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Sammanfattning

Laborativ matematik har under flera år varit ett viktigt inslag i min matematikun-
dervisning. När jag skulle göra en undersökning passade det bra att titta på vilka
faktorer som påverkar inlärningen med hjälp av laborationer. Vi fick fram fakto-
rerna genom en diskussion i fokusgrupp. Dessa faktorer viktades och betygsattes
både allmänt för laborationer och efter en laboration vi utförde i klassen. Det jag
kan se utifrån elevernas betygsättning och viktning är att de tycker att samarbetet i
gruppen och respekten för individens egna tankar är det viktigaste. Eleverna
tyckte att det var viktigt att få jobba självständigt i gruppen utan lärarstyrning. När
eleverna fick olika styrning på genomförandet av laborationen kunde de upptäcka
olika saker som de sedan delade med sig till varandra.

Nyckelord: fokusgrupp, variation, elevaktivt arbetssätt
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Inledning

Ett stort problem som finns i dagens skola är att majoriteten av eleverna som går

andra program än naturvetenskapliga eller tekniska, är negativt inställda till ma-

tematik enligt rapporten Lusten att lära, (2003). Många elever ser bara A och B-

kursen som nödvändiga för de betyg och gymnasiepoäng som ingår i programmet.

Dessutom anser många att matematiken inte behövs vare sig i skolan eller för vi-

dare studier. I rapporten tar man upp många orsaker till varför det är så. En av

orsakerna menar man är den enskilda undervisningen, där eleverna jobbat med i

stort sett samma innehåll, men i olika takt. Då har gemensamma aktiviteter, som

genomgångar, laborationer och gemensamma diskussioner omöjliggjorts. Inspek-

törerna påpekar att vi lärare måste bli duktigare på att hitta faktorerna som ger lust

att lära och dessutom bli skickligare på att variera undervisningen och välja ut

innehåll som passar elevgruppen (ibid.). I kursplanen för matematik för gymnasie-

skolan kan man läsa att ”utbildningen syftar till att eleverna skall uppleva glädjen

i att utveckla sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få

erfara något av matematikens skönhet och konst” (Utbildningsdepartementet,

1994). Frågan är om den nuvarande ordningen ger elever och lärare förutsättning-

ar att uppnå detta läroplansmål på program där matematik inte är ett centralt ka-

raktärsämne (Skolverket, 2003).

Jag har arbetat på gymnasiet i 16 år med kurserna i matematik och blivit mer och

mer övertygad om att det behövs variation för att kurserna ska bli intressanta. Ef-

tersom jag även är utbildad textillärare så har det känts naturligt att jobba med

praktiska moment i matematikkurserna. I A-kursen i matematik finns det stora

möjligheter att jobba laborativt. Ju högre upp i matematikkurserna eleverna kom-

mer desto svårare blir det att hitta lämpliga laborationer. Jag har funderat en hel

del på hur laborationerna ska utformas för att de ska ge eleverna så mycket som

möjligt. Efter en utvärdering av A-kursen insåg jag att jag skulle vilja veta mer

om hur vi ska utforma den laborativa delen av kursen.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med det här arbetet är att utreda vilka faktorer som påverkar inlärningspro-

cessen vid arbetet med laborationer för min matematikgrupp i kurs A och B.

Dessutom ville jag se hur vi skulle utforma laborationerna. Följande frågeställ-

ningar har jag haft under arbetets gång.

• Tycker eleverna att laborationer gör att de förstår bättre?

• Vilka grupper av faktorer tycker eleverna är de viktigaste för sin inlärning

med hjälp av laborationer?

• Vilka varianter av laborationer fungerar bäst?

Bakgrund

Läroplanen

I läroplanen för gymnasiet hittar man ämnes- och kursbeskrivningar och betygs-

kriterier (Utbildningsdepartementet, 1994). Det finns allmänna skrivningar som

ska gälla alla elever och detaljbeskrivningar som gäller vissa program och kurser.

Det står också att eleven ska bredda och fördjupa de kunskaper eleven uppnått i

grundskolan (ibid.).

I kursplanerna för gymnasiet (Skolverket, 2000) finns det många skrivningar som

stödjer ett varierat arbetssätt. Dels skrivningar om att eleven ska utveckla sin ma-

tematiska kreativitet och på så sätt få en positiv matematikbild, dels att eleven ska

tro på sin matematiska förmåga genom att tänka och använda matematiken i prak-

tiska sammanhang. Eleven bör, enskilt och i grupp använda matematiken för att

lösa problem som har betydelse för vald studieinriktning. Han/hon bör också träna

upp sig i att reflektera över sitt eget lärande i matematik (ibid.).

Laborativ matematik

Traditionell undervisning kännetecknas av lärarledda teorigenomgångar som följs

av elevernas enskilda räkneövningar.
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Gudrun Malmer (2002) har undersökt mycket om laborativ matematik och skrivit

böcker som behandlar ämnet. Hon anser att när eleven arbetat laborativt och un-

dersökande har den själv aktivt fått ta del i handlingar och utvecklar sitt tänkande

och sin förståelse. Hon menar att det är då eleven producerar och inte bara repro-

ducerar som elevens ansvarstagande utvecklas. Dessutom skriver hon att lärare

och elever behöver komma ifrån läroboksstyrningen och satsa på ett laborativt och

undersökande arbetssätt för att stärka elevernas begreppsbildning. Speciellt viktigt

är det för elever med inlärningsproblem. Laborativ matematik kräver att undervis-

ningen läggs upp på ett alternativt sätt, men det behöver inte finnas framställt in-

köpt material hävdar hon.

Laborativ matematik kännetecknas enligt Boström m.fl. (2003) av praktiska inslag

där eleverna individuellt eller i mindre grupp får väga, mäta, prova och upptäcka

hur matematiken finns i vår vardag. De menar också att ett laborativt arbetssätt är

ett undersökande arbetssätt där eleven tillsammans med läraren får reflektera och

samtala om olika sätt att tänka kring och lösa matematiska uppgifter.

Larsson och Wassby (2005) har i sitt examensarbete redogjort för att det finns

flera olika definitioner på laborativ matematik. Dels att det är något som eleverna

ska utföra med hjälp av material, såsom ett experiment för att själva komma fram

till lösningar. Andra gånger kan det vara en lite svårare läsuppgift som bara kräver

papper och penna, men som ska utföras i grupp. Det som författarna kommer fram

till är att laborativ matematik är praktiskt arbete och skiljer sig från traditionell

undervisning. De skriver att det beror på hur man närmar sig materialet, samt pla-

nerar och lägger upp undervisningen.

Min definition av laborativ matematik blir då att det dels kan vara matematik med

konkret material, dels kan det vara när man tillsammans i grupp och ibland med

läraren löser mer omfattande problem.
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Tidigare studier om laborativ matematik

Vid Linköpings universitet skrev Johanna Flodin (2001) en D-uppsats som om-

fattade lärares uppfattning beträffande lärande vid laborationer. Hon hade inter-

vjuat sex stycken lärare om deras uppfattningar om lärande, vilka hon sedan kate-

goriserat utifrån tre kategorier. Hon kom fram till att man lär sig genom att göra

och genom att utgå från tidigare kunskaper och dessutom genom att diskutera.

Hon redogjorde för bakomliggande faktorer som kan ha påverkat lärarnas uppfatt-

ningar.

Torbjörn Widerström gjorde en undersökning i en klass 7 som ett examensarbete

under ett antal veckor under 2003. Han delade upp klassen i två delar och lät den

ena delen prova ett nytt undersökande arbetssätt och den andra hälften av klassen

fick fortsätta på det traditionella sättet. Resultatmässigt blev det inte någon större

skillnad på den korta tiden. Däremot kunde han se att eleverna som fått prova ett

nytt problemorienterat och varierat arbetssätt var mer positivt inställda till mate-

matiken (Widerström, 2003).

Under hösten 2003 gjordes det ett examensarbete av tre studerade vid Luleå Tek-

niska universitet. De undersökte hur inställningen hos elever på gymnasiet föränd-

rades när det infördes laborativa inslag i procentavsnittet. De tittade på engage-

mang, aktivitet, nyfikenhet, lust och upptäckarglädje hos eleverna. Det som de

kunde se med hjälp av enkäter och observationer var att intresset för matematik

påverkades positivt (Boström, Isberg & Johansson-Hedemalm, 2003).

Två lärarstuderande i Växjö har undersökt om inslag av laborativ matematik i

undervisningen kan påverka inställningen till matematik hos elever på yrkespro-

gram. Deras undersökning visade att inslag av laborativ matematik påverkar ele-

vernas lärande och intresse positivt. Tyvärr ändrade det inte inställningen till ma-

tematik i allmänhet hos eleverna. Undersökningen visade att det var de ambitiösa

eleverna som fick ökade kunskaper, medan de svagare eleverna låg kvar på oför-

ändrad kunskapsnivå (Larsson, Wassby, 2005).
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Lusten att lära - med fokus på matematiken

I rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) så finns det mycket skrivet som

stödjer vikten av variation. Där definieras bland annat begreppet lust att lära som

att den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på

egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap.

Rapporten tar också upp tre olika teorier om lärande som de nationella läroplaner-

na påverkas av.

I socialkonstruktivistisk teori betraktas ”kunskap som något som växer och ut-

vecklas i möten mellan den som lär sig och den som undervisar”. Kännetecknas

av engagerade och aktivt deltagande elever.

Metakognition handlar om att förstå vad man lärt sig och inse hur andra lär sig.,

att leda och analysera sitt lärande och se vad man förstått.

Symbolisk interaktionism, handlar om elevens förhållande till symbolspråket. Att

det är viktigt att eleverna både får diskutera muntligt och beskriva problemen

skriftligt (Skolverket, 2003).

Det man i rapporten också kan konstatera är att olika elever/elevgrupper behöver

olika innehåll, materiel och arbetsmetoder för att nå målen i olika äm-

nen/ämnesområden, inklusive matematik. Inspektörerna kan inte slå fast att någon

speciell undervisningsmetod är den rätta.

Rapporten redovisar faktorer som påverkar lusten att lära.

• behovet att förstå,

• tilltron till den egna förmågan att lära,

• behovet av begriplighet i skolarbetet och

• behovet av varierad undervisning.

Den betonar variation, flexibilitet och att man ska undvika det monotona i under-

visningen. En lektion ska inte vara förutsägbar, eleverna behöver variation  i inne-

håll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Skolverket, 2003).
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Vad är en fokusgrupp?

Enligt (Obert och Forsell, 2001) som skrivit en bok om fokusgrupper är det en

grupp människor som fokuserar sig på en och samma fråga. De skriver att det är

en form av gruppintervju, där deltagarna har möjlighet att ge sina uppfattningar

och synpunkter på EN fråga eller ETT ämne. Det är en grupprocess där deltagarna

tillsammans utifrån sina egna uppfattningar hittar många olika perspektiv på en

fråga. Denna metod har använts i näringslivet för att göra marknadsundersökning-

ar. Dessutom har många kommunala förvaltningar använt metoden för att ta reda

på vad deras kunder anser om verksamheten.

Metoden går ut på att en person inom organisationen som kan påverka verksam-

heten väljer ett tema eller den fråga som fokusgruppen ska använda. Två exempel

är då chefen ställer frågan om delaktighet till sina anställda eller då läraren ställer

frågan om elevinflytande i sin klass. Det är viktigt att temat ska kännas positivt

och framåtsyftande för att deltagarna ska känna det meningsfullt att jobba med

frågeställningen.

När deltagarna väljs ut till fokusgruppen är det en fördel att använda ett slump-

mässigt urval om man inte väljer att göra en totalundersökning. Författarna skriver

att helst bör det inte vara fler än 25-30 personer åt gången. Lokalen bör vara la-

gom stor och försedd med tavla och gärna en dator.

Fokusgruppen består av en gruppledare, en medhjälpare och gruppdeltagarna.

Alla tre grupperna har egna spelregler att hålla sig till.

Gruppledaren ska presentera alla deltagare och gå igenom syftet med fokusgrup-

pen. Han/hon ska också ge tidsramar och hålla dem. Dessutom ska han se till att

det är ett tillåtande klimat och att alla deltagare får säga vad de tycker. Han skriver

upp faktorerna på tavlan utan att ifrågasätta dem.

Medhjälparen skriver ner alla färdigformulerade faktorer och ser till att alla delta-

gare har möjlighet att komma med egna faktorer. Han kopierar faktorerna så att

deltagarna kan markera en tredjedel av faktorerna som de viktigaste. Dessutom

görs faktorerna om till påståenden och kopieras upp för betygsättning. Till sist
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sammanställer han faktorerna med den högsta vikten och faktorerna med det

högsta medelbetyget.

Gruppdeltagarna säger vad de tycker och respekterar andras åsikter utan att ifrå-

gasätta. De håller sig till ämnet och hjälper varandra med formuleringar om det

behövs. Alla följer spelreglerna för fokusgruppen.

Spelregler:

• Faktorn ska kunna betygsättas på en skala.

• Faktorn ska vara konkret.

• Använd enkla meningar med en faktor i taget.

• Undvik ordet ”varandra”.

• Använd inte ordet ”inte”

• Använd inte ord som ”man”, ”skolan”, ”ledningen” och liknande.

Efter sammanställningen kan resultatet granskas. Det visar vilka faktorer som

mäter kvalitet för målgruppen, vad som är allra viktigast och om verksamheten

tillgodoser alla kvalitetsfaktorer. Det innebär enligt Obert & Forsell (2001) att

man kan koncentrera sig på de särskilt viktiga faktorerna och de som får låga be-

tyg. En ytterligare fördel med en fokusgrupp blir att det inte behöver finnas öppna

frågor i enkäten. De frågor som målgruppen tycker är centrala har ju redan tagits

fram. En nackdel kan vara att en enskild persons åsikter kan riskera att komma

bort.

Metod

Sammanfattning av delmomenten

Mitt arbete omfattar tre delar. Den första handlar om en enkät som jag genomför-

de på A-kursen i matematik. Den andra delen behandlar klassens arbete med en

fokusgrupp, det vill säga hur vi fick fram faktorerna som eleverna tycker påverkar

inlärning med hjälp av laborationer. Dessutom redovisar jag resultaten av elever-

nas betygsättning och viktning av faktorerna. I den tredje delen genomfördes en



8

laboration i B-kursen. Den handlade om olikheter och genomfördes med tre fri-

hetsgrader1. Eleverna gjorde en skriftlig utvärdering och betygsatte och viktade

laborationen utifrån de faktorer som de hade tagit fram i fokusgruppen.

Enkät i A-kurs

Undersökningen är gjord i en grupp med elever från yrkesförberedande program

åk1. Gruppen bestod av elever från omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidspro-

grammet, elprogrammet, industriprogrammet och företagsförlagd utbildning med

inriktning mot skogsbruk. Den utgjordes av 32 elever under hela höstterminen och

fram till sportlovet, då den delades i två grupper. Vi hade under hösten två lärar-

studerande i gruppen och en lärare som assisterade de elever som haft stöd under

högstadiet. Vi hade lite olika varianter på laborationer under året, både i grupp

och som lärardemonstrationer. Den inledande enkätundersökningen gjordes i slu-

tet av vårterminen i gruppen efter genomförd A-kurs.

Diskussion i fokusgrupp

En tredjedel av eleverna fortsatte med B-kursen i årskurs två och jag ville nu an-

vända en kvalitativ undersökningsmetod. Jag fick tips om en bok som behandlade

fokusgruppsmetodik. (Obert, Forsell, 2001) Efter att ha läst boken planerades ar-

betet utifrån den. Klassen avsatte en halvdag i mitten av höstterminen till arbetet.

Eleverna på omvårdnadsprogrammet hade arbetat med olika inlärningsstilar i psy-

kologikursen. Därför hade vi en inledande diskussion där eleverna kunde berätta

om sina inlärningsstrategier, sedan presenterade jag vad en fokusgrupp var. En

fokusgrupp ska ta fram faktorer som är viktiga för frågeställningen.

Jag talade också om att vi skulle ta fram de olika faktorer som gör att laborationer

fungerar bättre och gör att eleverna förstår bättre och kanske arbetar effektivare.

Frågeställningen som vi ville besvara blev:

”Vad är viktigt för att du ska lära dig med hjälp av laborationer”?

                                                  
1 Olika styrning av problemlösning.



9

Alla fick möjlighet att muntligt okritiskt bidra med faktorer som vi gjorde en tan-

kekarta på tavlan av. De 26 faktorerna skrevs ut på ett papper och kopierades till

eleverna. Alla meningar började då med ”det är viktigt att”. Eleverna valde då ut

tio av faktorerna som de tyckte var viktigast och kryssade för dessa på sitt papper.

I nästa steg formulerades meningarna om så att de gick att betygsätta i fem steg,

från ”det stämmer inte alls” med betyget 1 till ”det stämmer helt” med betyget 5.

Då hade vi fått fram de viktigaste faktorerna och vi hade också betygsatt alla.

Laboration i B-kurs

För att se hur eleverna upplevde olika typer av styrning beslutade jag mig för att

använda fokusgruppsfaktorerna på en laboration. Den valde jag därför att eleverna

skulle börja på kapitlet om olikheter och jag ville ha en bra introduktion. Jag hade

sett i fokusgruppen att det var olika åsikter om hur styrda eleverna ville vara i sitt

arbete med laborationer. Därför fick eleverna olika förutsättningar för samma frå-

geställning. Eleverna jobbade i slumpvis indelade grupper i tre olika klassrum och

hade sedan tvärgruppsredovisning. Jag valde också medvetet att inte gå in och

styra och påverka arbetet i grupperna. Efter laborationen fick de göra en skriftlig

utvärdering. I den fick eleverna skriva hur dom upplevt laborationen och tvär-

gruppsredovisningen. De gjorde också en betygsättning och viktning av hela lek-

tionen med hjälp av faktorerna som vi fått fram i fokusgruppen.

Alla grupper fick följande formulering.

Om man har köpt ett videokort på OK för 100 kr får man hyra videofilmer för 40

kr/styck. Saknar man detta kort kostar filmerna 55 kr/st. Hur många filmer måste

man hyra för att det ska löna sig att köpa ett videokort?

Grupp 1: Fick bara den formulerade uppgiften. (3 elever)

Grupp 2: Rubriken var, ”Laboration om olikheter”. Gruppen fick också en upp-

maning att de skulle använda sig av sina kunskaper i ekvationer, linjära ekvationer
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och olikheter. Dessutom skulle dom komma på så många lösningar som möjligt.

(3 elever)

Grupp 3: Fick samma rubrik som grupp 2. Dessutom hade de följande instruktio-

ner. (2 elever)

1. Sätt upp två ekvationer, en för kostnad att hyra film med videokort och en för

utan kort. Sätt y för kostnaden i kronor och x för antal filmer.

2. Sätt ekvationerna lika och lös ut x.

3. Vad blir svaret? Motivera.

4. Prova nu att sätta ett olikhetstecken mellan uttrycken. Lös olikheten. Berätta

vilket resultat du får.

5. Rita ut dina linjära ekvationer i ett koordinatsystem och avläs ur det.

Jag lät eleverna dra lappar med gruppnumret på för gruppindelningen. Sen place-

rade jag ut eleverna i ett klassrum per grupp. De fick veta att tiden för arbetet var

35 minuter och efter det skulle vi ha tvärgruppsredovisning och utvärdering resten

av tiden. Vi hade totalt en timme till förfogande. Eleverna hade tillgång till mini-

räknare, inte grafräknare.
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Resultat

Utvärdering av laborationerna under A-kursen

Eleverna fick efter avslutad A-kurs i matematik fylla i en utvärdering där jag hade

ställt ett antal frågor om kursens innehåll.  Jag väljer att redovisa en av frågorna.

0
10
20
30
40
50
60
70

Procent

Bättre Sämre Ingen
skillnad

Laborationer gör att jag förstår ...

kille

tjej

alla

Diagram 1: Sammanställning av enkätfrågan om förståelse vid laboration.

Synpunkter från pojkarna: En pojke skriver att det är ibland bättre, ibland ingen

skillnad. En annan skriver att det är väldigt bra, eftersom man får göra något

praktiskt. Laborationer var bra, tycker en annan. En pojke anser att det är jobbigt

och tråkigt med laborationer.

Synpunkter från flickorna: En flicka skriver att då förstår jag saker jag inte förstått

tidigare. Två stycken tycker att det är viktigt att alla i gruppen jobbar. En annan

flicka skriver att det beror på vem man jobbar med om det blir bra. Det var ganska

svårt anser en av flickorna.

Analys: Lite fler än hälften av gruppen förstår bättre. För flickorna verkar det vara

positivt med laborationer. För pojkarna är det lika många som förstår ändå.
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Fokusgruppens arbete

Här redovisas hur fokusgruppens arbete startar.

Gruppledaren: Ni börjar nu med att ta en stund och fundera på temat och skriva

ner så många faktorer ni kan komma på. Varje mening får börja med - Det är vik-

tigt att… sedan kompletterar vi allt eftersom vi kommer på nya saker.

Linnea: Alltså vaddå? Man ska skriva vad man tycker är viktigt?

Gruppledaren: Ja, vad som är viktigt för var och en av er för att ni ska lära er med

hjälp av laborationerna i matematik.

Anders: I skolan och klassrummet?

Medhjälparen: Jaa.

Josefin: Är det ljuset i klassrummet eller är det att man ska klara att göra det or-

dentligt?

Gruppledaren: Det är allt, alla faktorer som ni kommer på. Sen viktar vi och be-

tygsätter dem. Var kreativa och skriv ner så mycket som ni kommer på.

Medhjälparen: Sen kommer vi att komma på mera när vi pratar med varandra.

Eleverna skriver ner sina funderingar runt vad som är viktigt. Efter en liten stund

med intensivt skrivande hos eleverna bryter gruppledaren.

Gruppledaren: Ska vi bryta? Det verkar som ni har kommit fram till många fakto-

rer.

Ni kommer säkert på saker efter hand, så fortsätt och skriv ner. Hur ska vi göra?

Ska vi gå runt och plocka en faktor från var och en?

Josefin: Om en har sagt det jag tänkte säja?

Gruppledaren: Om det är exakt samma behöver man inte säga, men det kanske är

någon annan vinkling som gör att vi skriver upp den. Vi går runt i ringen till det

tar slut på faktorer. Vad hade du Rakel?

Rakel: Att jag kan lösa vardagsproblem, som vanliga problem.

Gruppledaren: Jag formulerar nyckelord på tavlan och sen formulerar medhjälpa-

ren dem i datorn.
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Medhjälparen: Jag skriver, Det är viktigt att jag kan lösa vardagsproblem med

hjälp av laborationerna.

På det viset fortsätter diskussionerna och efter ett tag har tavlan fyllts med fakto-

rer som sedan skrivs ut med dator och skrivare för viktning och betygsättning.

Grupperingar av faktorerna från fokusgruppen

Eleverna fann många faktorer som de tyckte påverkade inlärningen med hjälp av

laborationer. För att få lite struktur över faktorerna gjorde jag en indelning av des-

sa. Det blev sex olika grupper. Jag har dels tittat på motivation och förutsättningar

för genomförandet, dels elevens och gruppens egen aktivitet. Lärarens roll i

grupparbetet och vid demonstration är ytterligare grupperingar. Till sist är det

miljöns påverkan på resultatet. Medelbetyget är angett inom parentes. Viktningen

är kursiverad med antal elever, totalt åtta elever som kunde markera tio faktorer

var.

Motivation:

Laborationerna hör till det kapitel vi håller på med. (4,1) 3 elever

Kunna lösa vardagsproblem med hjälp av laborationerna. 2 elever

Förutsättningar:

Det finns tillräckligt med tid. (4,5) 4 elever

Det är tydliga instruktioner. (4,4) 5

Har frukt med om jag vet att det är lång tid kvar till lunch. (3,4) 0

Jag är pigg. (3,8) 0

Jag har sovit tillräckligt. (3,5) 0

Elevens och gruppens aktivitet:

Alla är aktiva i gruppen. (4,5) 7 elever

Allas sätt att tänka respekteras. (4,5) 5

Har bra kontakt med de andra gruppmedlemmarna. (4,4) 3

Jag koncentrerar mig på ämnet. (4,4) 3
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Har bra kontakt med läraren. (4,3) 3

Gruppen är samlad. (4,2) 2

Får diskutera i gruppen hur laborationen ska lösas. (4,0) 6

Jag får tänka själv. (4,0) 4

Eleverna arbetar på olika sätt. (3,9) 1

Jag gör egna anteckningar när labben utförs. (3,8) 3

Lärarens roll i grupparbetet:

Läraren förklarar syftet med laborationen. (4,2) 1 elev

Läraren förklarar hur man ska utföra labben. (4,1) 5

Läraren går igenom de rätta svaren. (4,0) 4

Läraren undviker att ingripa för fort. (3,8) 4

När läraren demonstrerar en laboration:

Laborationen utförs så att alla ser. (4,7) 2 elever

Laboration och anteckningar sker samtidigt när läraren gör laborationen. (4,4) 7

Jag gör egna anteckningar när labben utförs. (3,8) 3

Miljöpåverkan:

Ljudnivån är god. (4,0) 1 elev

Ljuset är anpassat till årstiden. (3,8) 0

Det finns frisk luft. (3,8) 0

Det finns bekväma stolar och bord. (3,5) 2

Det är gott om plats. (3,2) 0

Analys av faktorernas viktning

Resultatet av alla vikterna visar att den viktigaste faktorn handlar om när läraren

demonstrerar en laboration. Då vill 7 elever att anteckningar och laboration ska

utföras samtidigt. Den andra faktorn som fick den högsta vikten var att det är vik-

tigt att alla är aktiva i gruppen. En faktor med en poäng mindre var, att det är vik-

tigt att få diskutera i gruppen hur man löser laborationen.
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Att läraren förklarar hur man ska göra och att det är tydliga instruktioner, var ock-

så viktigt för fem personer. Lika betydelsefullt var att allas sätt att tänka respekte-

rades.

Analys av faktorernas betygsättning

Det jag kan se när jag listar upp faktorerna är att det är viktigt för eleverna att la-

borationen hör till det vi håller på med just då under lektionerna. Eleverna vill

även att det ska finnas tillräckligt med tid att genomföra labben och att instruktio-

nerna är tydliga.

När man sedan tittar på elevens och gruppens egen aktivitet ser man att det finns

många faktorer med höga betyg.  Det innebär att de stämmer överens med grup-

pens bild av vad som är viktigt för att de ska lära sig med hjälp av laboration. Det

allra viktigaste är att alla är aktiva i gruppen och att allas sätt att tänka respekteras.

Därefter kommer att man har bra kontakt med de andra gruppmedlemmarna och

att eleven själv koncentrerar sig på ämnet. Eleverna tycker att gruppen ska ha bra

kontakt med läraren och gruppen ska vara samlad.

Lärarens roll i gruppens laboration verkar vara att förklara syftet och hur eleverna

ska genomföra laborationen. Vid demonstration av en laboration är den allra vik-

tigaste faktorn också totalt sett, att alla kan se när den utförs. Dessutom är det

viktigt att anteckningar och laboration sker samtidigt om läraren visar.

Det finns också många miljöfaktorer som eleverna tagit upp. Ljudet, ljuset och

luften är viktiga för att det ska bli ett bra resultat. Även om man kan se att dessa

faktorer inte är lika viktiga för inlärningen som elevens och gruppens aktivitet.

Laboration i B-kurs

Eleverna skulle med olika anvisningar lösa en uppgift som handlade om olikheter.

Frågan var hur många filmer som man måste hyra för att det skulle löna sig att

köpa ett videokort.
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Eleverna i grupp1, som inte hade någon ledning satte direkt igång med att rita ut

två grafer i ett koordinatsystem. De satte antal filmer som x-axel och kostnad som

y-axel. När de ritade graferna använde de sig av trappstegsmetoden. Först hade de

ritat ett koordinatsystem som var för litet så att skärningen hamnade utanför. Då

gjorde eleverna om ritandet och då fick de problem med huvudräkningen så att de

fick olika svar för skärningspunkten. Alla tre ritade varsin graf och fick först olika

resultat. Till slut kunde de ena sig om ett svar och kontrollerade att det var rätt

genom att prova svaret. Eleverna höll på med grafritandet hela tiden.

Eleverna i grupp 2 som hade lite instruktioner började med graferna och satte

sedan upp en ekvation och en olikhet. En av eleverna var sekreterare och de andra

hjälpte till. En av eleverna kopierade sedan ut redovisningen till de andra två ele-

verna i gruppen för tvärgruppsredovisningen. Gruppen blev först klar.

Eleverna i grupp 3 var detaljstyrda.  De två eleverna som ingick i gruppen gjorde

punkterna 1-4 och hade börjat med att rita ut graferna, men var inte riktigt färdiga.

Båda två gjorde varsin redovisning.

Tvärgruppsredovisningen: När eleverna skulle redovisa för varandra hade jag

skrivit på tavlan att de skulle tänka på att alla fick redovisa sina tankar om labora-

tionen. Det blev två tvärgrupper eftersom det bara fanns två elever i den styrda

gruppen. I båda tvärgrupperna blev det så att representanterna från grupp 1 börja-

de och grupp 3 avslutade. De blev förvånade att resultatet kunde bli så lika fast

förutsättningarna var så olika. Det kom flera positiva spontana reaktioner att de

hade haft samma uppgift, men med så olika förutsättningar.

Utvärdering av laborationen

Hur upplevde du laborationen? Vad var positivt? Vad var negativt?

Grupp1 med störst frihetsgrad var överlag positiva till laborationen. En pojke

skrev ”väldigt positivt, man lär sig mycket nytt”. En flicka tyckte ”den var bra, vi

fick tänka själva, det stod inte hur vi skulle lösa problemet”. Den tredje i gruppen,

en flicka ansåg ”det var bra att man fick tänka tillsammans, men ändå blev det att
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vi jobbade lite grann självständigt”. Pojken i gruppen tyckte att det var svårt att

komma fram till svaret när dom fick prova flera gånger. Det som var negativt var

att dom inte fick de andras lösningar kopierade, för att ha hjälp framöver.

Grupp 2 som hade uppmaningen att komma på så många lösningar som möjligt

var också positivt inställda efter de genomfört laborationen. Pojken i gruppen

tyckte att labben var ganska svår. Han skrev att han nog bara själv hade kunnat

räkna ut det på ett sätt (grafen). Han skrev också ”det var positivt att se hur andra i

gruppen tänker”. En av flickorna tyckte att det var bra att få testa på att grupperna

fick olika förklaringar. Den andra flickan ansåg att det var positivt och att labora-

tioner är bra över huvudtaget. Hon skrev också ”man blir inte helt insnöad i boken

utan man får se hur det kan användas i verkligheten också”.

Grupp 3 som styrdes punktvis framåt i labben och var den mest styrda gruppen

tyckte att labben var bra. En av flickorna tyckte att dom diskuterat mycket i grup-

pen och löst uppgifterna tillsammans. Den andra flickan ansåg att det var bra att

grupperna lottades, då fick man se hur andra tänkte. Hon tyckte också att det

skulle ha varit roligare med en större grupp, ungefär 4 stycken, för att se hur andra

tänker. Hon skrev att den här gången gick det ju inte eftersom dom inte var till-

räckligt många i klassen.

Hur upplevde du tvärgruppsredovisningen? Vad var positivt? Vad var negativt?

Grupp 1 tyckte den var bra. En av flickorna tyckte ”att en del är blyga och otydli-

ga, då är det svårt att hänga med, bra att vi fick allas lösningar och deras sätt att

tänka”. Den andra flickan tyckte att ”det kan vara svårt att förklara hur man tänkt,

men nu var det inte det”. Pojken i gruppen var väldigt positiv. Han upplevde det

som en bra lösning och han tyckte att det ”mest positiva var att man fick dela oli-

ka lösningar och tankar med varann”.

Grupp 2 tyckte också att den var bra. Pojken tyckte att det var ”bra att se att dom

löst uppgiften med eller utan hjälp”. En annan åsikt var att det var bra att alla

tänkt i samma banor. En i gruppen tyckte att det var bra att få ta del av hur andra
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jobbar och tänker och lära sig av det. Däremot tyckte hon att det var negativt att

alla löst laborationerna ungefär likadant.

 I grupp 3 tyckte den ena flickan att ”det var ett annorlunda sätt att redovisa på,

men bra eftersom man fick ta del av alla gruppers tankar”. Den andra flickan an-

såg att det var bra att de var olika styrda, men ändå fick samma svar. Hon skrev

också att ”det var bra att få träna att redovisa det för andra så repeterar man det för

sig själv också”.

Vad ska vi ta med oss till kommande laborationer?

Flera elever tolkade det i fysisk bemärkelse och skrev mattebok, penna, sudd, lin-

jal och miniräknare. En elev tyckte att alla ska få andras lösningar kopierade. En

annan menade att ”det är bäst när man har vardagliga labbar”. De flesta i gruppen

tyckte att vi skulle jobba i grupp på samma sätt, med olika förutsättningar och

tvärgruppsredovisningar.

Frågeställningen bör omformuleras om utvärderingen ska användas vid något an-

nat tillfälle, för att undvika missförstånd.
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Betygsjämförelse mellan fokusgrupp och laboration

Efter första betygsättningen och viktningen hade vi diskuterat i gruppen om re-

sultaten. När de sedan genomförde laborationen fick de med sig en påminnelse

om att tänka på de viktiga faktorer som de kommit fram till i fokusgruppen. Jag

har sammanställt de högsta betygen efter laborationen och jämfört dessa med vil-

ka betyg faktorerna fick när vi genomförde fokusgruppen. Hela sammanställning-

en finns i bilaga 1.
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Har bra kontakt med de
andra
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Eleverna arbetar på olika
sätt.

Diagram 2 : Jämförelse av betyg efter fokusgrupp och laboration.

Analys: Faktorn ”allas sätt att tänka respekteras” var den som hade det högsta be-

tyget i de båda undersökningarna. Däremot så får ”alla är aktiva i gruppen” som

hade topplacering i den första undersökningen endast 4,0 i betyg och en elfte plats

efter laborationen. De flesta faktorerna handlar om elevens och gruppens aktivitet.

Endast en handlar om lärarens insats. Inte en enda av de faktorerna med högt be-

tyg handlar om motivation, förutsättningar eller miljön.
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Viktningsjämförelse mellan fokusgruppens och laboratio-
nens antal.

Jag har ställt samman det högsta antalet vikter efter laborationen och jämför dessa

med antalet efter fokusgruppen. Hela sammanställningen finns i bilaga 2.
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Diagram 3: Jämförelse av viktning efter fokusgrupp och laboration.

Analys: En av de två faktorer som fick den högsta vikten i första enkäten, fick det

även efter laborationen. Det var att det är viktigt att alla är aktiva i gruppen. Att

det är viktigt att få diskutera i gruppen hur laborationen ska lösas tyckte eleverna

var viktigt vid båda tillfällena.  De flesta faktorer med hög vikt handlar om ele-

vens och gruppens aktivitet. Lärarens insats i form av att läraren undviker att

ingripa för fort och förklara syftet finns också med bland de viktigaste faktorerna.
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Diskussion

Sammanfattning
Flickorna tyckte att laborationerna gjorde att de förstod bättre. Av pojkarna var

det ungefär hälften som tyckte att laborationerna gav en ökad förståelse. Eleverna

valde ut faktorer för förståelse som de själva till stor del kunde påverka som de

viktigaste. Det var sin egen roll och gruppens arbete som de satte i fokus. Allas

sätt att tänka respekteras var den faktor som fick det högsta betyget i båda under-

sökningarna. Den faktor som både fick högt betyg och hög vikt var att alla skulle

vara aktiva i gruppen. I Lusten att lära (Skolverket, 2003) står det att ”eleverna

behöver fler inslag av praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser av den

abstrakta matematiken”. Det står också att det är viktigt att matematiken används i

tillämpade sammanhang för att öka förståelsen Det framkommer dessutom att

arbetssättet bör varieras med laborationer, enskilt och i grupp (ibid.).

För läraren är det viktigt att inte ingripa för fort och förklara syftet med laboratio-

nen. Även skolverket betonar vikten av tydliga mål och syften för att eleverna ska

få grepp om sin kunskapsutveckling och att eleverna därigenom får ökat självför-

troende. (Skolverket, 2003).

Faktorerna som handlade om motivation, förutsättningar och miljöpåverkan fick

låga betyg och liten vikt. Det kanske beror på att eleverna tar dessa faktorer för

självklara och därför inte ens tänker på dem.

Nuläget
Vad har då hänt på skolorna efter rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003)?

Förhoppningsvis en del. Vi som tror på variation har i alla fall fått en bra skrift att

stödja oss mot. På vår skola har vi utökat det laborativa materialet och köpt in

lärarhandledningar och böcker/pärmar som ger många tips på hur man kan variera

inlärningen av momenten. Jag har fått inspiration på matematikbiennal/biennetter

där jag fått tips hur jag kan lägga upp olika laborationer.
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Vi använder läromedlet Matematik 3000 (Björk, 2000) för våra matematikkurser.

I både A och B-kursböckerna finns det laborationer och aktiviteter som eleverna

kan göra, enskilt eller i grupp. I lärarhandledningarna finns det ytterligare tips på

laborationer. Vi har också använt programinriktade fördjupningsböcker för att få

en inriktning mot det kommande yrket (ibid.).

Tillförlitlighet
Det är svårt att uttala sig om hållbarheten innan resultatet använts i fler undervis-

ningsgrupper. Faktorerna kommer troligtvis att fungera i den nuvarande gruppen,

eftersom de själva tagit fram dem.

Tolkning
Jag frågade eleverna efter laborationen om de tänkt på faktorerna vi kommit fram

till under fokusgruppen. De flesta svarade ja på frågan. En elev tyckte att arbetet i

gruppen hade fungerat bra, eftersom de tänkt på hur viktigt det var att alla skulle

hjälpas åt i gruppen för att få ett bra resultat. Resultatet av båda undersökningarna

visar att det är viktigt att samspelet i gruppen fungerar för att individerna ska kän-

na att laborationen har gett förståelse. I läroplanens strävansmål (Skolverket 2000)

kan man läsa att ”det är viktigt att eleven i projekt och gruppdiskussioner får ar-

beta med sin begreppsbildning samt kunna formulera och motivera olika metoder

för problemlösning” (ibid.). I Lusten att lära betonas det gemensamma samtalet

som utvecklar det matematiska tänkandet (Skolverket, 2003).

Generaliserbarhet
Frågan är om jag i de kommande grupperna i matematik kan dra nytta av resulta-

ten i denna undersökning?  Jag har blivit medveten om hur viktigt eleverna i den-

na grupp tycker det är att samspelet i gruppen fungerar. Då kan jag poängtera

detta för kommande grupper. En annan fördel är att det nu finns ett underlag med

faktorer som jag kan använda för att undersöka kommande grupper. Utifrån de

resultat jag då får fram så vet jag hur eleverna vill att laborationerna ska utformas.
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Själva fokusgruppsarbetet behöver vi kanske inte lägga tid på i kommande grup-

per.

Mätnoggrannheten
Betygsättningen och tolkningen av faktorerna var svår. Jag fick påpeka att det var

hur väl faktorerna stämde överens med verkligheten som skulle betygsättas. Vi

hade lagt ihop två faktorer till en på två ställen när det skulle viktas. Det gjorde att

det blev lite svårtolkat. Därför delade jag upp dessa på två enskilda faktorer till

betygsättningen. Dessutom försvann en faktor i sammanställningen av misstag när

jag skulle skriva om faktorerna från ”det är viktigt att” till formen som skulle be-

tygsättas. Det var faktorn ”det är viktigt att man kan lösa vardagsproblem med

hjälp av dom”. Det var synd att just den faktorn föll bort eftersom det framkom-

mer i den skriftliga utvärderingen att eleverna tycker att det är viktigt med den

praktiska kopplingen till verkliga problem. Det står i betänkandet, Skola för bild-

ning, (Utbildningsdepartementet, 1992) att det är viktigt med de praktiska sidorna

hos de teoretiska ämnena. ”Genom reflexion över praktiska erfarenheter och

praktisk erfarenhet av teoretiskt arbete utvecklas förmågan till tänkande” (ibid.).

Konsekvenser
Jag kommer att tillsammans med eleverna gå igenom resultatet av både fokus-

gruppens arbete och laborationen. Vi kommer att diskutera resultatet av under-

sökningen och komma överens om hur vi ska dra nytta av att vi nu har ett antal

faktorer som är viktiga för att lära sig med hjälp av laborationer.

Flera av de viktigaste faktorerna både i fokusgruppen och efter laborationen visar

att det är väldigt viktigt för eleverna att de är trygga i gruppen för att våga tänka

nytt. Därför är det speciellt viktigt att eleverna själva blir medvetna om allas lika

värde i gruppen och att de får jobba med laborationer under olika förutsättningar.

Eleverna tyckte att det var spännande att grupperna hade olika villkor för genom-

förande av laborationen. Många tyckte att det skulle vara bra att få prova på den

variationen fler gånger. Det som en elev skrev i utvärderingen om att han nog bara

hade kommit fram till en lösning själv och att han nu i gruppen hade kommit fram
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till ytterligare lösningar. Han upplevde det som positivt att grupparbetet hade gett

honom en större förståelse.

Sammanställningen av faktorernas betydelse efter genomförandet av laborationen

visade att eleverna tyckte det var viktigt att få arbeta självständigt utan lärarstyr-

ning. Jag får fortsättningsvis tänka på att inte gå in och styra grupperna. Jag får

också tänka på hur jag motiverar laborationerna så att eleverna förstår syftet med

dessa. En annan konsekvens av rapporten blir att se till att eleverna får tillräckligt

med tid för att genomföra laborationerna.  Jag får också se till att kopiera ut de

olika elevlösningarna efter laborationen, så att alla får del av dem.

Det som en elev skrev i sin utvärdering av laborationen tycker jag stämmer väl

överens med både läroplanen och rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003).

”Laborationer gör att man inte blir helt insnöad i boken, utan man får se hur det

kan användas i verkligheten också”.
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Bilaga 1. Betygsammanställning

Laboration Fokusgrupp
Allas sätt att tänka respekteras 4,625 4,5
Jag koncentrerar mig på ämnet. 4,625 4,4
Jag får tänka själv 4,5 4
Läraren undviker att ingripa för fort 4,5 3,8
Gruppen är samlad. 4,375 4,2
Har bra kontakt med de andra gruppmedlemmarna 4,25 4,4
Får diskutera i gruppen hur laborationen ska lösas. 4,25 4
Eleverna arbetar på olika sätt. 4,25 3,9
Ljudnivån är god 4,125 4
Jag gör egna anteckningar när labben utförs. 4,125 3,8
Alla är aktiva i gruppen 4 4,5
Det är gott om plats 4 3,2
Har bra kontakt med läraren. 3,875 4,3
Labbarna hör till det kapitlet som jag håller på med. 3,875 4,1
Det finns tillräckligt med tid 3,625 4,5
Läraren förklarar hur man ska göra. 3,625 4,1
Temperaturen är anpassad 3,625 3,4
Jag är pigg 3,5 3,8
Det finns frisk luft 3,5 3,6
Det finns bekväma stolar och bord. 3,375 3,5
Det är tydliga instruktioner 3,25 4,4
Jag har sovit tillräckligt 3,25 3,5
Läraren förklarar syftet med labben. 2,75 4,2
Läraren går igenom de rätta svaren. 2,625 4
Ljuset är anpassat till årstiden 2,625 3,6
Har frukt med om jag vet att det är lång tid kvar till lunch 2 3,4
Laborationen utförs så att alla ser. 4,7
Laboration och anteckningar sker samtidigt när läraren gör lab-
ben. 4,4



Bil 2. Sammanställning av viktning.

Fokusgrupp Laboration
Det är viktigt att man kan lösa vardagsproblem med hjälp av dom 2 2
Det är viktigt att laboration och anteckningar sker samtidigt när
 läraren gör laborationen 7 3
Det är viktigt att den utförs så att alla ser. 2 2
Det är viktigt att läraren förklarar hur man ska göra 5 2
Det är viktigt att läraren förklarar syftet med labben 1 4
Det är viktigt att läraren går igenom de rätta svaren 4 3
Det är viktigt att man arbetar på olika sätt 1 1
Det är viktigt att alla är aktiva i gruppen 7 6
Det är viktigt att ha bra kontakt med läraren och gruppen 3 2
Det är viktigt att få diskutera i gruppen hur laborationen ska lösas 6 6
Det är viktigt att allas sätt att tänka respekteras 5 2
Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid 4 4
Det är viktigt att jag gör egna anteckningar när labben utförs 3 3
Det är viktigt att labbarna hör till det kapitlet som jag håller på med 3 2
Det är viktigt att ljuset är anpassat till årstiden 0 0
Det är viktigt att ljudnivån är god 1 1
Det är viktigt att jag koncentrerar mig på ämnet 3 5
Det är viktigt att det finns bekväma stolar och bord 2 0
Det är viktigt att gruppen är samlad 2 4
Det är viktigt att det är tydliga instruktioner 5 3
Det är viktigt att temperaturen är anpassad 1 1
Det är viktigt att det finns frisk luft 0 0
Det är viktigt att ha frukt med om jag vet att det är lång tid kvar till lunch 0 1
Det är viktigt att jag har sovit tillräckligt 0 0
Det är viktigt att jag är pigg 0 1
Det är viktigt att det är gott om plats 0 0
Det är viktigt att jag får tänka själv och läraren undviker att ingripa för fort 4 4

8 elever 7elever
markerade ca 9 fakto-

rer/person


