets gång. De 
två i förväg uppställda frågorna graderades enligt en fyrgradig skala (1. Mycket dålig, 2. 
Dålig, 3. Bra, 4. Mycket bra). De två frågorna som skulle besvaras var: 
 
 

 Samspel och samarbete inom gruppen 
 

 Fokus inom gruppen under arbetets gång 
 

 
Hur dessa notiser markerades kan ses i Appendix M.1. 



 

22 
 

Delstudie 1 
Delstudie 1 (se Appendix M.D1) genomfördes över totalt 150 minuter, vilket implicerar 
ungefär tre lektionstillfällen. Det område inom matematiken som behandlades var linjära 
funktioner (Ma A). Målet med denna delstudie var att undersöka sambandet mellan 
brinntiden för ett värmeljus i förhållande till olika slutna volymer. För att benämna 
studien som en laborativ övning, enligt definitionen tidigare nämnd i teorin, skulle 
laborationen utföras över mer än ett lektionstillfälle. Det som inte avser det direkta 
laborativa momentet är -förberedelser (prelab) och uppföljning (postlab). Lektion 1 var i 
denna delstudie prelab, där en genomgång av det karteanska koordinatsystemet, 
värdetabeller och räta linjens ekvation behandlades. Under lektionstillfället definierades 
xy-planet och origo. För att visa hur en punkt i planet skrivs på koordinatform 
exemplifierades fyra punkter, tillhörande var sin kvadrant. Vid genomgången av hur en 
linjär funktion kan upprättas med hjälp av en värdetabell användes funktionen 32 += xy  
som exempel. Ur det visualiserade exemplet fördes sedan en diskussion om bestämning 
av skärning med y-axel (m -värdet) och riktningskoefficienten ( k -värdet). Vidare togs 
interpolering och extrapolering av värden upp, men i termer av avläsning av 
mellanliggande värden och värden i linjens förlängning respektive. Lektionen avslutades 
med en gruppindelning av eleverna. För att erhålla en jämn fördelning av de studerande 
samt undvika möjligheten att någon/några elever skulle uppleva utanförskap, valde 
lärarstuderande att elevinflytande icke skulle prioriteras vid gruppindelningen. Totalt 
omfattade varje grupp tre till fyra elever och könsfördelningen försökte hållas jämn.  
 

Lektion 2 och 3 ägnades åt det laborativa momentet och åt en uppföljning. Innan uppstart 
av den laborativa övningen instruerades eleverna om uppgifterna de skulle lösa inom 
gruppen. Det instruktioner som gavs var att eleverna själva skulle följa anvisningarna från 
den utdelade laborationsinformationen och endast diskutera inom gruppen. Vidare tog 
lärarstuderande upp att elevgruppen i största möjliga mån skulle arbeta självständigt 
under hela övningen, men att ledningar skulle ges till eleverna vid behov. Ett dokument 
(A4-papper) skulle lämnas in efter fullföljd laboration med skissad graf och gruppens 
kommentarer om övningen. 
 

Som uppföljning, i slutet av lektion 3, skulle en genomgång hållas som postlab, där 
resultaten skulle diskuteras inom hela klassen och varje elev i respektive grupp skulle 
kort beskriva sina tankar och upplevelser om övningen. Avslutningsvis skulle en enkät 
för utvärdering ifyllas av varje deltagande elev. 
 

Delstudie 2 
Delstudie 2, som totalt utfördes över 160 minuter, fördelades i denna studie över ungefär 
tre lektionstillfällen (se Appendix M.D2). I delstudie 2 behandlades 
andragradsfunktioner/ekvationer (Ma B). Målet var en visualisering av 
andragradsfunktioner med hjälp av grafritande miniräknare. För att benämna studien som 
en laborativ övning, även i detta fall, ägnades ungefär halva tiden åt förberedelser och det 
laborativa momentet samt uppföljning resterande tid.  
 

Förberedelserna inkluderade en genomgång av andragradsekvationer av typerna: 
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 0)( =! ax  

 0)( =± axx  

 0
2

=±± cbxax   

Uppgifterna vid genomgången modifierades så att det imaginära talplanet aldrig berördes, 
eftersom det studeras först under senare matematikkurser. I stället framlades endast att 
lösning saknas/reell lösning saknas.  
 

För att det laborativa momentet skulle kunna framhållas som givande, önskade 
lärarstuderande att minimera de teoretiska begränsningarna under den praktiska delen. 
Slutet av lektion 2 och lektion 3 ägnades åt åskådliggörande av 
andragradsfunktioner/ekvationer med grafräknare. Liksom delstudie 1 prioriterades inte 
elevinflytande vid utformning av grupper, som i denna delstudie var två elever per grupp. 
Kriteriet att försöka hålla en jämn könsfördelning i största möjliga mån stod även fast i 
delstudie 2. Givna riktlinjer var att eleverna själva skulle följa anvisningarna som givits 
ut och att de enbart skulle diskutera med sin partner i gruppen. De skulle även få 
handledning från lärarstuderande vid behov. Avslutningsvis skulle ett dokument (A4-
papper) lämnas in i slutet med de ritade graferna, men också gruppens kommentarer om 
övningen. 
 

Avslutningen, det vill säga uppföljningen av laborationen, var att hålla en diskussion 
inom klassen. Det som skulle belysas var: 
 

 Diskussion av vad eleverna uppmärksammat under övningen 
 

 Diskussion av nollställena, d v s då y(x)= 0 
 

 Diskussion av förskjutningar då konstanter är inblandade i ekvationen 
 

 Varje elev i gruppen får kort beskriva sina tankar om övningen och upplevelsen  
 
Avslutningsvis skulle en enkät för utvärdering ifyllas av varje deltagande elev. 
 

Resultat  

Resultat av förundersökning  
Av de tillfrågade eleverna som läste matematik A och B blev de erhållna utslagen 
varierande gällande dess inställning till matematik som ämne. De nio vanligast 
förekommande svarsalternativen, av de 22 tidigare angivet möjliga, åskådliggörs i figur 1 
(Ma A) och 2 (Ma B) nedan. Gemensamt för båda delstudier var att påståendena tråkigt 
och utmanande var vanligast förekommande. Ytterligare fyra påståenden; nödvändigt, 
svårt, enformigt och användningsbart, var gemensamt för delstudierna. Viktigt att påpeka 
är att varje tillfrågad elev hade möjligheten att välja bland flera svarsalternativ. Den breda 
variationen av svar från eleverna återges i tabellform i Appendix R.FA och Appendix 
R.FB för delstudie 1 och 2 respektive. 
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  Figur 1: De nio vanligast förekommande  Figur 2: De nio vanligast förekommande 
 svarsalternativen på frågan vad eleverna                    svarsalternativen på frågan vad eleverna 
 som studerar matematik A vad de tyckte                      som studerar matematik B vad  de tyckte 
 om matematik som ämne.                                             om matematik som ämne. 
 
På förundersökningens andra fråga följde de båda delstudierna samma mönster. 
Majoriteten av de tillfrågade eleverna hade endast stött på praktiskt arbete några enstaka 
gånger tidigare inom matematikundervisningen. Resultaten ses i figur 3-4 nedan. 
Bortfallet, det vill säga antalet icke svarande elever var åtta av de som ingick i delstudie 1 
och fyra av de som deltog i delstudie 2. Samtliga data återfinnes i Appendix R.FA och 
Appendix R.FB. 
 

  
  Figur 3: Majoriteten, 63 %, av de tillfrågade Figur 4: Majoriteten, 75 %, av de tillfrågade 
 eleverna som läser matematik A hade                           eleverna som läser matematik B hade 
 stött på laborativt arbete enstaka gånger                     stött på laborativt arbete enstaka gånger 
 inom matematikundervisningen.                                   inom matematikundervisningen. 
 
Även på den avslutande frågan i förundersökningen följde de båda delstudierna samma 
trend. Erhållna resultat på den tredje förundersökningsfrågan kan skådas i 
cirkeldiagrammen nedan. Bortfallet på denna fråga var tre elever från delstudie 1 och en 
elev från delstudie 2. Detaljerade svarsuppgifter återges i Appendix R.FA och Appendix 
R.FB. 
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  Figur 5: Hälften av eleverna som läser matematik Figur 6: Drygt hälften, 53 %,  av eleverna som  
                A ville arbeta självständigt på frågan om                     läser matematik B ville helst arbeta själv- 
                önskad arbetsform  ständigt på frågan om önskad arbetsform. 
  

Resultat av laborationen 

Delstudie 1 
Under laborationens gång studerades elevernas kommunikation och koncentration inom 
grupperna. Totalt studerades åtta grupper på varje gymnasium, men gruppstorleken var 
tre elever per grupp på Miagymnasiet, medan motsvarande siffra för Sydagårdsgymnasiet 
var fyra. Resultaten visar på en märkbar skillnad. Samspelet och samarbetet inom 
grupperna samt fokus under arbetets gång var i snitt högre på Miagymnasiet än på 
Sydagårdsgymnasiet. Lärarstuderande på Miagymnasiet bedömde i snitt samspel och 
samarbete inom gruppen till ”bra - mycket bra”, på skalan ”mycket dåligt – dåligt – bra – 
mycket bra”. Även fokus låg på samma snitt per grupp. Gällande samarbete och samspel 
för Sydagårdsgymnasiet låg snittet per grupp på ”bra”, medan fokus inom grupperna 
hamnade på ”dåligt – bra”. Alla 63 tillfrågade elever deltog vid minst ett tillfälle av 
laborationen. Utförliga tabeller återfinnes i Appendix R.L1. 
 

Gällande bedömning av resultaten ansågs eleverna ha förstått laborationens syfte om de 
besvarat tre av de fyra ställda uppgifterna korrekt. De fyra uppgifterna var: 
 

 Pricka punkterna ),( yx i ett diagram och anpassa en rät linje till dessa data 
 

 Bestäm den linjära funktionen mkxy +=  som ger sambandet mellan x och y  
 

 Diskutera vad talen k  och m  betyder i detta fall 
 

 Ställ några frågor som kan besvaras med din funktion 
 
Gällande Miagymnasiets deltagande elever, var det hälften av grupperna som ansågs ha 
förstått laborationen. Ingen av Sydagårdsgymnasiets elever uppfyllde de uppsatta 
kriterierna för att ha förstått laborationens syfte. 
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Delstudie 2 
På Miagymnasiet studerades sex grupper med två elever per grupp, medan tio grupper 
med samma antal medlemmar studerades på Sydagårdsgymnasiet. Precis som under 
delstudie 1, undersöktes elevernas kommunikation och koncentration inom grupperna. 
Också dessa resultat visar på en skillnad av betydelse. Samspelet och samarbetet inom 
grupperna samt fokus under arbetets gång var i snitt märkbart högre på Miagymnasiet än 
på Sydagårdsgymnasiet. Snittet för samspel och samarbete inom gruppen samt fokus 
bedömdes som ”mycket bra” för de sex grupperna, på skalan ”mycket dåligt – dåligt – 
bra – mycket bra”. Gällande Sydagårdsgymnasiet låg snittet per grupp för samspel och 
samarbete på ”dåligt - bra”. Fokus inom grupperna under laborationens gång hade dock 
ett snitt på ”bra - mycket bra”. Alla 40 tillfrågade elever deltog vid minst ett tillfälle av 
laborationen. Utförliga tabeller kan ses i Appendix R.L2. 
 

Liksom bedömningen gällande resultaten för delstudie 1, ansågs eleverna, deltagande i 
delstudie 2, ha förstått laborationens syfte om de besvarat fem av sex uppgifter korrekt. 
De sex uppgifterna att analysera med avseende på bland annat nollställen, symmetrilinjer, 
förskjutningar i sid- och höjdled och maximi- och minimipunkter var: 
 

 2
xy =  

 3
2
+= xy  

 2
2
!= xy  

 ( )22!= xy  
 ( )23+= xy  
 ( ) ( )22 !"+= xxy  

 
Gällande Miagymnasiets deltagande elever, var det fyra av de sex grupperna som ansågs 
ha förstått laborationen, det vill säga uppfyllt i förväg uppsatta kriterier. Det var fyra av 
tio grupper från Sydagårdsgymnasiet som uppfyllde kriterierna. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten entydigt visar på att Miagymnasiets 
elevgrupper presterade bättre, resultatmässigt, än eleverna som studerar vid 
Sydagårdsgymnasiet. 
 

Resultat av utvärdering 
Majoriteten av de tillfrågade i de båda delstudierna ansåg att de ej påverkats av det 
laborativa momentet, med avseende på förändrad inställning till laborationer. Värt att 
notera är dock att 21 % av de tillfrågade eleverna som läser matematik A och 
motsvarande 27 % av eleverna från kurs matematik B, hade förändrat sin inställning till 
laborativt arbete inom matematikundervisningen. Bortfallet på denna fråga var i delstudie 
1 11 elever och i delstudie 2 tre elever. Fullständiga data återges i tabellform i Appendix 
R.UA och Appendix R.UB för delstudie 1 och 2 respektive. 
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Figur 7: De flesta, 79 %, av de matematik A Figur 8: De flesta, 73 %, av de matematik B 
               studerande eleverna hade inte förändrat                       studerande eleverna hade inte förändrat  
               sin  inställning till laborativt arbete inom                     sin inställning till laborativt arbete inom 
               matematiken.  matematiken.  
 
Fråga 2 och 3 på utvärderingen berörde elevens egna upplevelser av samarbete inom 
gruppen och eget engagemang. Att döma av delstudie 1 så bedömde eleverna samarbetet i 
gruppen med 89 % klar majoritet som bra eller mycket bra, medan den procentuella 
siffran, med samma bedömning, låg på 82 % på frågan om det egna engagemanget. 
Bortfall av svar från elever var på fråga 2 tio elever och fråga 3 tolv elever i delstudie 1. 
Gällande delstudie 2 ansåg hela 94 % av de tillfrågade att samarbetet inom gruppen 
fungerat bra eller mycket bra. På fråga 3, gällande det egna engagemanget, var det 70 % 
av eleverna som ansåg att deras fokus varit högt (bra) eller mycket högt (mycket bra). 
Bortfallet av elever var fem elever på fråga 2 och tre elever på fråga 3. Fullständiga data 
återfinnes i Appendix R.UA och Appendix R.UB för delstudie 1 och 2 respektive. 
 

För att erhålla en uppfattning av elevernas upplevelse gällande själva laborationen 
ombads de att svara på frågan huruvida de upplevde den utvalda laborationen. På denna 
fråga hade eleverna möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ. I figur 9 och 10 nedan 
framgår att eleverna från båda delstudier ansåg sin laboration som intressant. Eleverna 
som deltog i delstudie 1 ansåg dock att laborationen var mer omotiverande än 
motiverande, men ändå mer rolig än tråkig. Ungefär lika många elever ansåg att 
laborationen var lätt som svår. Dessa resultat skiljde sig från delstudie 2 ganska markant, 
där de flesta elever såg den laborativa övningen som mer motiverande än omotiverande. 
Eleverna ansåg även att laborationen var mer tråkig och lätt än rolig och svår. Bortfallet i 
delstudie 1 var tio elever, medan motsvarande siffra för delstudie 2 var fem elever. 
Fullständiga data återfinnes i Appendix R.UA och Appendix R.UB för delstudie 1 och 2 
respektive. 
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Figur 9: Hur eleverna i delstudie 1 upplevde Figur 10: Hur eleverna i delstudie 2 upplevde 

laborationen.                                       laborationen.                      
             
För att undersöka om utvalda laborationer uppfyllde elevernas förväntningar ombads 
deltagarna besvara frågan huruvida de själv ansåg att det praktiska arbetet mött deras 
förväntningar. I båda delstudier ansåg eleverna att laborationerna uppfyllt deras 
förväntningar. Detta åskådliggörs i figurerna nedan. Det kan dock vara värt att notera att 
ungefär en tredjedel av eleverna som deltog i delstudie 1 ansåg att laborationen inte 
uppfyllde deras förväntningar, medan bara en av fem inte tyckte att laborationen var som 
förväntat i delstudie 2. Bortfallet i denna fråga var 16 elever från delstudie 1 och 11 
elever från delstudie 2. Data rörande denna fråga kan studeras i Appendix R.UA för 
delstudie 1 och Appendix R.UB för delstudie 2. 
 
 

  
Figur 11: De flesta eleverna i delstudie 1 ansåg att Figur 12: Majoriteten av eleverna i delstudie 2   
                 laborationen uppfyllde deras                                          ansåg att deras förväntningar blev  
                 förväntningar, men en tredjedel ansåg     besvarade och bara ungefär en femtedel 
                det ej.     ansåg att förväntningarna inte blev  
          besvarade. 
 
De sista två frågorna i utvärderingen riktade sig mot att undersöka hur stort inflytandet av 
laborativt arbete inom matematiken borde vara, det vill säga om eleverna önskade ägna 
tid åt fler laborativa övningar och hur ofta förekommande den laborativa undervisningen 
borde användas. Figur 13-16 illustrerar resultaten.  
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Figur 13 (ö.v.): Drygt hälften, 59 %, av eleverna i  Figur 14 (ö.h.): Nästan sju av tio elever i delstudie  
                          delstudie 1 önskar ett större inslag                                 2 önskar ett större inslag av  
                  av laborationer i undervisningen.              laborationer i undervisningen. 
Figur 15 (n.v.): Hela 47 % av matematik A  Figur 16 (n.h.): Mer än hälften av matematik B  
            Studerande elever vill att den      studerande elever önskar att den  
 laborativa undervisningen bedrivs   laborativa undervisningen bedrivs  
 sällan.                   sällan. 
 
Till skillnad från de procentuella siffrorna är fördelningen av svaren delstudierna emellan 
identiska. Både matematik A- och B studerande elever önskar att ett större inslag av 
laborationer i undervisningen ska förekomma, men ändå att laborationerna utförs sällan. I 
figur 15-16 kan uttolkas att de elever som läser matematik A i större utsträckning vill 
arbeta laborativt, än de som läser matematik B. Bortfallen på dessa två frågor var för 
delstudie 1 sjutton respektive 14 elever för de olika frågorna. I delstudie 2 var elevantalet 
13 respektive nio elever i bortfallet. Fullständigt bearbetade data finns i Appendix R.UA 
för delstudie 1 och Appendix R.UB för delstudie 2. 

 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi valde enkäter som undersökningsmetod, både gällande förundersökning och 
utvärdering. Denna metod gav oss en förhållandevis omfattande undersökning under en 
begränsad tidsrymd. Den första förundersökningsfrågan var konstruerad på ett 



 

30 
 

annorlunda sätt. Den stora fördelen med att välja en sådan öppen fråga gav eleverna 
möjlighet och utrymme för att verkligen fritt tycka till om matematik som ämne. Den 
största nackdelen med frågan var att matrerialet blev relativt svårtbehandlat. För att 
förenkla behandlingen av data valde vi därför att slå samman begreppen ”svårt” och 
”mycket svårt” samt ”roligt” och ”mycket roligt”. Vidare var många utav påståendena 
nära förknippade med varandra, vilket ytterligare medförde svårigheter i analysen.  
 

Genom att noggrannare studerat om varje elev svarat utförligt på enkäten hade bortfallen 
kunnat minska med approximativt hälften. Bortfallet i förundersökningen låg för 
delstudie 1 mellan tre och åtta elever, medan bortfallet för den andra delstudien var en till 
fyra elever. Dessa bortfall beror på frånvaro. I vissa fall även på att eleven missat att 
besvara en fråga i enkäten. Dessa anledningar till bortfallets orsak följer hela studien om 
inget annat påpekas. 
 

Att undersöka om en elevs motivation och intresse för matematik kan påverkas genom ett 
laborativt arbetssätt är en svår uppgift, eftersom många variabler som inte går att påverka 
över en kort tidsperiod kan förhindras. Med variabler är de främst de kognitiva 
faktorerna, såsom välbefinnande och humör som avses i detta resonemang. Målet med 
studien var därmed att se om den enskilda elevens synsätt på, och inställning till, 
matematik kan bli mer positiv genom en laborativ övning.  
 

Resultatdiskussion 

Diskussion kring förundersökningen 
Den första frågan var mycket öppen och skiljer sig från det traditionella sättet att 
formulera frågor vid enkätundersökningar. Tanken med en öppen fråga var att det då 
fanns en möjlighet till att alla elevens tankar kring matematik kunde vädras. De erhållna 
utslagen blev relativt varierande gällande dess inställning till matematik som ämne. Det 
vi fann gemensamt för båda delstudier var att påståendena tråkigt och utmanande var 
vanligast förekommande, men det fanns ytterligare fyra påståenden som de båda 
elevgrupperna delade, då vi studerade de nio vanligast förekommande svaren för varje 
delstudie. De som studerar matematik A såg matematiken som rolig och intressant, 
medan de elever som läser matematik B var omotiverade och inte såg matematiken som 
något användningsbart. Den stora skillnaden mellan delstudie 1 (Ma A) och delstudie 2 
(Ma B) är att eleverna som deltog i delstudie 2 läser ett yrkesinriktade program. Detta kan 
vara anledningen till att eleverna som läser matematik B var mer negativt inställda till 
matematiken. Många elever kommenterade att de aldrig kommer att nyttja matematiken i 
sina framtida yrken och att det därför ansågs vara omotiverande att läsa ämnet i fråga. 
Exempelvis påpekade några elever att de aldrig skulle använda andragradsekvationer, 
förutom eventuellt vid fortsatta studier, och som matematiklärare kan det upplevas svårt 
att lyckas motivera en elev med denna inställning. Matematik A är en kurs inom 
matematiken som innefattar en större koppling till vardagsnära problem, som till exempel 
procentberäkningar. 
 

Av erhållna resultat kan vi dra slutsatserna att elever som ännu inte vet huruvida de skall 
använda matematiken i framtiden, ser med mer positiva sinnen på ämnet, och även om 
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matematik som ämne betraktas som tråkigt, svårt och enformigt, tyckte de tillfrågade 
eleverna dock att matematiken är utmanande, nödvändig och användningsbart. 
 

Eleverna som deltog i studierna hade en mycket ringa erfarenhet av praktiskt arbete. Det 
var enbart ett par elever (två elever), en elev från vardera delstudie, som ansåg sig inneha 
stora erfarenheter av praktiskt arbete. Det som var mest förvånande med detta resultat var 
inte avsaknaden av elever med ett stort register av erfarenhet gällande laborativt arbete 
inom matematiken, utan att det inte var någon skillnad delstudierna emellan. Eleverna 
från delstudie 2 var ett år äldre än de från delstudie 1, och borde då möjligtvis inneha 
större erfarenheter. Att notera är även att antalet deltagare i delstudie 1 var fler (63 
elever) än eleverna som deltog i delstudie 2 (40 elever). 
 

Även på den avslutande frågan; hur den önskade arbetsformen var, följde de båda 
delstudierna samma trend. I båda delstudier var det ungefär hälften av de tillfrågade 
eleverna som svarade att de helst ville arbeta självständigt, vilket vi blev smått 
överraskade över. Att det enskida räknandet ur läromedel blivit så väl förankrade i våra 
unga, var kanske ingen nyhet, men att de inte ens i majoritet ville arbeta parvis var det vi 
blev mest förvånade över. Resultatet i sig är dock förståeligt. Vi har nästan alla samma 
erfarenhet av hur man arbetar inom ämnet matematik, och att förändra något som är väl 
etablerat, och som fungerat relativt bra under en lång tid, är inte lätt. För att kunna erhålla 
alternativa vägar till lärande, som fungerar lika bra eller bättre än den traditionella 
undervisningen, måste de alternativa arbetsformerna som uppkommer värderas med 
öppna armar. Variation i undervisningen, så att alla sinnen kommer till uttryck, skulle 
minska matematikens enformiga drag (Berggren & Lindroth, 2004). Det fanns dock 
många elever som ville arbeta parvis, och flera av de som markerat att de föredrog 
självständigt arbete, ville ändå känna att de hade möjlighet att diskutera uppgifter med 
sina klasskamrater vid behov. Denna känsla av behov grundar sig nog i mer än bara 
behovet av hjälp till bättre förståelse för en uppgift. Behovet av känslan av gemenskap, 
att vara delaktig i ett sammanhang, tror vi är en viktig aspekt. Denna syn följer väl i linje 
med det sociokulturella perspektivet, där lärande i samspel anses avgörande (Dysthe, 
2003).   
 

Diskussion kring det laborativa momentet 
Önskemålet med de olika gruppernas samarbete önskades vara problemlösning av additiv 
och konjunktiv typ. Vi upplevde dock att de flesta grupper arbetade med stora inslag av 
disjunktiv problemlösning, det vill säga att den elev med störst kunskaper i frågan också 
var den elev som löste problemet. Detta är något som är mycket svårt att påverka då väl 
arbetet tagit fart. Självkritiskt sett skulle vi möjligtvis kunnat konstruera uppgifterna 
(laborationerna) av mer kompensatorisk och komplementär karaktär. 
 

Vi började med att studera elevgruppernas fokus och samspel. I utvärderingen fick 
eleverna sedan själva bedöma sina insatser under det laborativa momentet, vilket vi 
återkommer till senare i rapporten. I delstudie 1 deltog totalt 63 elever. På Miagymnasiet 
studerades åtta elevgrupper med i snitt tre elever per grupp. Samma antal grupper 
undersöktes vid Sydagårdsgymnasiet, men då med fyra elever per grupp. Resultaten blev 
slående olika. Samspelet och samarbetet inom grupperna samt fokus under arbetets gång 
var i snitt högre på Miagymnasiet än på Sydagårdsgymnasiet. Gällande Miagymnasiets 
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deltagande elever, var det hälften av grupperna som ansågs ha förstått laborationen. Ingen 
av Sydagårdsgymnasiets elever uppfyllde de uppsatta kriterierna för att ha förstått 
laborationens syfte. Vi tror att den markanta skillnaden samspelsmässigt beror på att 
Miagymnasiets gruppstorlek var mindre. Att enbart vara tre elever per grupp är nog mer 
idealt än att vara fyra, då ofta en elev hamnar i en passiv ställning. Vidare tror vi att 
gruppfördelningen var mer disjunkt (Granström & Einarsson, 1995) på Miagymnasiet än 
på Sydagårdsgymnasiet, vilket bidrog till den stora skillnaden i resultat gymnasieskolorna 
emellan. Ytterligare en bidragande orsak till Miagymnasiets bättre resultat kan vara att tre 
lärare fanns tillgängliga i klassrummet, medan Sydagårdsgymnasiets elever bara hade den 
lärarstuderande att tillgå under den laborativa övningen. Vi vill även påpeka att målet 
med studien i första hand inte gällde produkten, utan att intresset låg på att betrakta 
processen, d v s hur kommunikation och samarbete fungerade. 
 

I delstudie 2 deltog totalt 40 elever och på Miagymnasiet studerades sex grupper med två 
elever per grupp, medan tio grupper med samma antal medlemmar studerades på 
Sydagårdsgymnasiet. Precis som under delstudie 1, undersöktes elevernas 
kommunikation och koncentration inom grupperna. Även dessa resultat antydde på 
skillnader skolorna emellan. Samspelet och samarbetet inom grupperna samt fokus under 
arbetets gång var även i denna delstudie i snitt märkbart högre på Miagymnasiet än på 
Sydagårdsgymnasiet. Två tredjedelar av grupperna på Miagymnasiet ansågs uppfylla i 
förväg uppsatta kriterier för att ha förstått laborationen. Fyra av tio grupper från 
Sydagårdsgymnasiet uppfyllde kriterierna. Även om gruppstorlekarna var lika stora i 
denna delstudie på de båda skolorna, var det nästan dubbelt så många grupper på 
Sydagårdsgymnasiet. Detta bidrar, tror vi, till att ramfaktorer som tid och klassrumsmiljö 
spelar in på resultatet (Granström & Einarsson, 1995). 
 

Av dessa resultat kunde vi inte dra några slutsatser om huruvida det praktiska inslaget 
påverkat någon trend. För att undersöka om graden av praktisk del i laborationen 
påverkat eleverna, förlitade vi oss istället på utvärderingen, som analyseras nedan. 
 

Diskussion kring utvärderingen 
I utvärderingen studerades hur gruppernas engagemang och vilja att samarbeta fungerade 
samt om den specifika laborationen och laborationer som inslag i 
matematikundervisningen. Både de som läser matematik A och matematik B upplevde att 
samarbete och engagemang fungerade bra eller mycket bra. Bedömningen gällande 
samspel och fokus var dock stor mellan respektive lärarstuderande. Lärarstuderande på 
Miagymnasiet hade samma uppfattning som eleverna, medan lärarstuderande på 
Sydagårdsgymnasiet tyckte att eleverna i delstudie 1 hade ett ganska dåligt samarbete och 
att fokus i delstudie 2 inte var fullt godkänt. Det var mycket positivt att eleverna kände 
sig tillfreds, eftersom känslor av otillfredsställelse inte då undantrycker motivation och 
intresse för arbetsmomentet.  I båda delstudier ansåg eleverna att laborationerna uppfyllt 
deras förväntningar. Ungefär en tredjedel av eleverna som deltog i delstudie 1 ansåg att 
laborationen inte uppfyllde deras förväntningar, medan bara en av fem inte tyckte att 
laborationen var som förväntat i delstudie 2.  
 

Av resultaten framgick att eleverna från båda delstudier ansåg sin laboration som 
intressant. Eleverna som deltog i delstudie 1 ansåg dock att laborationen var mer 
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omotiverande än motiverande, men ändå mer rolig än tråkig. Ungefär lika många elever 
ansåg att laborationen var lätt som svår. Dessa resultat skiljde sig från delstudie 2 ganska 
markant, där de flesta elever såg den laborativa övningen som mer motiverande. Men det 
fanns dock även elever som ansåg att laborationen var mer tråkig och lätt, än rolig och 
svår.  De mönster som lyckats utrönas, med avseende på grad av praktiskt inslag i 
laborationen, var att en laboration med större praktisk del ansåg eleverna vara roligare, 
om än mer omotiverande. Dessa resultat är lite motstridande, men kan eventuellt besvaras 
med att eleverna alla är olika individer med olika tankar och förväntningar. Av resultaten 
att döma kan vi dock anse att svårighetsgraden var alldeles för hög, men enligt elevernas 
eget tycke låg nivån ganska väl. Detta grundar vi på att grovt sett, över båda delstudierna, 
ungefär hälften av eleverna ansåg att laborationen var lätt och den andra halvan att den 
var svår. Liksom tidigare nämnt tror vi att detta resultat är en följd av att eleverna på ett 
annat sätt får ”uppleva” sitt lärande. Att se och vidröra i kombination med social dialog 
tror vi båda är ett lyckat recept för verkligt, livslångt lärande. Genom att betrakta 
människan som en social varelse (Säljö, 2000) och sträva efter denna sociala kompetens 
som en färdighet på vägen till lärande och kunskap, tror vi att eleven utvecklas som 
individ till en god samhällelig medborgare.    
 

Majoriteten av eleverna hade inte ändrat sin inställning till ämnet. Detta kan bero på 
många faktorer. Med bara en enda laboration kan det vara svårt att förändra en inställning 
som en elev levt med hela sin tidigare skolgång. Men det kändes ändå positivt att vi 
lyckades påverka några elevers syn eller inställning. Cirka en av fem i delstudie 1 
påverkades positivt, medan i delstudie 2 var antalet elever som blev positiv påverkade av 
det laborativa momentet lite större, cirka en av fyra hade förändrat sin syn på matematik. 
Detta kan bero på att eleverna i delstudie 2 upplevde laborationen som intressant och 
motiverande och för att deras laboration var av en enklare form och lättare genomföra, 
trots det större teoretiska inslaget. Vi tror att matematik B studerande elever hade mer 
grundläggande kunskaper inom ämnet än de elever som läser matematik A. För att man 
skall kunna bli mer motiverad krävs det att man får baskunskaper.  Detta kan i sin tur och 
väcka intresse och viljan att lära sig mer och vilja utmana sig själv till att lösa svåra 
uppgifter. Känslan av att man känner att man verkligen har lyckats kan också ge 
motivation, ökat självförtroende och lust att lära sig mera (Skolverket, 2001/02).  
 

De sista två frågorna i utvärderingen riktade sig mot att undersöka hur stort inflytandet av 
laborativt arbete inom matematiken borde vara samt hur ofta laborativ undervisning 
borde bedrivas.  På frågan om eleverna önskade ägna mer tid åt fler laborativa övningar 
blev svaren, i båda delstudier, ett rungande ja. Men på frågan om hur ofta förekommande 
den laborativa undervisningen borde användas blev svaren, både för matematik A- och B 
studerande elever ”sällan”. Detta resultat kan vid en första anblick ge ett tvivelaktigt 
intryck. Viktigt att notera är trots att de flesta ville ha laborativ undervisning sällan, så 
önskade ända ungefär fyra av tio (delstudie 1) och drygt tre av tio (delstudie 2) elever att 
laborativ undervisning skulle bedrivas ofta eller mycket ofta. Men frågan som 
uppkommit i och med dessa avslutande frågor kvarstår dock ändå; kan eleverna vilja ha 
fler laborativa moment i undervisningen, men ändå att dessa ska bedrivas sällan? Vi vet 
inte riktigt om vi sitter inne med svaren, men tänkbart är att förändring helt enkelt tar tid. 
Att prova på nya saker i undervisningen tror vi de flesta elever är öppna för. Har man inte 
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en alltför konservativ inställning till vad som ska ske inom skolans väggar, ger alltid nya 
moment luft under vingarna.  
 

Bortfallet av elever i utvärderingen var 10 till 17 elever i delstudie 1 och tre till 13 elever 
i delstudie 2. 

Avslutning 
Att bearbeta och kanske till och med förändra rutiner är något som måste få ta tid, även 
om utrymme inte finns för denna väl beprövade ramfaktor. Genom att direkt kastas in i 
nya rutiner skapar troligtvis osäkerhet och oro. Detta var viktiga faktorer som vi betänkt i 
vårat metodologiska övervägande gällande att bedriva laborationer inom matematik. För 
att lyfta fram det mest positiva med laborationer och praktiskt arbete vill vi betona att 
med laboration som metod övas en typ av manuell färdighet upp, teori kan illustreras, en 
teoretisk insikt i verkligheten möjliggörs och laboration kan fungera som ett stöd för 
meningsfullt lärande. Viktigt att nämna är även att laborationen även kan fungera som 
stöd för elever med skriv- och lässvårigheter. Den kritik som bör tas upp gentemot 
laborativt arbete i undervisningen i allmänhet är att det inte finns vetenskapliga bevis för 
att det skulle finnas en intellektuell koppling till det handarbete som utförs (Hult, 2000). 
Forskning (Hult, 2000) har även visat på att effekten av laborationens inverkan på 
prestation och resultat är liten. Det finns dock några faktorer som kan påverka denna 
ringa effekt; den första faktorn vi vill belysa är att eleverna ofta upplever det svårt att 
både praktiskt genomföra ett nytt moment, samtidigt som de ska väva in, ofta helt nya, 
bakomliggande kunskaper. Den andra faktorn som vi vill påpeka är att laborationen oftast 
bara ses som ett praktiskt moment, inte som en helhet. En prelab (förberedelse) brukar i 
de flesta fall föregå det laborativa momentet, men i många fall sker aldrig någon 
uppföljning (Hult, 2000). För att lärandet ska vara meningsfyllt måste kunskaperna 
knytas samman med befintliga kunskaper. På samma sätt måste någon typ av uppföljning 
utföras efter det laborativa momentet, för att eleven ska finna ett djup och någon mening 
av sitt utförande. Annan kritik som kan riktas mot laborationen som arbetsmetod är att 
den i många avseenden inte kan betraktas som en kostnadseffektiv metod för elevernas 
lärande. Vi vill avslutningsvis påpeka att laborativa arbetsmetoder automatiskt inte leder 
till lärande, utan att ett pedagogiskt syfte finns bearbetat (Hult, 2000).  
 

För vår studie var ramfaktorn tid den mest påverkande yttre faktorn. Att sedan arbeta 
parallellt, med i och för sig i förväg uppsatta kriterier, tilldelar studien ytterligare faktorer 
som är svåra att påverka. Men på den grundläggande frågan i denna rapport; hur elevens 
motivation och intresse kan påverkas med ett alternativt arbetssätt inom 
matematikundervisningen, har vi funnit svar, om än inte fullt entydigt. Trots att eleverna 
önskade arbeta självständigt, trivdes eleverna mycket bra tillsammans inom gruppen och 
de ansåg även att deras eget engagemang var högt eller mycket högt. Det kan bero på att 
båda delstudiegrupperna ansåg att den tilldelade laborationen var intressant. Möjligtvis 
kan deras engagemang bero på att för de flesta deltagarna var laboration inom 
matematikundervisningen något nytt och oprövat. Att vi kunde påverka eleverna med en 
enda utförd laboration var något vi ansåg mycket bra, trots att ändå majoriteten av 
deltagarna i studien inte påverkats. Vi drog därmed slutsatsen att ett laborativt moment i 
undervisningen påverkar eleverna i en positiv riktning gentemot matematik som ämne. 
Denna plädering stöds av elevernas önskan till fler laborationer i undervisningen om än 



 

35 
 

laborationerna inte skall utföras alltför ofta. Resultaten tyder på att vi lyckades motivera 
eleverna i delstudie 2 med laborationen, men dock ej den andra studiegruppen. Viktigt att 
notera gällande dessa resultat är att frågan gällde den specifika laborationen vi använde 
oss av i studien och inte laborationer i allmänhet. Men faktum kvarstår att det var ett 
laborativt inslag i undervisningen, vilket kan sägas tillhöra de alternativa arbetssätten 
inom matematikundervisningen. Genom detta alternativa inslag lyckades vi motivera en 
studiegrupp (delstudie 2) och båda delstudier visade på att dessa specifika laborationer 
var intressanta.  

Slutsatser och rekommendationer 
 
De insikter vi erhållit under studiens gång är att även om laborationer eller andra 
praktiska inslag i matematikundervisningen bedrivs framgångsrikt, måste vi se tillbaka 
till det förflutna. Den traditionella enskilda räkningen från lärobok inom undervisning i 
matematik som bedrivits under en mycket lång tidsperiod, kan inte direkt förkastas, bara 
för att nya alternativa arbetsformer står och knackar på dörren. I sådana fall skulle vi 
kasta oss in på osäker mark och skapa en oro och otrygghet som kan påverka såväl 
arbetssituation som studieresultat. Även om det idag finns och forskas på alternativ 
undervisning, bör vi starta med att använda oss av dessa nya former som komplement till 
den traditionella undervisningen.  
 

En viktig faktor som påverkar inträdet av nya arbetsformer till skolan i helhet är lärarna. I 
takt med att världen krymper i vårt informationssamhälle tycks även tiden göra det inom 
såväl våra yrken som vår fritid. Att studera huruvida lärarnas attityd mot alternativa 
arbetsformer gentemot tid och utbyte kan ändras är en stor frågeställning att besvara 
innan vi kan träda in i en ny era. För trots allt är det läraren som håller i pekpinnen. 
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Appendix M.E1 
 
Förundersökning matematik A/B 
 
Denna förundersökning riktar sig till Dig som är elev på gymnasiet och läser matematik 
A/B.  

 
En utbildningsvetenskaplig studie ska innefatta forskningsetiska överväganden och följa 

Vetenskapsrådets etiska kod. Denna kod specificerar bland annat fyra krav; information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande, som alla måste uppfyllas för ett rättmätigt 

individskydd (Stensmo, 2002).  

 

Därför vill vi informera Dig som deltar i denna undersökning att anonymiteten kommer 

att vara fullständig, samt att Ditt deltagande är frivilligt. Alla deltagande i denna studie 

kan, om så önskas, få ta del av resultatet då det analyserats. 

 
För att få en uppfattning om hur Du personligen ser på och tycker om matematik, önskar 
vi innan studiens start att Du besvarar nedanstående frågor utförligt och uppriktigt.  
 
En uppföljning genom en utvärdering kommer sedan att utföras vid avslutad studie.  
 
Tack för Din medverkan! 
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Fråga 1. 
 
Vilket/vilka påstående/påståenden nedan passar bäst till Din uppfattning och tycke om 
matematik? Para ihop Ditt/Dina svar med en eller flera anledningar/motiveringar med 
siffrorna i tabellen.  
 

1.   Annan anledning/motivering (Ange vad!) 12. Motiverad 

2.   Annat påstående (Ange vad!) 13. Mycket roligt 

3.   Arbetsformen/arbetssättet passar mig 14. Mycket tråkigt 

4.   Arbetsformen/arbetssättet passar mig inte 15. Något jag har användning av 

5.   Det är en utmaning 16. Något jag inte har användning av 

6.   Det är ingen utmaning 17. Nödvändigt 

7.   Det är lätt 18. Ointressant 

8.   Det är svårt 19. Omotiverad  

9.   Enformigt 20. Onödigt 

10. Intressant 21. Roligt 

11. Jag har aldrig reflekterat över ämnet 22. Tråkigt 

 
 

Jag tycker att matematik är: Därför att: 
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Fråga 2. 
 
Vad har Du för tidigare erfarenheter av praktiskt arbete inom matematik? Kryssa i det 
påstående som passar bäst för Dig. 
  
 
 Jag har inga tidigare erfarenheter av praktiskt arbete inom matematik. 
 
 Jag har stött på praktiskt arbete några enstaka gånger tidigare. 
 
 Jag har flera gånger tidigare arbetat praktiskt inom matematik. 
 
 Jag har stora erfarenheter av praktiskt arbete inom matematik. 
 
 
 
Fråga 3. 
 
Hur vill Du helst arbeta inom ämnet matematik? Kryssa i det påstående som passar bäst 
för Dig. 
  
 
 Jag arbetar helst själv. 
 
 Jag arbetar helst med en annan person. 
 
 Jag arbetar helst i en mindre grupp med 2-4 personer. 
 
 Annat. Ange vad: ____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________                          

__________________________________________________________________ 
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Appendix M.E2 
 
Ma A: Utvärdering av laborativt arbete 
 
1. Har Din inställning till/syn på matematik på något sätt förändrats efter  

genomförd laboration? 
 
 Ja 
 

 Nej 
 

Annat: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. Hur fungerade samarbetet i Din grupp? 
 
 Mycket bra 
 

 Bra 
 

 Dåligt 
 

 Mycket dåligt 
 

Motivera ditt svar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. Hur anser Du att Ditt eget engagemang var under laborationen/grupparbetet? 
 
 Mycket högt 
 

 Högt 
 

 Lågt 
 

 Mycket lågt 
 

Motivera ditt svar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. Hur upplevde Du laborationen? (Du kan välja fler än ett alternativ.) 
 
 Intressant  Motiverande   Lätt   Tråkig 
 

 Ointressant  Omotiverande   Svår   Rolig 
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5. Uppfyllde laborationen/grupparbetet Dina förväntningar? 
 
 Ja 
 

 Nej 
 

Annat: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. Skulle Du i framtiden vilja ha fler laborationer i Din matematikundervisning? 
 
 Ja 
 

 Nej 
 

Annat: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. Hur ofta vill Du ha laborationer i Din matematikundervisning? 
 
 Mycket ofta 
 

 Ofta 
 

 Sällan 
 

 Aldrig 
 

Motivera ditt svar: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Appendix M.L1 
Undersökning av ett värmeljus brinntid 
 
Ni kommer att beräkna tiden som ett värmeljus kan brinna i ett visst slutet rum. Ljuset 

kommer att placeras under en glasskål med en given volym. Därefter kommer tiden att 

mätas till dess lågan slocknar. För att få bra mätvärde måste ni upprepa proceduren tre 

gånger. Genomför samma procedur för skålar med andra volymer!  

 
Uppgiften går ut på att ni skall förstå sambandet mellan volymen och bränntiden.   

 
Ni ska skissa upp den räta linjens ekvation i ett koordinatsystem och identifiera k - och 

m -värdet. Dessutom ska ni få förståelse för att man kan uppskatta andra bränntider ur 

grafen som man inte har mätt upp eller vice versa.  

 
Syfte med den här uppgiften är också att ni ska få en djupare förståelse för räta linjens 

ekvation.  

 
Material: 
 

 Värmeljus tändstickor 
 Fem olika stora glasskålar 
 Klocka med sekundvisare eller stoppur. 

 
Utförande: 
 

 Tänd ljuset  
 Placera en skål över och starta tidmätningen 
 Avsluta tidmätningen när ljuset slutar brinna 
 Gör tre försök för varje skål och beräkna medelvärdet 
 För in glasskålens volym x  cm3 och bränntiden y i en tabell 

 
Uppgift: 
 

1. Pricka punkterna ),( yx i ett diagram och anpassa en rät linje till dessa data 
2. Bestäm den linjära funktionen mkxy +=  som ger sambandet mellan 

x och y  
3. Diskutera vad talen k  och m  betyder i detta fall 
4. Ställ några frågor som kan besvaras med din funktion 
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Appendix M.L2 
 
Undersökning av andragradsfunktioner/ekvationer 
 
Syftet med den här uppgiften är att ni ska få en djupare förståelse för 

andragradsfunktioner.  

Genom att använda grafritande miniräknare och dra olika grafer får ni betrakta både 

funktionernas nollställen och skärningspunkten i y -axeln. Dessutom får ni öva på att 

faktorisera för djupare förståelse för kvadreringsreglerna och konjugatregeln.  

 
Material: 
 

 Grafritande miniräknare 
 
Utförande: 
 

 Lägg in funktionerna in i grafräknaren 
 

 Dra graferna genom att trycka på GRAPH 
 
Uppgift: 
 
Rita graferna nedan med hjälp av grafräknaren. Skissa ned de olika graferna och notera 

om ni ser några likheter och/eller skillnader mellan de olika funktionerna.  

(a) 2
xy =  

(b) 3
2
+= xy  

(c) 2
2
!= xy  

(d) ( )22!= xy  
(e) ( )23+= xy  
(f) ( ) ( )22 !"+= xxy  
 
Rita förslagsvis funktion (a) och (b) först och jämför dessa, innan ni fortsätter med t ex 

(a) och (c) eller (a) och (e). Det kan vara till fördel att alltid rita upp funktionerna parvis, 

där (a) är ena funktionen. 

 
Sammanfatta avslutningsvis ert utförande noggrant, vad ni kom fram till, samt skissade 

grafer. Detta ska lämnas in. Kom ihåg att även personligen notera var för en era tankar 

och upplevelser om denna övning, som ett underlag till den avslutande utvärderingen. 
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Appendix M.1 
 
Noteringar under de laborativa momenten: 
 

1. Mycket dålig 
2. Dålig 
3. Bra 
4. Mycket bra 
 

 
 
Samspel och samarbete inom gruppen 
 

Grp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Not.            

 
 
Fokus inom gruppen under arbetets gång 
 

Grp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Not.            
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Appendix M.D1 
 
Delstudie 1 
 
Matematik A; Linjära funktioner 
 
Lektion 1. 
 

Genomgång av koordinatsystem, värdetabeller och linjära funktioner: 
 

Koordinatsystem 
 

 Definition av origo och xy-planet 
 

 Exempel med koordinaterna A(4,1), B(-3,1), C(-3,-2) och D(4,-2) (en i varje 
kvadrant) 

 

 Exempel på en linjär funktion med tillhörande värdetabell. 
 

y = 2x+3

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-4 -2 0 2 4

x

 

  Tabell 1: Värdetabell. 
 

Värdetabell 
 

x y = 2x+3 
-3 -3 
-2 -1 
-1 1 
0 3 
1 5 
2 7 
3 9 

 
 Skärning med y-axel (m -värdet) 

 

 Lutningen; positiv/negativ ( k -värdet) 

 mkxy += , =k
12

12

xx

yy

!

!  

 Avläsning av mellanliggande värden 
 

 Ytterligare värden som ligger i linjens förlängning 
 

 ( )xyy = ; y  är en funktion av x  
 

 Inget elevinflytande vid val av grupp prioriteras 
 

 3-4 elever/grupp (jämn könsfördelning) 
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Lektion 2 och 3. 
 

Brinntid värmeljus: 
 

 Ett dokument (A4-papper) ska lämnas in i slutet med graf och gruppens 
kommentarer om övningen. 
 

 Nämn att de efter övningen ska anteckna tankar etc. inför senare utvärdering. 
 
Eleverna själva följa anvisningarna, och endast diskutera inom gruppen. 
 
Elevgruppen ska helst arbeta helt självständigt under hela övningen, men ledningar 
kommer att ges till eleverna vid behov. 
 
Avslutning: 
 

 Genomgång extrapolation och mkxy +=  
 

 Varje elev i gruppen får kort beskriva sina tankar om övningen och upplevelsen 
(inför utvärderingen) 
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Appendix M.D2 
 

Delstudie 2 
 
MA B: Andragradsfunktioner/ekvationer 
 
Lektion 1 och 2. 
 
Genomgång av andragradsekvationer av typerna: 
 

 0)( =! ax  

 0)( =± axx  

 0
2

=±± cbxax   
 

Uppgifterna vid genomgång kommer att modifieras så att det imaginära talplanet aldrig 
berörs. Endast att lösning saknas/reell lösning saknas kommer att framläggas. 
 
Minimera de teoretiska begränsningarna till den praktiska delen. 
 
 
Lektion 2 och 3. 
 
Åskådliggörande av andragradsfunktioner/ekvationer med grafräknare 
 

 Inget elevinflytande vid val av grupp prioriteras 
 2 elever/grupp (jämn könsfördelning) 
 Ett dokument (A4-papper) ska lämnas in i slutet med grafer och gruppens 

kommentarer om övningen. 
 Nämn att de efter övningen ska anteckna tankar etc. inför senare utvärdering. 

 
Eleverna själva följa anvisningarna, och endast diskutera inom gruppen. 
 
Elevgruppen ska helst arbeta helt självständigt under hela övningen, men ledningar 
kommer att ges till eleverna vid behov. 
 

Avslutning: 
 

 Diskussion av vad eleverna uppmärksammat under övningen.  
 Diskussion av nollställena, d v s då y(x)= 0 
 Diskussion av förskjutningar då konstanter är inblandade i ekvationen 
 Varje elev i gruppen får kort beskriva sina tankar om övningen och upplevelsen 

(inför utvärderingen) 
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Appendix R.FA 
 

Resultat av förundersökning (Delstudie 1) 
 
Fråga 1. 
 
Fråga 1 berörde elevernas tycke om matematik som ämne. Varje elev hade möjlighet att 
ange flera svarsalternativ. Totalt besvarade 55 av 63 elever frågan, det vill säga bortfallet 
var åtta elever. 
 
Tabell 2: Eleverna från delstudie 1 svar på frågan om deras tycke om matematik som ämne. Markerade 
                påståenden är de nio vanligast förekommande svarsalternativen. 

 

Elevernas tycke om matematik som ämne (Delstudie 1) 
 

Påstående Antal 
Arbetsformen passar mig 14 
Arbetsformen passar mig inte 4 
Det är en utmaning 23 
Det är ingen utmaning 2 
Det är lätt 10 
Det är svårt 16 
Enformigt 16 
Intressant 21 
Ointressant 4 
Roligt 16 
Tråkigt 24 
Motiverande 4 
Omotiverande 2 
Nödvändigt 17 
Onödvändigt 1 
Något jag har användning av 13 
Något jag inte har användning av 1 
Jag har aldrig reflekterat över ämnet 7 
Annat 3 

 
De markerade svarsalternativen i tabellen ovan var de nio vanligast förekommande 
svaren. Annat markerades av tre elever som då angav påståendena ”viktigt”, ”intressant 
bara ibland” och att det ”varken är tråkigt eller roligt”.  
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Fråga 2. 
 
Fråga 2 formulerades för att undersöka deltagande elevers tidigare erfarenheter av 
praktiskt arbete. Majoriteten av de tillfrågade (40 elever) hade enbart stött på praktiskt 
arbete inom matematiken enstaka gånger tidigare, medan bara en elev tidigare haft stora 
erfarenheter av praktiskt arbete. Bortfallet var åtta elever, d v s 55 av 63 elever besvarade 
frågan.  
 
Tabell 3: Eleverna från delstudie 1 svar på frågan om deras tidigare erfarenheter av laborativt arbete 
                inom matematikundervisningen. 

 

Elevernas tidigare erfarenheter av laborationer (Delstudie 1) 
 

Tidigare erfarenheter av praktiskt arbete Antal 
Jag har inga tidigare erfarenheter av praktiskt arbete 
inom matematik 7 

Jag har stött på praktiskt arbete några enstaka gånger 
tidigare inom matematik 40 

Jag har flera gånger tidigare arbetat praktiskt inom 
matematik 7 

Jag har stora erfarenheter av praktiskt arbete inom 
matematik 1 

 
 
Fråga 3. 
 
För att undersöka de deltagande elevernas önskan om arbetsform, med avseende på 
storlek av arbetsgrupp, fick eleverna besvara frågan om hur de helst ville arbeta inom 
ämnet matematik. Resultatet åskådliggörs i tabell 4 nedan. Av de 63 tillfrågade var 
bortfallet tre elever.  
 

Flertalet elever ville helst arbeta själv (27 elever) eller med en annan klasskamrat (19 
elever). Sex elever markerade svarsalternativet annat, där fyra av eleverna önskade arbeta 
själv ibland, men omväxlingsvis i grupp så att de har en kamrat att rådfråga. En elev 
önskade arbeta med en praktisk arbetsform, självständigt eller i grupp, och en elev 
uttryckte att denne ville ”hitta på saker”, vilket var mycket svårdefinierat.  
 
Tabell 4: Eleverna från delstudie 1 svar på frågan om deras önskade arbetsform. De flesta ville arbeta 
                självständigt eller med en annan person. 

 

Elevernas önskade arbetsform (Delstudie 1) 
 

Önskad arbetsform Antal 
Jag arbetar helst själv 27 
Jag arbetar helst med en annan person 19 
Jag arbetar helst i en mindre grupp på 2-4 personer 8 
Annat 6 
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Appendix R.FB 
 

Resultat av förundersökning (Delstudie 2) 
 
Fråga 1. 
 
Fråga 1 berörde elevernas tycke om matematik som ämne. Varje elev hade möjlighet att 
ange flera svarsalternativ. Totalt besvarade 36 av 40 elever frågan, det vill säga bortfallet 
var fyra elever. 
 
Tabell 5: Eleverna från delstudie 2 svar på frågan om deras tycke om matematik som ämne. Markerade 
 påståenden är de nio vanligast förekommande svarsalternativen. 

 

Elevernas tycke om matematik som ämne (Delstudie 2) 
 

Påstående Antal 
Arbetsformen passar mig 5 
Arbetsformen passar mig inte 11 
Det är en utmaning 16 
Det är ingen utmaning 2 
Det är lätt 3 
Det är svårt 15 
Enformigt 13 
Intressant 5 
Ointressant 5 
Roligt 2 
Tråkigt 20 
Motiverande 2 
Omotiverande 9 
Nödvändigt 9 
Onödvändigt 2 
Något jag har användning av 9 
Något jag inte har användning av 6 
Jag har aldrig reflekterat över ämnet 2 
Annat 2 

 
De markerade svarsalternativen i tabellen ovan var de nio vanligast förekommande 
svaren. Två elever angav ett annat påstående än i förväg valbara alternativ. Dessa var ”det 
är okay” och ”något man måste göra”. 
 
 
 



 

15 
Appendix 

Fråga 2. 
 
Fråga 2 formulerades för att undersöka deltagande elevers tidigare erfarenheter av 
praktiskt arbete. Majoriteten av de tillfrågade (30 elever) hade enbart stött på praktiskt 
arbete inom matematiken enstaka gånger tidigare, medan bara en elev tidigare haft stora 
erfarenheter av praktiskt arbete. Bortfallet var fyra elever, d v s 36 av 40 elever besvarade 
frågan.  
 
Tabell 6: Eleverna från delstudie 2 svar på frågan om deras tidigare erfarenheter av laborativt arbete 
                inom matematikundervisningen. 

 

Elevernas tidigare erfarenheter av laborationer (Delstudie 2) 
 

Tidigare erfarenheter av praktiskt arbete Antal 
Jag har inga tidigare erfarenheter av praktiskt arbete 
inom matematik 2 

Jag har stött på praktiskt arbete några enstaka gånger 
tidigare inom matematik 30 

Jag har flera gånger tidigare arbetat praktiskt inom 
matematik 3 

Jag har stora erfarenheter av praktiskt arbete inom 
matematik 1 

 
 
Fråga 3. 
 
För att undersöka de deltagande elevernas önskan om arbetsform, med avseende på 
storlek av arbetsgrupp, fick eleverna besvara frågan om hur de helst ville arbeta inom 
ämnet matematik. Resultatet åskådliggörs i tabell 7 nedan. Av de 40 tillfrågade var 
bortfallet en elev.  
 

Flertalet elever ville helst arbeta själv (20 elever) eller med en annan klasskamrat (16 
elever). En elev markerade svarsalternativet annat, och angav där att ”arbetsformen helst 
var självständigt, men vid svårare problem önskade denne kunna diskutera med en annan 
person”.  
 
Tabell 7: Eleverna från delstudie 1 svar på frågan om deras önskade arbetsform. De flesta ville arbeta 
                självständigt eller med en annan person. 

 

Elevernas önskade arbetsform (Delstudie 2) 
 

Önskad arbetsform Antal 
Jag arbetar helst själv 20 
Jag arbetar helst med en annan person 16 
Jag arbetar helst i en mindre grupp på 2-4 personer 2 
Annat 1 
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Appendix R.L1 
 
Resultat av laborationen (Delstudie 1) 
 
Följande skala användes av lärarstuderande vid bedömning av elevernas samspel, 
samarbete och fokus under laborationens gång: 
 

1. Mycket dålig 
2. Dålig 
3. Bra 
4. Mycket bra 

 

Det laborativa momentet genomfördes över två lektionstillfällen, i åtta grupper på varje 
gymnasium, med tre elever per grupp vid Miagymnasiet och fyra elever per grupp vis 
Sydagårdsgymnasiet. Bedömningen av lärarstuderande är ett snitt av de två tillfällena, 
vilket medför att ett heltal inte nödvändigtvis behöver vara markerat i tabellerna nedan, 
trots att enbart bedömningarna 1, 2, 3 och 4 delades ut. I tabell 8 och 9 nedan är 
resultaten från Miagymnasiet markerade (Ma A), medan resultaten från 
Sydagårdsgymnasiet (Ma A) finns i tabell 10-11. Inga bortfall fanns under dessa moment. 
 
Miagymnasiet (Ma A) 
 
Tabell 8: Snittbedömning av eleverna från delstudie 1, Miagymnasiet, med avseende på 
                samspel och samarbete inom gruppen. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 
Notering 3 4 4 2 4 4 4 3 

 
Tabell 9: Snittbedömning av eleverna från delstudie 1, Miagymnasiet, med avseende på 
                fokus inom gruppen under arbetets gång. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 
Notering 3 4 4 2 4 4 4 3 

 
 
Sydagårdsgymnasiet (Ma A) 
 
Tabell 10: Snittbedömning av eleverna från delstudie 1, Sydagårdsgymnasiet, med  
                  avseende på samspel och samarbete inom gruppen. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 
Notering 3 3 3,5 3,5 3 3,5 3,5 2 

 
Tabell 11: Snittbedömning av eleverna från delstudie 1, Sydagårdsgymnasiet, med  
                  avseende på fokus inom gruppen under arbetets gång. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 
Notering 2 2,5 3 3 2,5 2,5 3 2 
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Appendix R.L2 
 
Resultat av laborationen (Delstudie 2) 
 
Följande skala användes av lärarstuderande vid bedömning av elevernas samspel, 
samarbete och fokus under laborationens gång: 
 

1. Mycket dålig 
2. Dålig 
3. Bra 
4. Mycket bra 

 

Det laborativa momentet genomfördes över två lektionstillfällen, för fem grupper vid 
Miagymnasiet och tio grupper vid Sydagårdsgymnasiet, med två elever per grupp. 
Bedömningen av lärarstuderande är ett snitt av de två tillfällena, vilket medför att ett 
heltal inte nödvändigtvis behöver vara markerat i tabellerna nedan, trots att enbart 
bedömningarna 1, 2, 3 och 4 delades ut. I tabell 12 och 13 nedan är resultaten från 
Miagymnasiet markerade (Ma B), medan resultaten från Sydagårdsgymnasiet (Ma B) 
återfinnes i tabell 14-15. Inga bortfall fanns under dessa moment. 
 
Miagymnasiet (Ma B) 
 
Tabell 12: Snittbedömning av eleverna från delstudie 2, Miagymnasiet,  
                  med avseende på samspel och samarbete inom gruppen. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 
Notering 4 4 4 4 3 4 

 
Tabell 13: Snittbedömning av eleverna från delstudie 2, Miagymnasiet,  
                  med avseende på fokus under arbetets gång. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 
Notering 4 4 4 4 3 4 

 
Sydagårdsgymnasiet (Ma B) 
 
Tabell 14: Snittbedömning av eleverna från delstudie 2, Sydagårdsgymnasiet, med avseende på samspel 
                  och samarbete inom gruppen. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Notering 2 3 3,5 3,5 3 2 3,5 4 1 3 

 
Tabell 15: Snittbedömning av eleverna från delstudie 2, Sydagårdsgymnasiet, med avseende på fokus inom  
                  gruppen under arbetets gång. 

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Notering 3,5 3,5 3,5 4 3,5 3 4 4 1 3 
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Appendix R.UA 
 

Resultat av utvärdering (Delstudie 1) 
 
Fråga 1. 
 
För att undersöka om en laboration på något sätt kunde påverka elevernas inställning 
till/syn på matematik tillfrågades eleverna med svarsalternativen; ”ja” eller ”nej”. Totalt 
besvarade 52 av de 63 deltagande frågan, det vill säga ett bortfall på 11 elever. Resultatet 
presenteras i tabell 16 nedan. 
 
Tabell 16: Eleverna från delstudie 1 svar på frågan om laborationen påverkat deras inställning till  
                  matematiken. De flesta elever svarade att laborationen inte förändrat deras inställning. 

 

Om laborationen influerat elevens inställning (Delstudie 1) 
 

Förändrad inställning till laboration Antal 
Ja 11 
Nej 41 

 
De flesta elever påverkades ej av laborationen. Dessa 41 elever motsvarar 79 % av de 
deltagande eleverna. Värt att notera är dock att 11 elever, 21 %, ansåg att deras 
inställning till/syn på matematiken hade förändrats.  
 
Fråga 2 och 3. 
 
Dessa frågor behandlade elevens egen uppfattning om hur väl samarbete i gruppen och 
eget engagemang värderades under övningens gång. På fråga 2, rörande samspelet inom 
gruppen, värderade 89 % av eleverna (47 elever) samarbetet som bra eller mycket bra, 
medan endast sex elever angav svarsalternativet dåligt och ingen elev ansåg att 
samarbetet fungerat mycket dåligt. Bortfallet var för fråga 2 tio elever. På fråga 3 ansåg 
42 elever (82 %) att deras engagemang under laborationen varit högt eller mycket högt. 
Två elever angav svarsalternativet mycket lågt och sju elever ansåg sitt engagemang vara 
lågt. Bortfallet för denna fråga (fråga 3) var 12 elever. En sammanställning av resultaten 
kan ses i tabell 17. 
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Tabell 17: Eleverna från delstudie 1 svar på frågorna om hur samarbetet inom gruppen fungerat (fråga  
  2) och hur det egna engagemanget var under laborationen. Majoriteten, gällande båda frågor 
                  ansåg att samarbetet var bra eller mycket bra och att eget engagemang var högt eller mycket 
  högt. 

 

Samarbete inom gruppen (fråga 2) och eget engagemang  
under laborationen (fråga 3) (Delstudie 1) 

 

 Antal (Fråga 2) Antal (Fråga 3) 
Mycket bra/högt 22 13 
Bra/högt 25 29 
Dåligt/Lågt 6 7 
Mycket dåligt/lågt 0 2 

 
 
Fråga 4. 
 
Fråga 4 berörde också den elevens upplevelse av den specifikt utvalda laborationen. På 
denna fråga hade eleverna möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ. Denna fråga var 
främst utformad för att erhålla en uppfattning om vad eleverna ansåg om laborationen, 
utvald av de lärarstuderande. Bortfallet för denna fråga var 10 elever, det vill säga 53 
elever besvarade frågan. Resultatet var, vid en jämförelse motpoler emellan, att fler 
elever ansåg laborationen som intressant och rolig, medan flertalet elever ansåg att 
laborationen var mer omotiverande än motiverande. Ungefär lika många elever tyckte att 
laborationen var lätt (18 elever) som de som ansåg den svår (19 elever). Elevernas 
sammanställda upplevelser åskådliggörs i tabell 18 nedan. 
 
Tabell 18: Elevernas upplevelser, från delstudie 1, av den utvalda laborationen. 

 

Elevernas tycke om utvald laboration (Delstudie 1) 
 

Upplevelse av laboration Antal 
Intressant 25 
Ointressant 16 
Motiverande 10 
Omotiverande 21 
Lätt 18 
Svår 19 
Rolig 26 
Tråkig 21 
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Fråga 5. 
 
För att undersöka om den utvalda laborationen uppfyllt elevens förväntningar ombads 
deltagarna besvara frågan om de ansåg att det praktiska arbetet mött deras förväntningar. 
I denna delstudie ansåg eleverna att laborationerna uppfyllt deras förväntningar. Detta 
åskådliggörs i tabellform nedan. Bortfallet gällande denna fråga var 16 elever. 
 
Tabell 19: Elevernas tycke, från delstudie 1, om den utvalda laborationen uppfyllde förväntningarna. 

 

 Om laborationen uppfyllde förväntningarna (Delstudie 1) 
 

Uppfyllda förväntningar av laboration Antal 
Ja 31 
Nej 16 

 
 
Fråga 6. 
 
Denna fråga riktade sig mot att undersöka hur stort inflytandet av laborativt arbete inom 
matematiken borde vara, det vill säga om eleverna önskade ägna tid åt fler laborativa 
övningar. Tabell 20 illustrerar resultatet; flest elever vill att fler laborativa moment skall 
ingå i matematikundervisningen. Bortfallet gällande denna fråga var 17 elever. 
 
Tabell 20: Elevernas tycke, från delstudie 1, om fler laborationer i matematikundervisningen bör finnas. 

 

 Om laborationens inflytande i undervisningen (Delstudie 1) 
 

Fler laborationer i undervisningen Antal 
Ja 27 
Nej 19 

 
 
Fråga 7. 
 
Denna fråga riktade sig mot att undersöka hur stort inflytandet av laborativt arbete inom 
matematiken borde vara, det vill säga hur ofta förekommande den laborativa 
undervisningen borde användas. Tabell 21 illustrerar resultatet; flest elever vill att 
laborativ undervisning i matematik skall ske sällan, men en stor andel önskar att det 
laborativa inslaget bedrivs ofta eller mycket ofta inom matematikundervisningen. 
Bortfallet för denna fråga var 14 elever, det vill säga 49 av de 63 tillfrågade besvarade 
frågan. 
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Tabell 21: Elevernas tycke, från delstudie 1, huruvida ofta laborationer i matematikundervisningen bör  
                  bedrivas. 

 

 Om laborationens inflytande i undervisningen (Delstudie 1) 
 

Laborativ undervisning Antal 
Ofta eller Mycket ofta 21 
Sällan 23 
Aldrig 5 
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Appendix R.UB 
 

Resultat av utvärdering (Delstudie 2) 
 
Fråga 1. 
 
För att undersöka om en laboration på något sätt kunde påverka elevernas inställning 
till/syn på matematik tillfrågades eleverna med svarsalternativen; ”ja” eller ”nej”. Totalt 
besvarade 37 av de 40 deltagande frågan, det vill säga ett bortfall på tre elever. Resultatet 
presenteras i tabell 22 nedan. 
 
Tabell 22: Eleverna från delstudie 2 svar på frågan om laborationen påverkat deras inställning till  
                  matematiken. De flesta elever svarade att laborationen inte förändrat deras inställning. 

 

Om laborationen influerat elevens inställning (Delstudie 2) 
 

Förändrad inställning till laboration Antal 
Ja 10 
Nej 27 

 
De flesta elever påverkades ej av laborationen. Dessa 27 elever motsvarar 73 % av de 
deltagande eleverna. Värt att notera är dock att 10 elever (23 %) ansåg att deras 
inställning till/syn på matematiken hade förändrats.  
 
Fråga 2 och 3. 
 
Dessa frågor behandlade elevens egen uppfattning om hur väl samarbete i gruppen och 
eget engagemang värderades under övningens gång. På fråga 2, rörande samspelet inom 
gruppen, värderade 94 % av eleverna (33 elever) samarbetet som bra eller mycket bra, 
medan endast en elev angav svarsalternativet dåligt och en elev ansåg att samarbetet 
fungerat mycket dåligt. Bortfallet var för fråga 2 fem elever. På fråga 3 ansåg 26 elever 
(70 %) att deras engagemang under laborationen varit högt eller mycket högt. Ingen elev 
angav svarsalternativet mycket lågt, medan 10 elever ansåg sitt engagemang vara lågt. 
Bortfallet för denna fråga (fråga 3) var tre elever. En sammanställning av resultaten kan 
ses i tabell 23. 
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Tabell 23: Eleverna från delstudie 2 svar på frågorna om hur samarbetet inom gruppen fungerat (fråga  
  2) och hur det egna engagemanget var under laborationen. Majoriteten, gällande båda frågor 
                  ansåg att samarbetet var bra eller mycket bra och att eget engagemang var högt eller mycket 
  högt. 

 

Samarbete inom gruppen (fråga 2) och eget engagemang  
under laborationen (fråga 3) (Delstudie 2) 

 

 Antal (Fråga 2) Antal (Fråga 3) 
Mycket bra/högt 15 9 
Bra/högt 18 17 
Dåligt/Lågt 1 10 
Mycket dåligt/lågt 1 0 

 
 
Fråga 4. 
 
Fråga 4 berörde också den elevens upplevelse av den specifikt utvalda laborationen. På 
denna fråga hade eleverna möjlighet att ange fler än ett svarsalternativ. Denna fråga var 
främst utformad för att erhålla en uppfattning om vad eleverna ansåg om laborationen, 
utvald av de lärarstuderande. Bortfallet för denna fråga var fem elever, det vill säga 35 
elever besvarade frågan. Resultatet var, vid en jämförelse motpoler emellan, att fler 
elever ansåg laborationen som intressant, motiverande, lätt, och tråkig, än ointressant, 
omotiverande, svår och rolig respektive. Elevernas sammanställda upplevelser 
åskådliggörs i tabell 24 nedan. 
 
Tabell 24: Elevernas upplevelser, från delstudie 2, av den utvalda laborationen. 

 

Elevernas tycke om utvald laboration (Delstudie 2) 
 

Upplevelse av laboration Antal 
Intressant 17 
Ointressant 7 
Motiverande 11 
Omotiverande 4 
Lätt 13 
Svår 10 
Rolig 7 
Tråkig 13 
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Fråga 5. 
 
För att undersöka om den utvalda laborationen uppfyllt elevens förväntningar ombads 
deltagarna besvara frågan om de ansåg att det praktiska arbetet mött deras förväntningar. 
I delstudie 2 ansåg eleverna att laborationerna uppfyllt deras förväntningar. Detta 
åskådliggörs i tabellform nedan. Bortfallet gällande denna fråga var 11 elever. 
 
Tabell 25: Elevernas tycke, från delstudie 2, om den utvalda laborationen uppfyllde förväntningarna. 

 

 Om laborationen uppfyllde förväntningarna (Delstudie 2) 
 

Uppfyllda förväntningar av laboration Antal 
Ja 23 
Nej 6 

 
 
Fråga 6. 
 
Denna fråga riktade sig mot att undersöka hur stort inflytandet av laborativt arbete inom 
matematiken borde vara, det vill säga om eleverna önskade ägna tid åt fler laborativa 
övningar. Tabell 26 illustrerar resultatet; flest elever vill att fler laborativa moment skall 
ingå i matematikundervisningen. Bortfallet gällande denna fråga var 13 elever. 
 
Tabell 26: Elevernas tycke, från delstudie 2, om fler laborationer i matematikundervisningen bör finnas. 

 

 Om laborationens inflytande i undervisningen (Delstudie 2) 
 

Fler laborationer i undervisningen Antal 
Ja 18 
Nej 9 

 
 
Fråga 7. 
 
Denna fråga riktade sig mot att undersöka hur stort inflytandet av laborativt arbete inom 
matematiken borde vara, det vill säga hur ofta förekommande den laborativa 
undervisningen borde användas. Tabell 27 illustrerar resultatet; flest elever vill att 
laborativ undervisning i matematik skall ske sällan, men en stor andel önskar att det 
laborativa inslaget bedrivs ofta eller mycket ofta inom matematikundervisningen. 
Bortfallet för denna fråga var nio elever, det vill säga 31 av de 40 tillfrågade besvarade 
frågan. 
 



 

25 
Appendix 

Tabell 27: Elevernas tycke, från delstudie 2, huruvida ofta laborationer i matematikundervisningen bör  
                  bedrivas. 

 

 Om laborationens inflytande i undervisningen (Delstudie 2) 
 

Laborativ undervisning Antal 
Ofta eller Mycket ofta 11 
Sällan 18 
Aldrig 2 

 
 
 
 
 


