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Sammanfattning 

I studien jämförs elevers tankar och upplevelser av två olika sätt att arbeta i matematik – 

läroboksbaserad undervisning och laborationer. Jämförelsen görs utifrån tre teman – rolighet, 

nytta inför prov och förståelse. Tidigare forskning visar att det idag vanligaste sättet att arbeta 

i matematiken är läroboksbaserad undervisning. Litteraturstudien visar på att det finns en del 

problem med detta arbetssätt, både att nå läroplansmålen, hur roligt elever anser det vara och 

med förståelsen elever får av matematiska begrepp. En lösning presenteras i form av 

laborativa arbetssätt. För att få en uppfattning om hur elever tycker och tänker kring dessa 

båda olika arbetssätt lämnades enkäter ut till ca 200 elever i olika åldrar och ca 20 

elevintervjuer gjordes. Resultatet visar att laborationer upplevs roligare än vad 

läroboksundervisning gör, men att läroboken istället upplevs ge ökad förståelse och dessutom 

upplevs ge klart mer nytta inför prov.  I diskussionen diskuteras tänkbara orsaker till att det är 

så. En förklaring är den rådande provtraditionen där praktiska delar saknas. Elever ser då få 

anledningar att engagera sig i praktiska moment på lektionerna. En annan möjlig förklaring 

som tas upp är att det som avgör hur eleverna förhåller sig till matematikundervisningen är 

inte bara valet av arbetsmetod utan framförallt lärarens engagemang för lektionen, både i 

planering och i genomförande. 
 

Nyckelord: 

Laborationer, elevperspektiv, måluppfyllelse.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi är två blivande matematiklärare som i slutet av utbildningen väljer att författa ett 

examensarbete på temat elevers uppfattning om matematikundervisning, både traditionellt 

läroboksbunden och laborativ. Med laborativ avser vi elevanvändande av fysiska material 

som åskådliggör matematiska begrepp och samband, antingen enskilt eller i grupp. Skolverket 

presenterade 2003 en rapport vid namn ”Lusten att lära - med fokus på matematik”, där det 

bland annat påpekades att laborativa arbetssätt av det slag vi avser måste utgöra en större del 

av matematikundervisningen än vad som i dag är fallet. Detta då enbart teoretisk undervisning 

inte räcker till för att förstå och se glädjen i matematikämnet. Vi delar den uppfattningen och 

har därtill en förhoppning om att matematik inte måste vara så teoretisk som vi själva som 

elever fått uppleva, både i grundskolan, gymnasiet och inte minst på universitetet. Vi tror att 

det går att göra fler abstrakta moment i matematik mer levande och lättförståeliga än vad vi 

själva upplevt som elever. Detta genom att sätta in momenten i ett praktiskt sammanhang.  

 

Både vi och Skolverket (2003) är alltså eniga om att det finns många fördelar med sådan 

undervisning, men hur eleverna upplever det arbetssättet är för oss mer oklart. Därför vill vi 

med detta arbete öka kunskapen om elevernas uppfattning av matematikundervisning, både 

laborativ och läroboksbunden. I samband med en praktikperiod har det tidigare genomförts en 

liten förstudie som antyder att elever inte så lätt ser nyttan med laborativa arbetssätt, då det 

inte tydligt förbereder dem för proven. Däremot visar förstudien att eleverna verkar tycka det 

är ett roligare sätt att arbeta, som dessutom ger en djupare förståelse jämfört med enbart 

uppgiftslösande i läroboken. Därför väljer vi här att göra en större studie av elevernas 

uppfattning av de båda arbetssätten i matematikundervisning utifrån tre huvudteman – 

rolighet, nytta inför prov och förståelse.   
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att ge ökad förståelse för elevers tankar om och upplevelser av laborativ 

matematik i jämförelse med att räkna i lärobok 
 

1.4 Frågeställningar 

1. Vad tycker elever om att arbeta laborativt jämfört med att arbeta med lärobok i 

matematik sett ur 3 olika synvinklar: Rolighet, nytta inför prov, samt förståelse för 

matematik. 

 

2. Finns skillnader enligt frågeställning 1 mellan enskilda klasser och i så fall vilka?  

 
Denna frågeställning är relevant för att se om olika lärare påverkar elevers tankar och 

upplevelser.  

 

3. Finns skillnader enligt frågeställning 1 mellan kollektivet gymnasieelever, kollektivet 

elever i grundskolans senare årskurser, respektive tidiga årskurser och i så fall vilka?   

 
Denna frågeställning är relevant för att se om elevers upplevelser av de båda arbetssätten 

förändras under deras fortskridande skolgång. 
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2 Litteraturgenomgång 

Skolverket (2003) visar att det vanligaste arbetssättet i matematikundervisning i år 7-9 är 

enskilt räknande i matematik. Även Runesson (1999) bekräftar denna bild genom att 

sammanställa flera nationella utvärderingar från 1989, 1992 och 1995, där det framgår att mer 

än 80 % av eleverna i åk 2, 5 och 9 ägnar sig åt ”tyst räkning” varje lektion. 

2.1 Koppling till styrdokument 

Malmer (1999) påpekar att det inte går att nå målen för den tidigare läroplanen, Lpo 94, 

genom att enbart använda arbetssättet med enskilt räknande. Hon menar att en förutsättning 

för att målen ska kunna nås är att en aktiv medverkan av elever ges större tonvikt och att 

laborativt och undersökande arbetssätt ges ökat utrymme. Löwing (2004) menar att när en 

lärare är under tidspress medan den hjälper elever vid enskilt räknande, kan det leda till att 

eleverna känner sig dumma. Detta då inte tillräcklig tid till förklaring kan avsättas. Hon 

påpekar att den bilden inte harmoniserar med styrdokumentens ambition som är att sätta 

eleven i centrum. För att uppnå sådana mål menar författaren att ett helt annat 

undervisningsinnehåll och utökade ramfaktorer som materiel och mer tid förutsätts. 

Skolverket (2003) menar att många lärare väljer det individuella bokräknandet mer på grund 

av tradition än på grund av tolkning av läroplanen. Runesson (1997) hävdar att den 

vardagskoppling i matematik som läroplanen förespråkar gör ämnet mer meningsfullt för 

eleverna. Hon påpekar dock att det inte alltid är så enkelt att åstadkomma. Detta eftersom 

skolans vardagsmatematik oftast utgörs av vuxnas vardag, vilket sällan är detsamma som 

elevernas vardag. 

2.2 Matematikämnet: roligt eller tråkigt? 

Skolverket (2003) menar att elever blir uttråkade av matematikundervisning med enskilt 

räknande. En förklaring ges av Malmer (1999) som menar att ämnet upplevs svårt av många 

och därför ofta blir tråkigt. Runesson (1997) påpekar att elever tycker matematik är ett viktigt 

ämne, ändå tycker de inte i lika hög utsträckning att det är ett roligt ämne. Malmer (1999) ger 

en ytterligare förklaring till varför elever upplever matematikundervisningen som tråkig och 

menar att bristande vardagskoppling kan bidra till att tråka ut elever. Hon ger en tänkbar 

lösning på detta, i form av att verklighetsankyta exemplen och ser då en koppling till 
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laborativa och undersökande arbetssätt, som hon menar kan bidra till en sådan 

verklighetsanknytning. Hon påpekar även ytterligare fördelar med laborationer, nämligen att 

flera sinnen används jämfört med enskilt bokräknande. Detta ökar elevernas koncentration 

och deras begreppsbildning stärks. Vidare menar hon att laborativa inslag ofta upplevs roliga 

för eleverna, vilket gör eleverna mer engagerade och intresserade, varvid både elever och 

lärare mår mycket bättre 

2.3 Förståelse för matematik 

Det är enligt Skolverket (2003) väl belagt i forskning att det som kommer på prov är det som 

elever anser viktigast att lära sig. Skolverket påpekar därför att det krävs andra former av 

utvärdering för att synliggöra fler kvaliteter hos elever. Även Korp (2003) anser att rådande 

provkultur har tydliga brister. Hon hänvisar till flera studier som visar att de vanligaste proven 

snarare motverkar än främjar förståelse och kritiskt tänkande, då de mest fokuserar på 

kontextlös kunskap istället för självständigt tänkande och analys. Hon föreslår istället att 

bedömning sker integrerat som en del av undervisningen och som en naturlig följd av detta 

bör, enligt Korp, även lärandet stimuleras. Enligt Skolverket (2003) har elever i tidiga skolår 

en större förståelse för matematik jämfört med högre åldrar, men förståelsen tenderar att avta 

efter årskurs 4-5. Samma källa hävdar att det viktigaste för eleverna i årskurserna 7-9 inte 

verkar vara att förstå matematik, utan snarare att hinna så långt som möjligt i boken. 

Skolverket (2003) menar också att laborativa inslag kan vara ett sätt att öka förståelsen. 

Möllehed (2001) menar att laborativt material är viktigt därför att när eleverna upplever 

samband handgripligen kan det underlätta förståelsen. Däremot visar Rystedt och Trygg 

(2010) att detta inte nödvändigtvis måste ske. Författarna nämner flera studier som visar att 

laborativa inslag ibland används mer som ett kul avbrott än som ett hjälpmedel. Det framgår 

också där att en sådan inställning leder till att eleverna begränsas i sin förmåga att 

tillgodogöra sig matematisk förståelse av arbetssättet. 

2.4 Alternativa arbetssätt 

Som många källor (Skolverket 2003, Malmer 2003, Löwing 2004 m fl.) visar finns brister i 

rådande skoltradition i matematik. För att utbildningens kvalitet ska förbättras föreslår 

Skolverket (2003) att mindre läroboksdominans till förmån för mer varierande undervisning 

används. Som exempel på sådan variation föreslår de laborationer, både enskilt och i grupp. 

Möllehed (2001) påpekar att en viktig faktor som möjliggör detta arbetssätt är tillgången till 



5 
 

laborativt material. Han konstaterar att det upp till åk 6 ofta finns rikligt med sådant, medan 

detta inte i samma utsträckning gäller i högre åldrar. 

 

Malmer (1999) påpekar betydelsen av att arbeta i grupp. Hon menar att det sättet att arbeta 

leder till diskussioner som tränar redskap som att granska, argumentera, reflektera och 

diskutera. Hon hävdar också att genom att använda sig av gruppuppgifter i skolan signaleras 

betydelsen av samarbete och diskussioner, vilket hon anser vara så viktigt att det måste få 

större utrymme i skolans undervisning. Runesson (1997) menar att diskussioner bör finnas 

även i matematikämnet så att elever ges tillfälle att samtala kring matematik. Hon menar att 

elevernas matematiska förmåga gynnas och att deras olika sätt att tänka då blir en tillgång i 

läroprocessen. Löwing (2004) påpekar dock risker med att arbeta med matematik i grupp. 

Hon menar att tanken att låta eleverna tala matematik och hjälpa varandra inte alltid fungerar i 

praktiken. Hon nämner som exempel grupparbeten där elever befinner sig på olika ställen i 

boken och menar att de då inte har så mycket gemensam matematik att prata om. Författaren 

menar att i en sådan situation uteblir det tänkta stödet mellan elever och blir istället ett hinder 

för inlärning. Hon påpekar även att eftersom ansvaret att lösa en gruppuppgift lämnas till 

gruppen istället för till varje individ, kan den uteblivna kommunikationen leda till att inte alla 

gruppmedlemmar har förstått uppgiften och hur den blivit löst.  

2.5 Lärarens roll  

I Rystedt och Tryggs (2010) sammanställning av forskning kring laborativ undervisning visas 

att detta arbetssätt i en del fall kan innebära oförändrat eller till och med ett försämrat resultat 

jämfört med att använda den läroboksbaserade undervisningen. Författarna tar upp studier 

som visar att 50 procent ger ett högre kunnande, medan 10 procent ger ett lägre kunnande, 

jämfört med icke laborativa arbetssätt. Författarna menar att det som avgör om användandet 

av laborationer leder till förbättrat resultat är lärarens engagemang. Skolverket (2003) påpekar 

att det är viktigt att eleverna inte bara förstår hur de ska genomföra en laboration utan även att 

studiernas syfte och mål presenteras för dem. Detta bekräftas även av Malmer (1999), som 

menar att bara plocka med material utan att vara medveten om syftet inte ger någon garanti 

för att eleverna lär sig något. Hon påpekar att en misslyckad laboration istället kan leda till att 

lärare, främst i högre årskurser, blir avskräckta från att använda detta arbetssätt. 
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Gran (1998) nämner ett exempel på en laboration där han anser att inte syftet klargjorts 

tillräckligt för eleverna. Exemplet handlar om att bestämma vinkelsumman hos en triangel 

laborativt. Författaren menar att om en elev mäter 

endast en triangels vinklar och får det till 180 

grader, är inte konsekvensen nödvändigtvis att 

den förstår att det behöver gälla för alla trianglar.  

Vid ett annat försök som beskrivs av Unenge 

(1994) visas att eleverna inte själva nödvändigtvis 

upptäcker det som läraren förväntat om inte syftet klargörs tydligt för dem. I det försöket ska 

elever med hjälp av ett antal klossar skriva talet som klossarna representerar. Det 

framkommer i beskrivningen att lärarens avsikt är att representera talet 1323 (se figur 1). Det 

visar sig dock att vissa elever istället uppfattar talet som ca 1 ¼, 923 respektive 9, vilket 

författaren menar på visar att elevers tankar inte alltid är det förväntade. En ytterligare 

laborativ lektion med brister i klargörande av syftet beskrivs av Löwing (2004). Eleverna ska 

då utifrån areaundersökning och med hjälp av radiekvadrater (r
2
) till en given cirkel lära sig 

innebörden av talet pi. Författaren menar att eftersom alla elever mäter samma radie förstår de 

inte att resultatet gäller för alla cirklar. Detta, menar författaren, leder till att laborationen blir 

en aktivitet snarare än ett inlärningstillfälle och sysselsättningen är tydligare än inlärningen. 

Det framkommer också att trots dessa brister tycker läraren att lektionen går bra. Författaren 

menar då att det är tydligt att lärarens planering av konkretiseringen är det mest avgörande för 

resultatet. 

 

Även Rystedt och Trygg (2010) bekräftar denna slutsats, och menar att för att uppnå goda 

resultat i matematikundervisningen är inte frågan om laborativa material ska användas eller 

inte den mest väsentliga. Mycket viktigare, menar de, är istället frågan om hur och i vilket 

syfte de laborativa materialen används. 

  

Figur 1 – Klossar tänkta att representera talet 1323 
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3. Metod  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Metoden för datainsamling har bestått av enkäter med siffersvar och kommentarsfält samt 

intervjuer. Enkäten bestod av fält för skola, namn och kön samt totalt sex frågor. Att 

metodvalet föll på enkäter berodde på önskemålet att få ett stort antal åsikter. Syftet med 

siffervärdesdelen var att enkelt kunna kvantifiera data och därigenom kunna redovisa svaren 

överskådligt. Kommentarsfälten fanns med för att besvara varför elever gett ett visst 

siffervärde. Då enkätmetoden är mindre bra för att få längre beskrivningar (Johansson 2006), 

kompletterades den med intervjuer. Syftet med intervjuerna var att få djupare förståelse för 

elevernas tankar, kopplade till enkätfrågorna. Kopplingen till enkätfrågorna blev tydligare om 

intervjuerna var av strukturerad typ. En strukturerad intervju har fasta frågor, till skillnad från 

en kvalitativ intervju som har fasta frågeområden (Johansson 2006). För att intervjuerna 

skulle få representera så många klasser som möjligt spreds de ut jämnt över alla klasser. 

Antalet intervjuer per klass var två, då det inte ansågs möjligt att hinna med fler under 

examensarbetets tidsplan.  

3.2 Urval 

Undersökningen har genomförts i två städer i norra Sverige på totalt nio skolor och tolv 

klasser. Fördelen med att sprida undersökningen geografiskt är att då minskar risken för att 

enstaka skolors traditioner får alltför stort genomslag i undersökningen. Två olika strategier 

användes för att nå lämpliga klasser. Den ena var att kontakta rektor på potentiella skolor för 

vidare befordran till lärarkollegiet. Den andra strategin var att besöka lärarkollegiet direkt. 

Den senare strategin visade sig var betydligt mer framgångsrik för att kunna boka klasser. De 

tolv undersökta klasserna var två gymnasieklasser och tio grundskoleklasser. Av 

grundskoleklasserna var det en åk 3, en åk 6, en åk 7, tre åk 8, en åk 8-9, samt tre åk 9. Den 

ursprungliga strategin var att försöka få undersöka åk 7-9 och gymnasiet i ungefär lika delar. 

Det visade sig dock lättare att finna lämpliga klasser i åk 8 och 9 än åk 7 och gymnasiet. Som 

komplement användes då även en åk 3 och en åk 6, även om det inte var det optimala sett till 

ursprungsstrategin. Intervjupersonerna, två i varje klass, valdes i de flesta fall av ansvarig 

lärare. Anledningen till detta var att läraren ofta känner sina elever bäst och därför kunde välja 

ut för klassen representativa elever. I de fall läraren inte gjort något sådant urval, fick eleverna 

själva anmäla sin medverkan i samband med enkätutdelningen.  
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3.3 Enkäter och intervjufrågor 

Den förstudie som genomfördes i samband med en praktikperiod före studien påbörjades hade 

förhållandevis öppna frågor om elevuppfattningar om laborativ matematik. Även om det gick 

att uttyda ett visst resultat, att elever verkar tycka laborativt arbetssätt är roligt, att det ökar 

viss förståelse men att det samtidigt var ett mycket ineffektivt sätt att lära sig det som 

behövdes inför prov, var kommentarerna överlag spretiga. När nu chansen att göra en ny 

enkät gavs valdes endast fokus på dessa tre teman, rolighet, nytta inför prov och förståelse. 

För att inte få lika spretiga kommentarer som vid förstudien var enkätfrågorna precisa med en 

fråga kring varje tema och arbetsmetod. Enkäterna bestod därför av totalt sex frågor, där alltså 

tre frågor berörde laborationer och tre frågor handlade om arbete i lärobok. Frågorna berörde 

hur roliga arbetssätten upplevdes, hur stor nyttan upplevdes inför prov och vilken förståelse 

arbetssättet lett till, enligt frågeställning 1. För varje sådan fråga fick eleverna ange ett 

siffervärde mellan 1 och 6, där 6 betydde att de i högsta grad tyckte arbetssättet var roligt, 

nyttigt respektive ökade förståelsen, medan 1 betydde i lägsta grad. För varje fråga fanns även 

ett kommentarsfält med, där de kunde kommentera och motivera varför de satt ett visst värde.  

För klass 3A utformades enkäten lite annorlunda. Huvuddragen var lika, men en skillnad var 

att eleverna där fick fasta svarsalternativ istället för att själva skriva en siffra. Skälet till detta 

var att deras lärare trodde att det skulle vara enklare för dessa elever att endast kryssa på rätt 

ställe istället för att själva gradera från 1 till 6. Tanken var att ge lika många alternativ som det 

finns heltal mellan 1 och 6 för att efteråt kunna överföra de fasta svarsalternativen till 

siffervärden och därmed jämföra med övriga enkäter. En annan skillnad mot övriga enkäter 

var att det på treornas enkät saknades kommentarsfält. Detta eftersom läraren bedömde det 

som för svår sak för eleverna att använda sig av. Istället fanns där några färdiga påståenden 

tänkta att i brist på kommentarer försöka ge lite bakgrundsinformation om eleven. Dessutom 

var frågan som rörde nytta inför prov inte relevant för dem, då de inte har prov på samma sätt 

som de äldre eleverna utan endast tester. Enkäten bestod av 5 frågor med de fasta alternativen 

”Jättekul!”, ”Kul”, ”Helt okej”, ”Sådär”, ”Tråkigt” och ”Jättetråkigt!”. 

Intervjufrågorna var baserade på enkäternas sex huvudfrågor och var av strukturerad typ. 

Undersökningen inleddes med att insamla enkätsvar från två klasser varefter deras 

kommentarer undersöktes. Eftersom kommentarerna visade på elevernas djupare tankar kring 

enkätfrågorna utformades intervjufrågorna sedan delvis utifrån dessa. Intervjufrågorna 

baserade sig även på vad tidigare studier kommit fram till. Skolverket (2003) menar att enskilt 
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räknande tråkar ut elever medan Malmer (1999) hävdar att bristande vardagskoppling och att 

ämnet anses svårt kan tråka ut dem, vilket resulterade i några intervjufrågor. Korp (2003) 

anser att rådande provkultur har brister och föreslår istället att bedömning sker integrerat med 

undervisningen. Därför lades en fråga in om eleverna skulle vilja ha praktiska prov och en om 

de tror att de blir bedömda under själva laborationstillfället. Eftersom grupparbeten lyfts fram 

av bl.a. Malmer (1999) och Runesson (1997), medan Löwing (2004) tar upp svårigheter med 

dessa, lade vi även in frågor kring grupparbeten. Båda enkäterna samt intervjufrågorna 

återfinns som bilagor 1, 2 och 3. 

3.4 Procedur 

Genomförandet inleddes med en personlig presentation och en beskrivning av 

undersökningen. Kontaktuppgifter lämnades så att möjlighet till kontakt fanns om funderinger 

skulle dyka upp senare. Enkäterna delades därefter ut och samlades in och möjlighet till frågor 

fanns under hela proceduren. Intervjuerna gjordes i enrum och anteckningar gjordes direkt i 

datorfil och i en del fall med papper och penna. Skälet till att inga inspelningar gjordes, var att 

tiden för transkribering av samtalen istället kunde läggas på fler intervjuer. Dessutom 

möjliggjorde detta kanske att intervjuerna kunde bli mer avslappnade. En nackdel med att inte 

spela in samtalen är dock att man kan missa tonfall, detaljer och vissa ord, som skulle kunnat 

förstärka det som sägs. Enkätinsamlingen tog ca 10-20 minuter per klass. Totalt fylldes 227 

enkäter i, varav 12 från årskurs 3. Intervjuerna tog cirka 15-60 minuter per elev och totalt 

genomfördes 23 intervjuer, varav 2 från årskurs 3.  

3.5 Databearbetning och tillförlitlighet 

Enkäterna sorterades klassvis och numrerades. Därefter matades sifferdata in i ett 

kalkylprogram. Klasserna gavs nya anonyma beteckningar där årskursen framgår: 3A, 6A, 

7A, 8A, 8B, 8C, 8-9, 9A, 9B, 9C, Gy1 och Gy2. För att kunna jämföra gymnasiet med 

grundskolans senare år delades klasserna in i två större grupper: Gymnasiet respektive årskurs 

6-9 (hädanefter kallade elevgrupper). Dessa gavs beteckningarna Gy och GrS. Klass 3A lades 

till en egen elevgrupp eftersom de svarat på en egen enkät med annorlunda utformning än de 

övriga. De berörs först i slutet av resultatet. Med klassificeringen gjord togs sedan 

medelvärdet fram per klass och per elevgrupp fram för varje fråga. Av de insamlade enkäterna 

var det några stycken som lämnat enstaka sifferfält tomma, men lämnat svar i övriga sifferfält. 

Dessa avsaknade siffervärden har behandlats som ”BORTFALL” och har inte nämnvärt 
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påverkat resultatet, då de blott var ringa till antalet. Vissa enkäter innehöll även dubbla 

siffersvar och har då betraktats som de båda svarens medelvärde.  

 

För varje fråga har sedan kommentarerna sorterats utifrån elevgrupp. Frågorna om förståelse 

var inte optimalt ställda, eftersom de var utformade som ja- och nejfrågor, vilket gjorde att 

flera av enkätsvaren visade ja eller nej istället för någon motivering. Frågan ”Anser du att du 

fått ökad förståelse för matematik?” skulle istället ha varit ”På vilket sätt får du ökad 

förståelse…” Intervjuernas vanligaste svar sammanställdes från elevgrupperna Gy och GrS i 

tabellform. Kommentarer och intervjusvar grupperades så att de med liknande innebörd fick 

representera en gemensam version av åsikten ifråga. T.ex. har ”roligt” ”roligare än …” och 

”kul” sammanförts till gruppen ”roligt”. Eftersom enkätens utformning för elevgrupp 3A var 

annorlunda behandlades den separat. De fasta alternativen omvandlades till sifferpoäng för att 

kunna jämföra med övriga elevgruppers svar. Sedan räknades ett medelvärde för varje fråga 

ut.  

3.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har i sina forskningsetiska principer fyra huvudkrav, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att 

uppfylla dessa har information delgivits elever och lärare om anledningen till undersökningen, 

frivilligheten att delta, medverkandes anonymitet, samt att resultatet inte kommer att användas 

till annat än till den aktuella undersökningen. Eftersom frågorna inte var av personlig karaktär 

ansågs det inte vara nödvändigt att kontakta elevernas föräldrar. 
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4. Resultat 

Här följer resultatet presenterat fråga för fråga utifrån enkäternas sex huvudfrågor, som 

handlar om rolighet, nytta inför prov, respektive förståelse. Dessa har i sin tur delats upp 

mellan arbetssätten laborationer och arbete med lärobok. Enkäternas siffervärden redovisas 

som medelvärden. Dessa presenteras för de båda elevgrupperna Gy och GrS tillsammans, var 

för sig och för de ingående klasserna var för sig. Enkäternas vanligast förekommande 

kommentarer redovisas i tabellform, för de båda elevgrupperna Gy och GrS tillsammans och 

var för sig. Intervjuerna redovisas endast i löptext. Elevgrupp 3A redovisas sedan för sig. 

 

4.1 Enkätfråga 1 – ”Hur roliga tycker du att matematiklabbarna i din klass 

har varit? 

  

GrS, totalt 137 ifyllda kommentarsfält Gy, totalt 35 ifyllda kommentarsfält GrS och Gy, totalt 172 ifyllda fält 

Kommentar Antal Kommentar Antal Kommentar Antal 

Roligt 26 Roligt 6 Roligt 32 

Variation bra 25 Variation bra 6 Variation bra 31 

Labb tråkigt 15 Labb tråkigt 4 Labb tråkigt 19 

Labbar är bättre än boken 13 Minns inga labbar 4 Beror på vilka labbar 16 

Beror på vilka labbar 13 Har bara haft få labbar 4 Labbarna varit okej (sådär) 15 

Labbarna varit okej (sådär) 12 Beror på vilka labbar 3 Har bara haft få labbar 14 

Har bara haft få labbar 10 Labbarna varit okej (sådär) 3 Labbar är bättre än boken 13 

Lär sig bättre av labbar 9 Svårt 3 Matteämnet tråkigt 11 

Matteämnet tråkigt 9     Lär sig bättre av labbar 9 

            

 

Tabell 1.3 – De vanligaste enkätkommentarerna till enkätfråga 1 visade efter elevgrupper 

Elevgrupp Medelvärde 

 
Klass Medelvärde 

GrS 3,42 

 
8A 4,36 

Gy + GrS 3,40 

 
7A 3,79 

Gy 3,29 

 
8B 3,67 

   
9B 3,39 

   
8C 3,35 

   
8-9 3,33 

   
Gy1 3,32 

   
Gy2 3,17 

   
6A 3,00 

   
9C 2,82 

   
9A 2,80 

 

Tabell 1.1 – Medelvärde av siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 1 sorterade efter elevgrupper 

Tabell 1.2 –Siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 1 sorterade efter 
klasser  

 

sorterade efter klasser 
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Fråga 1 handlar om hur roliga eleverna tycker att matematiklaborationerna har varit. Som 

resultatet visar är det ingen större skillnad på medelvärdena mellan elevgrupperna, 3,42 för 

GrS resp. 3,29 för Gy (Tabell 1.1) medan det finns större skillnader mellan enskilda klasser. 

Högsta medelvärdet har klass 8A med 4,36 och minsta värdet har klass 9A med 2,80 (Tabell 

1.2). 

  

De vanligaste enkätkommentarerna bland elever i gruppen GrS är ”Roligt”, ”Variation bra”, 

”Labb tråkigt”, ”Labbar bättre än boken” och ”Beroende av laboration”. Hos elever i gruppen 

Gy är det samma 3 i topp, medan det sedan följer ”Minns inga labbar” och ”Har haft få 

labbar”, enligt Tabell 1.3.  

 

Enligt intervjusvaren är det bästa med att arbeta i grupp att man hjälper varandra, vilket nära 

hälften av de intervjuade svarat. Nästan lika många tycker att det bästa med att diskutera 

matematik är att man lär av varandra. Det framkommer också att gruppsammansättningen är 

viktig. En tredjedel av informanterna har angett detta som det sämsta med både grupparbeten 

och vid matematikdiskussioner. Ett vanligt svar, som hälften av de intervjuade uppgett, är att 

det är lärarens upplägg som avgör om laborationer automatiskt leder till grupparbeten och 

diskussioner. Det roligaste med att laborera är att man slipper arbeta i boken, vilket 40 % 

svarat, medan det tråkigaste är att det är för lätt och att man inte lär sig något, vilket 30 % 

svarat. 
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4.2 Enkätfråga 2 – ”Hur mycket nytta inför prov har du haft av 

matematiklabbarna?” 

 

Fråga 2 handlar om laborationernas nytta inför prov. I likhet med föregående huvudfråga är 

det inte någon större skillnad i medelvärden mellan de båda elevgrupperna. Medelvärdet är 

2,86 för GrS och 2,44 för Gy (Tabell 2.1). Däremot syns större skillnader mellan de olika 

klasserna, där medelvärdet varierar från klass 7A med 3,44 som högsta värdet, till klass 9C 

med 1,95 som lägsta värdet (Tabell 2.2). 

 

När det gäller kommentarerna är de vanligaste svaren, ”Ingen nytta alls” och ”Lite nytta”, 

gemensamma för båda elevgrupper. Alternativet ”Haft för få labbar” är vanligare för Gy, 

medan alternativet ”Kan finnas nytta” är vanligare hos GrS (Tabell 2.3). 

 

GrS, totalt 128 ifyllda kommentarsfält Gy, totalt 32 ifyllda kommentarsfält GrS och Gy, totalt 160 ifyllda fält 

Kommentar Antal Kommentar Antal Kommentar Antal 

Ingen nytta alls 26 Ingen nytta alls 8 Ingen nytta alls 34 

Kan finnas nytta 23 Lite nytta 7 Lite nytta 26 

Lite nytta 19 Minns för få labbar 5 Kan finnas nytta 23 

Ganska mycket nytta 15 Ganska mycket nytta 4 Ganska mycket nytta 19 

Labbar ger ökad förståelse 7 Bättre än boken 2 Minns för få labbar 10 

Boken bättre än labbar 7 Har inte haft några labbar alls 2 Labbar ger ökad förståelse 7 

Lärorikt 6   

 
Boken bättre än labbar 7 

Beror på vilka labbar 5     Lärorikt 6 

Minns för få labbar 5     Beror på vilka labbar 6 

        Har inte haft några labbar alls 6 

 

Tabell 2.3 – De vanligaste enkätkommentarerna till enkätfråga 2 visade 
efter elevgrupper 

Elevgrupp Medelvärde 

 
Klass Medelvärde 

GrS 2,86 

 
7A 3,44 

Gy + GrS 2,78 

 
8C 3,35 

Gy 2,44 

 
8A 3,18 

   
6A 3,11 

   
8-9 2,92 

   
Gy2 2,89 

   
9A 2,80 

   
Gy1 2,31 

   
9B 2,29 

   
8B 2,24 

   
9C 1,95 

 

Tabell 2.1 – Medelvärde av siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 2 sorterade efter elevgrupper 

Tabell 2.2 –Siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 2 sorterade efter 
klasser  

 

sorterade efter klasser 
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Intervjufrågorna visar att hela 65 % skulle vilja ha praktiska prov och hälften av dessa tycker 

att det praktiska tänkandet de lär sig under laborationerna ska kunna användas vid prov. Ökad 

förståelse anser 25 % är den största nyttan de har av laborationer inför prov, medan lika 

många inte lär sig något alls av laborationerna. Läraren använder laborativt arbetssätt för att 

variera undervisningen, anser 30 %. Andra skäl som uppges till varför eleverna tror att läraren 

använder laborativt arbetssätt är för att öka förståelsen och att göra ämnet roligare. Man 

bedöms när man diskuterar matematik under laborationerna, menar 25 % av de tillfrågade, 

men bedömning görs även av hur aktiv man är.  

 

4.3 Enkätfråga 3 – ”Anser du att du fått ökad förståelse för matematik p.g.a. 

dina matematiklabbar?” 

 

GrS, totalt 121 ifyllda kommentarsfält Gy, totalt 31 ifyllda kommentarsfält GrS och Gy, totalt 152 ifyllda fält 

Kommentar Antal Kommentar Antal Kommentar Antal 

Lite 24 Nej 7 Lite 29 

Labbar ökar förståelsen 23 Labbar ökar förståelsen 5 Labbar ökar förståelsen 28 

Nej 16 Lite 5 Nej 23 

Viss förståelse blir bättre 8 Minns för få labbar 4 Viss förståelse blir bättre 11 

Beror på vad det är för moment 7 Viss förståelse blir bättre 3 Praktiska saker ökar förståelsen 8 

Praktiska saker ökar förståelsen 6 Praktiska saker ökar förståelsen 2 Minns för få labbar 8 

Kunde redan labbarna 6 Kopplar matte till vardagen 2 Beror på vad det är för moment 7 

Bättre med boken än med labb 5     Kunde redan labbarna 6 

        Har inte gjort några labbar alls 5 

        Bättre med boken än med labb 5 

 

Tabell 3.3 – De vanligaste enkätkommentarerna till enkätfråga 3 visade 
efter elevgrupper 

Elevgrupp Medelvärde 

 
Klass Medelvärde 

GrS 3,21 

 
8A 3,84 

Gy + GrS 3,15 

 
6A 3,61 

Gy 2,88 

 
7A 3,53 

   
8C 3,31 

   
9A 3,22 

   
8B 3,02 

   
Gy2 3,00 

   
9B 2,87 

   
Gy1 2,85 

   
8-9 2,78 

   
9C 2,18 

 

Tabell 3.1 – Medelvärde av siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 3 sorterade efter elevgrupper 

Tabell 3.2 –Siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 3 sorterade efter 
klasser  

 

sorterade efter klasser 
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Fråga 3 handlar om ökad förståelse vid laborationer. Här kan en viss skillnad ses mellan 

elevgruppernas siffermedelvärden. GrS värde är 3,21 medan Gy endast har 2,88 (Tabell 3.1). 

Den klass som har högst medelvärde är 8A med 3,84 medan den med lägsta värdet 2,18 är 

klass 9C (Tabell 3.2). 

 

De vanligaste kommentarerna är för Gy ”Nej”, ”Ökar förståelsen” och ”Lite”. GrS har samma 

3 vanligaste kommentarer, fast i omvänd ordning (Tabell 3.3). 

 

Av intervjusvaren kan det konstateras att så många som 60 % anser att laborationerna inte haft 

någon vardagskoppling alls och bara 15 % kan ge exempel på någon sådan koppling.  Hälften 

av eleverna funderar inte alls på laborationerna efteråt, medan en fjärdedel gör det ”Rätt så 

mycket”. Begreppet ”Ökad förståelse” definierar 20 % med att man får bättre minnesbilder, 

medan lika många svarar att det betyder att man förstår vad uppgiften handlar om. Att 

laborationer hjälper till att förstå vad uppgifter handlar om, vilket i sin tur ökar förmågan till 

problemlösning, anser dock endast 15 %. På vilket sätt gruppdiskussioner ökar förståelsen 

svarar 35 % att man lär av varandra medan nästan lika många svarar att man får fler 

förklaringar. 40 % har gjort minst en matematiklaboration hemma, medan endast 15 % tycker 

att hemlaborationer hjälper för att öka förståelsen. 

4.4 Enkätfråga 4 – ”Hur roligt tycker du det är att räkna i boken?” 

 

Elevgrupp Medelvärde 

 
Klass Medelvärde 

GrS 3,18 

 
8A 3,89 

Gy + GrS 3,13 

 
7A 3,82 

Gy 2,93 

 
9C 3,77 

   
8-9 3,61 

   
6A 3,47 

   
Gy1 2,97 

   
8B 2,95 

   
9B 2,82 

   
Gy2 2,78 

   
9A 2,76 

   
8C 2,23 

 

Tabell 4.1 – Medelvärde av siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 4 sorterade efter elevgrupper 

Tabell 4.2 – Siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 4 sorterade efter 
klasser  

 

sorterade efter klasser 
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Fråga 4 handlar om hur roligt eleverna tycker det är att räkna i boken. GrS har medelvärdet 

3,18 medan Gy har 2,93 (Tabell 4.1).  Klass 8A har det högsta värdet 3,89, medan klass 8C 

har det lägsta värdet, som är 2,23 (Tabell 4.2).  

 

GrS vanligaste kommentarer är ”Tråkigt”, ”Långtråkigt/enformigt”, samt ”Helt OK”. Gy har 

svarat nästan identiskt, men här är kommentaren ”Tråkigt” utbytt mot ”Roligt när man 

förstår” bland topp-3 svaren (Tabell 4.3). 

 

Intervjusvaren visar att det roligaste med att räkna i boken är när det går bra, vilket 20 % 

svarat. Andra svar är om man förstår och att man får arbeta självständigt. Enformighet är det 

tråkigaste, vilket 35 % svarat. Ett annat svar är ”När det är svårt”. Hela 85 % räknar aldrig 

eller nästan aldrig tillsammans med en kompis när de räknar i matematikboken. 60 % hinner 

med sin planering och endast en enda elev tar hem boken och räknar frivilligt annat än i 

undantagsfall. De roligaste uppgifterna i boken är de man kan, anser 25 %, men andra svar är 

textfrågor och svåra uppgifter med flera delar. Exempel på tråkiga uppgifter är för svåra 

uppgifter, vilket 30 % anser, medan 20 % istället tycker att det blir tråkigt om uppgifterna är 

för lätta. Hela 70 % anser dock att det är lagom många uppgifter av samma typ. 

 

  

GrS, totalt 135 ifyllda kommentarsfält Gy, totalt 35 ifyllda kommentarsfält GrS och Gy, totalt 170 ifyllda fält 

Kommentar Antal Kommentar Antal Kommentar Antal 

Tråkigt 34 Roligt när man förstår 6 Tråkigt 38 

Långtråkigt/Enformigt 23 Långtråkigt/Enformigt 6 Långtråkigt/Enformigt 29 

Helt OK 16 Helt OK 6 Helt OK 22 

Roligt när man förstår 11 Tråkigt 4 Roligt när man förstår 17 

Beror på vilka moment 11 Roligare än labbar 4 Roligare än labbar 14 

Roligare än labbar 10 Ganska kul 3 Beror på vilka moment 12 

Roligt 9 Matteämnet tråkigt 2 Roligt 9 

Lärorikt 8 Tråkigt när man inte förstår 2 Lärorikt 9 

Matteämnet tråkigt 6 

 
  Ganska kul 8 

        Matteämnet tråkigt 8 

 

Tabell 4.3 – De vanligaste enkätkommentarerna till enkätfråga 4 visade 
efter elevgrupper 



17 
 

4.5 Enkätfråga 5 – ” Hur stor nytta upplever du att räkning i boken ger inför 

prov?” 

 

Fråga 5 handlar om lärobokens nytta inför prov och där är medelvärdena nästan identiska 

mellan elevgrupperna, Gy har 4,70 medan GrS har 4,69 (Tabell 5.1). Klass 8A har högsta 

medelvärdet med 5,23, medan 8C har lägsta värdet med 4,11 (Tabell 5.2). 

Vanligaste kommentarerna bland Gy är ”Bra nytta” och ”Prov påminner om boken”, vilket är 

identiskt med GrS två vanligaste kommentarer (Tabell 5.3).  

 

Intervjufrågorna visar att hela 75 % tycker att provuppgifterna liknar bokens uppgifter ganska 

mycket. Hur de istället skiljer sig från boken svarar 20 % att vissa provfrågor är svårare än 

GrS, totalt 124 ifyllda kommentarsfält Gy, totalt 36 ifyllda kommentarsfält GrS och Gy, totalt 160 ifyllda fält 

Kommentar Antal Kommentar Antal Kommentar Antal 

Bra nytta! 32 Bra nytta! 9 Bra nytta! 41 

Prov påminner om boken 28 Prov påminner om boken 5 Prov påminner om boken 33 

Upprepningsträning bra 16 Liten förståelse 4 Upprepningsträning bra 17 

Bra sätt att träna inför prov 11 Ger allt inför provet! 3 Bra sätt att träna inför prov 11 

Bra nytta om man förstår 5 "Det är där man lär sig" 3 Ger allt inför provet! 6 

Lärorikt med bokräkning 5 Lite nytta 3 Faktarutor/Sammanfattningar bra 6 
            

 

Tabell 5.3 – De vanligaste enkätkommentarerna till enkätfråga 5 visade 
efter elevgrupper 

Tabell 5.1 – Medelvärde av siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 5 sorterade efter elevgrupper 

Tabell 5.2 – Siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 5 sorterade efter 
klasser  

 

sorterade efter klasser 

Elevgrupp Medelvärde 

 
Klass Medelvärde 

GrS 4,70 

 
8A 5,23 

Gy + GrS 4,69 

 
7A 5,00 

Gy 4,69 

 
9C 4,95 

   
8-9 4,87 

   
6A 4,82 

   
Gy1 4,65 

   
8B 4,61 

   
9B 4,44 

   
Gy2 4,39 

   
9A 4,25 

   
8C 4,11 
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bokens uppgifter samt att vid geometriuppgifter kan de skilja sig åt. Hela 60 % tycker att 

boken ger en bra träning inför att lösa problemlösningsuppgifter på prov. 

 

4.6 Enkätfråga 6 – ”Anser du att du fått ökad förståelse av matematik p.g.a. 

att räkna i boken?” 

 

Fråga 6 handlar om att få ökad förståelse av att räkna i mattebok. Medelvärdet för samtliga 

elever är 4,55 med väldigt liten skillnad mellan elevgrupperna (Tabell 6.1). Klass 8A har 

högst medelvärde med 5,09, medan klass 9A har lägsta värdet med 3,96 (Tabell 6.2). 

 

Elevgruppen GrS vanligaste kommentarer är ”Ja”, vilket hela 51 elever svarat. Andra vanliga 

svar är ”Mest jobbat i boken” och ”Lite grann” med 10 svar vardera. Samma topp-3 gäller för 

Gy, där även ”Bra förklaringar” finns med på delad plats med ”Lite grann” (Tabell 6.3). 

GrS, totalt 110 ifyllda kommentarsfält Gy, totalt 30 ifyllda kommentarsfält  GrS och Gy, totalt 140 ifyllda fält 

Kommentar Antal Kommentar Antal Kommentar Antal 

Ja! 51 Ja! 8 Ja! 59 

Mest jobbat i boken 10 Mest jobbat i boken 7 Mest jobbat i boken 17 

Lite grann 10 Bra förklaringar 2 Lite grann 12 

Lär av bra exempel 7 Lite grann 2 Beror på vad det handlar om 8 

Beror på vad det handlar om 7 

  
Lär av bra exempel 7 

Förstår av upprepningen 6 

  
Bra förklaringar 6 

    

  
Förstår av upprepningen 6 

    

  
Enkelt med genomgång 5 

    

  
    

            

 

Tabell 6.3 – De vanligaste enkätkommentarerna till enkätfråga 6 visade 
efter elevgrupper 

Elevgrupp Medelvärde 

 
Klass Medelvärde 

GrS 4,60 

 
8A 5,09 

Gy + GrS 4,55 

 
8B 5,00 

Gy 4,53 

 
8-9 4,78 

   
Gy1 4,65 

   
7A 4,50 

   
9B 4,47 

   
Gy2 4,44 

   
6A 4,39 

   
8C 4,38 

   
9C 4,09 

   
9A 3,96 

 

Tabell 6.1 – Medelvärde av siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 6 sorterade efter elevgrupper 

Tabell 6.2 – Siffersvar (1-6) på 
enkätfråga 6 sorterade efter 
klasser  

 

sorterade efter klasser 
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Intervjufrågorna visar att boken ger ökad förståelse genom att räknande ger rutin, vilket 35 % 

har svarat, medan ett annat vanligt svar är att boken tar upp det som anses viktigt. Den ökade 

förståelsen används mest i vardagen när man handlar, anser 35 %. Andra exempel är vid 

mekande och vid matlagning. Hela 65 % tycker att det är lagom många uppgifter av 

problemlösningskaraktär i boken, medan 20 % tycker de är för få. Övriga kommentarer om 

boken är att bokens uppgifter inte är verklighetsnära, för lätta och ej anpassade för elever med 

dyskalkyli. 

 

4.7 – Elevgrupp 3A 

 

Elevgrupp 3A fick en egen enkät och bestod därtill bara av en enda klass och därför redovisas 

deras resultat på ett annat sätt än för Gy och GrS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabell 7.1 – Svaren på alternativfrågorna till enkäten som gavs till elevgrupp 3A, omtolkade till siffror (1-6) 

 
3A, totalt 12 

Fråga Medelvärde 

Hur roligt tycker du det är att jobba med laborativt material på matten? 5,50 

Hur mycket tycker du att du lär dig av att jobba med laborativt material på matten? 5,50 

Hur roligt tycker du det är att jobba i boken på matten? 5,67 

Hur mycket tycker du att lär dig av att jobba med boken på matten? 5,75 

Hur mycket tycker du att lär dig av att jobba tillsammans med andra på matten? 5,50 

 

3A, totalt 12 

Påstående Antal kryss 

Jag tycker matte är ett roligt ämne 12 

Jag förstår bra när läraren går igenom på tavlan 11 

Jag tycker det är viktigt att räkna alla uppgifter i boken 10 

Jag brukar räkna matte hemma för att hinna med 9 

Inför mattetest räknar jag lite extra 7 

Laborativa lektioner är ett bra sätt att lära sig inför ett mattetest 7 

 

Tabell 7.2 – Svaren på kryssfrågorna till enkäten som gavs till elevgrupp 3A, redovisade som antal kryss 
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De frågor som hade högst medelvärde var ”Hur mycket tycker du att du lär dig av att jobba 

med boken på matten?” och ”Hur roligt tycker du det är att jobba med boken på matten?” 

(Tabell 7.1). De påståenden som fick flest kryss var ”Jag tycker matte är ett roligt ämne” med 

12 av 12 kryss, och ”Jag förstår bra när läraren går igenom tavlan” med 11 av 12 kryss (Tabell 

7.2). 

 

Intervjufrågorna är endast besvarade av två personer, och svaren finns ordnade under 

rubrikerna ”Laborationer”, ”Lärobok/Genomgång” respektive ”Mattetest” och kan läsas i 

Tabell 7.3 ovan. 

  

Laborationer 

Laborationer sker schemamässigt och abakus används hela tiden 

Laborationer roliga, och hjälper till att minnas 

Laborationer görs både i grupper och individuellt 

Grupparbete är roligt, då man kan hjälpa och förhöra varandra 

  

Lärobok/Genomgång 

Bokens uppgifter är väldigt roliga, och varierande 

Genomgångar är väldigt bra 

Matematiken har mycket vardagskoppling, vid t.ex. handlande och bakande 

  

Mattetest 

Testen är som bokens uppgifter, men lite svårare 

Det finns inga praktiska bitar på testen 

Testen har inga frågor som kopplas till labbarna 

Tabell 7.3 – Sammanfattning av de båda intervjuerna i elevgrupp 3A, visat i form av 
påståenden under olika rubriker 
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4.8 Resultatanalys enligt frågeställningarna 

4.8.1 Frågeställning 1 

Vad elever tycker om att arbeta laborativt jämfört med att arbeta med lärobok i matematik sett 

ur 3 olika synvinklar: Rolighet, nytta inför prov, samt förståelse för matematik. Eleverna 

tycker att laborativ matematik är roligare än att räkna i matematikboken, medan de anser ha 

betydligt större nytta inför prov med läroboksräkning. Även förståelsen tycker de blir större 

med hjälp av matematikbok jämfört med att arbeta laborativt med ämnet. 

4.8.2 Frågeställning 2 

Finns skillnader enl. frågeställning 1 mellan enskilda klasser? Ja, det finns tydliga skillnader 

mellan enskilda klassers upplevelser av båda arbetssättens rolighet, nytta och förståelse i vår 

undersökning. 

4.8.3 Frågeställning 3 

Finns skillnader enl. frågeställning 1 mellan kollektiven 3A, GrS och Gy? Mellan Gy och GrS 

finns obetydliga skillnader förutom i fråga 3. Där tycker GrS att de får bättre 

matematikförståelse av laborationer än vad Gy tycker att de får. Större skillnader kan ses 

mellan 3A och de övriga, där 3A överlag är mer positiva till båda arbetssätten. Dock är antalet 

i kollektivet 3A för litet för att dra några slutsatser från resultatet. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att använda enkäter med plats för både siffersvar och kommentarer, kompletterat med 

strukturerade intervjuer var en bra forskningsmetod för att få svar på våra frågeställningar. 

Det ledde till tre olika slags nivåer av svar. Siffersvaren gav en bred bild, där allas åsikter 

räknades in. Dock saknade den delen någon som helst förklaring till siffrorna och hade därför 

inget djup i sig. Kommentarerna på enkäterna ledde till ett visst sådant djup, men då en viss 

del av enkäternas kommentarsfält var lämnade blanka blev bredden desto mindre. 

Intervjuerna var ytterligare ett fördjupande steg. Där var det relativt få svarande, men med 

möjlighet till ännu mer djup i svaren. Tanken var att dessa tre nivåer tillsammans skulle ge 

nödvändiga data för att kunna svara på våra tre frågeställningar. 

 

När det gäller enkätens utformning insåg vi efter datainsamlandet att enkätfråga 3 och 6, som 

handlar om förståelse för de båda arbetsätten, av misstag formulerats som ja- eller nejfrågor. 

Detta upptäcktes då en stor del av kommentarerna på frågan bestod av ett enkelt ”ja” eller 

”nej”. Vi gick därför miste om viss data som hade kunnat ge lite mera djup åt de siffersvaren. 

Däremot fick vi ändå en del enkätkommentarer som förklarade elevtankar och dessutom 

intervjusvar som berörde saken närmare. Vi tror heller inte att siffersvaren påverkats av detta 

misstag då de enkäter som har ”ja” eller ”nej” som kommentar har en lika stor spridning bland 

siffersvaren som övriga enkäter har. Ett ”nej” betyder således inte nödvändigtvis siffersvaret 1 

och ett ”ja” betyder inte nödvändigtvis siffersvaret 6. Det tyder på att elevernas gradering av 

siffersvaren ändå har varit svar på den tänkta frågan trots att kommentaren saknar detaljer. 

 

Vi upptäckte i efterarbetet att vi skulle velat ha några intervjufrågor annorlunda ställda då 

svaren nu inte gav oss all den information vi önskat. T.ex. gäller detta en intervjufråga där 

frågans syfte var att få kunskap om elevernas uppfattningar om laborativa prov. Vi 

formulerade dock frågan som ”Skulle du vilja ha praktiska prov?” vilket omedvetet utgick 

från att de inte hade haft sådana prov. Det påverkade svaren på det sättet att vi inte säkert 

kunde veta om de haft sådana prov eller inte, vilket hade varit intressant data. Detsamma 

gällde en del andra intervjufrågor som formulerats på ett sätt att vi i efterhand skulle velat ha 

formulera om frågan med en lite annorlunda formulering för att få ytterligare data. På det hela 

taget tror vi att dessa brister lett till att vi gått miste om vissa detaljer som kan ha varit 
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relevanta för slutsatserna. Vi har dock ändå uppfattningen att vi trots detta fått nog data för att 

kunnat besvara våra frågeställningar 1 och 2. För att kunna besvara frågeställning 3 fullt ut 

skulle vi ha önskat mer data. Där var det en brist att vi endast hade två gymnasieklasser och 

en enda klass från lägre årskurser. Denna snedfördelning mellan elevgrupperna har påverkat 

jämförelsen mellan dessa grupper. Vår ambition var ursprungligen att låta fler klasser ifrån de 

årskurserna ingå i studien, men vi lyckades inte hitta representativa klasser inom studiens 

tidsrymd. Vi gjorde försök med både rektorer och lärare, men fick inga fler svar. Om det 

berodde på metoden att söka klasser eller på att de tillfrågade lärarna helt enkelt inte arbetat 

laborativt går dock inte att säga. När det gäller jämförelsen mellan klasser skulle det också 

varit önskvärt med fler intervjuer per klass, så att man skulle kunnat få mer data att basera 

jämförelsen på än som nu blev fallet. Inte heller det ansåg vi dock vara möjligt med denna 

studies storlek. 

 

Även om vi tycker oss ha fått tillräcklig data för att besvara frågeställning 1 kan man fråga sig 

om svaret så som den frågan blev formulerad ger en fullständig bild av jämförelsen mellan de 

båda arbetsmetoderna. Att begränsa frågeställning 1 till tre teman har vissa fördelar, då 

spretigheten av svaren blir mindre än vid helt öppna frågor. Det var just därför vi valde att 

göra den begränsningen. Det finns dock även nackdelar, då man riskerar att styra in eleverna 

på färdiga tankespår och missar helhetskänslan. Att prata om nyttan av laborationer utan att 

nämna ordet ”prov” kanske t.ex. skulle fått eleverna att tänka på helt annan nytta med 

laborationer än som nu blev fallet. På samma sätt kanske ordet ”förståelse” ledde tankarna åt 

ett visst håll hos eleverna. Det går bara att spekulera hur resultatet skulle sett ut om vi istället 

valt mer öppna frågor. Klart är nu i alla fall att trots de strukturerade frågorna blev svaren 

ändå ganska många och åtskilda. Med ännu fler olika svar och tankar skulle det nästan blivit 

omöjligt att få en samlad bild, om inte många fler klasser skulle deltagit. 
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5.2 Elevers tankar kring de båda arbetssätten 

5.2.1 Styrdokument och arbetssättens nytta inför prov 

Jämför man resultaten på huvudfråga 2 och huvudfråga 5, som båda handlar om vilken nytta 

de båda arbetssätten har inför prov, är resultatet mycket tydligt. Elever ser mycket större nytta 

inför prov med läroboken än med laborationer. En förklaring till varför det är så ges av 

enkätkommentarerna där många har svarat att provet påminner om läroboken, och att 

upprepningsträningen som boken förespråkar är ett bra sätt att träna inför prov. Denna bild 

bekräftas av intervjuerna där en klar majoritet av de tillfrågade, 15 av 22, ger svaret att provet 

i ganska hög grad påminner om läroboken medan endast en elev anser att provuppgifterna och 

lärobokens uppgifter är helt olika. Då de ombeds förklara vilka skillnader som finns mellan 

provens och bokens uppgifter är det vanligaste svaret att provfrågorna är svårare än bokens 

uppgifter. En möjlig tolkning av detta är att uppgifterna är uppbyggda på ungefär samma sätt 

och skiljer sig åt endast i svårighetsgrad. En förklaring till att inte laborationer på samma sätt 

upplevs nyttiga inför prov ges av intervjufråga 2F, (se tabell B1.2 i bilaga 1) om praktiska 

provs utformning. Eleverna konstaterar där att det praktiska sättet att tänka ska kunna 

användas vid prov. Eftersom ingen av de intervjuade uttalar att så sker i dag, finns det goda 

skäl för oss att misstänka att proven saknar sådana inslag.  

 

Enligt Korp (2003) är eleverna endast fokuserade på att lära sig det som kommer på proven. 

Vi tror därför att detta är anledningen till att många tycker att laborationsfärdigheter är 

onödiga att lära sig. Det finns dock elever som ser nytta med laborationer inför dagens prov. 

Nyttan förklaras bland annat med att laborationen ger dem bättre förståelse och ökar deras 

minnesförmåga. Dagens skriftliga prov uppfyller trots detta inte styrdokumentens mål fullt ut. 

Bland annat saknas argumentation och det laborativa tankesättet får inte komma till uttryck. 

Däremot om praktiska inslag vore mer vanligt skulle eleverna få större nytta av laborationer. 

Det gäller både de elever som idag upplever laborativa inslag som onödiga att lära sig då det 

inte testas på provet och de elever som idag upplever ökad förståelse. Samtliga elever skulle 

då få fler möjligheter att visa sina kunskaper i enlighet med kursplanen i matematik, där det 

står att eleverna ska utveckla kunskaper och värdera valda strategier, metoder och modeller. 

Varför man då inte i större utsträckning än vad som verkar vara fallet använder sig av sådana 

inslag på proven, är för oss lite av en gåta. I våra andra ämnen, fysik respektive 

naturvetenskap, har vi använt laborativa inslag på proven och vi är övertygade om att det går 
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att genomföra prov med praktiska inslag även i matematik, vilket enligt vår undersökning 

också skulle överensstämma med elevernas vilja. Kan orsaken vara ramfaktorernas 

begränsning, t.ex. klasstorlek och tidsbrist, som även Löwing (2004) antyder? 

 

Om det är svårt att genomföra praktiska inslag på proven är det desto viktigare att laborativa 

inslag förekommer i undervisningen för att uppnå styrdokumentens mål. Detta sammanfaller 

med vad Malmer (1999) anser. Då är det också viktigt att elevernas insatser bedöms under 

alla laborationstillfällen. Flera elever vittnar om att de inte kommer ihåg att de haft 

laborationer. En möjlig tolkning av detta är att det sker alltför sällan, eller att de som 

genomförts inte har tillfört tillräckligt, för att elever ska kunna uppnå styrdokumentens alla 

mål. Vanliga elevsvar på intervjufrågan hur laborationer påverkar betyget är hur man 

diskuterar matematik, hur aktiv man är och det sker en ständig bedömning, vilket vittnar om 

att elever som minns laborationer är medvetna om att läraren bedömer deras insatser under 

sådana tillfällen. 

5.2.2 Matematikämnet: roligt eller tråkigt 

Huvudfråga 1 och 4 handlar om hur roligt eleverna tycker det är att arbeta med respektive 

arbetssätt. Att döma av siffersvaren ser man att eleverna i högre grad upplever att laborationer 

är roliga än att arbeta i läroboken. Det är dock ingen entydig och enkel bild. Tittar man 

närmare på enkätkommentarerna finner man att det vanligaste svaret är att laborationer är 

roliga eftersom det är ett varierande sätt att arbeta. Det är dock även ett vanligt svar att 

laborationer är tråkiga och att det beror på vilka laborationer det är. Man kan alltså konstatera 

att det finns väldigt stora skillnader i uppfattning hos enskilda elever. En möjlig förklaring till 

detta kan vara den som Rystedt och Trygg (2007) tar upp, nämligen vikten av hur väl 

laborationerna genomförs och hur väl syftet klargörs. Av intervjuerna bekräftas bilden av att 

variationen är rolig och att boken är det dominerande arbetssättet. Det vanligaste svaret på 

intervjufrågan om vad som är roligt med laborationer handlar just om boken – att slippa boken 

gör laborationer roliga. En rimlig tolkning av detta är att laborationer snarare är ett tillfälligt 

avbrott från enformigt räknande i lärobok, snarare än något som är roligt i sig självt. På frågan 

varför läraren använder laborationer är det vanligaste svaret just variation, vilket också stärker 

denna bild. Denna beskrivning gäller dock inte alla elever, då ganska många även tycker det 

är roligt att arbeta i grupp och roligt att tänka på ett annat sätt. Detta överensstämmer väl med 

vad Malmer (1999) anser och för att få fler elever att dela den senare beskrivningen tror vi att 

kvaliteten, kontinuiteten och lärarens engagemang är helt avgörande för detta. 
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5.2.3 Förståelse för matematik 

Resultatet att eleverna tycker boken ger dem större förståelse än vad laborationerna gör, är 

anmärkningsvärt eftersom laborationer i matematik enligt Skolverket (2003) är ett sätt att få 

elever att uppleva ökad förståelse. Som också framkommer i litteraturgenomgången är det inte 

självklart att laborationer leder fram till förståelse. Som Moyer (2001) påpekar finns risken att 

om laborationer används mer som ett kul avbrott än som ett hjälpmedel så är risken uppenbar 

att eleverna inte lär sig något nytt och då ökar inte heller deras förståelse för matematik 

nämnvärt. Eftersom en stor del av eleverna i vår undersökning anser att laborationerna har 

gett dem ingen eller endast liten förståelse, kan det antas att laborationerna inte haft 

huvudsyftet att öka deras förståelse. Att eleverna upplever att boken ger dem betydligt mer 

förståelse kan bero på att de inte provat på så mycket annat på matematiklektionerna. Boken 

ger dem rutin, vilket de anser ger dem ökad förståelse. Det kan jämföras med beskrivningen 

som ges av Skolverket (2003) där elever också verkar tycka om rutinen från boken, men att 

det ensidiga arbetssättet istället inte förstärker förståelsen. En tänkbar tolkning är att elevernas 

definition av begreppet förståelse inte är riktigt klar och därför förmodligen inte avser samma 

sak som Skolverket (2003) gör. 

5.2.4 Grupparbeten och diskussioner 

Malmer (1999) poängterar nyttan av mer grupparbeten i skolan eftersom elever då lär sig att 

argumentera, reflektera och diskutera, vilket styrdokumenten också förespråkar. Laborationer 

bör kunna leda till grupparbeten och diskussioner, men om så sker beror enligt eleverna i stora 

drag på lärarens upplägg. Enligt Runesson (1997) är det viktigt att elever ges tillfälle att 

samtala kring matematik för att deras matematiska förmåga då gynnas. Våra elever håller med 

om denna bild, men tillägger att rätt gruppsammansättning är en förutsättning för att dessa 

redskap ska komma fram. En risk vid fel gruppsammansättning kan vara dels det som Löwing 

(2004) påpekar, att elever med olika matematiska förkunskaper inte har så mycket gemensam 

matematik att tala om. Eleverna i vår undersökning påpekar även andra risker, t.ex. att en del 

inte vågar delta i diskussionen, att det blir snedfördelad arbetsinsats och att det kan bli 

ofokuserat. Detta kan i sin tur innebära att inte alla elever tillgodogör sig värdet av att arbeta i 

grupp. Sammantaget kan man säga att det är viktigt att läraren dels använder sig av 

gruppdiskussioner, men även sätter samman grupper på ett sätt så att alla gruppmedlemmar 

får chansen att utvecklas. 
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5.3 Skillnader enligt frågeställning 1 mellan enskilda klasser  

Att klass 8A är ganska positiva till båda arbetssättens samtliga förtjänster kan bero på lärarens 

väl fungerande undervisningsmetoder och en i övrigt positiv skolanda. Att klass 9C har 

särskild dålig tilltro till laborationer, kan vara ett resultat av lärarens bristande engagemang. 

Laborationer kan, om de inte utförs på ett bra sätt, till och med vara till skada för elevernas 

inlärning (Rystedt och Trygg 2010). Att det verkar finns dessa skillnader mellan enskilda 

klassers uppfattningar om de båda arbetssätten, kan alltså i hög grad bero på hur väl läraren 

genomfört laborationerna. Även klargörandet av syftet är viktigt för att eleverna ska få ut 

något av laborationen, menar både Skolverket (2003) och Malmer (1999). Detta visar 

ytterligare på hur viktig lärarens kompetens är för att en arbetsmetod som laboration ska få 

den positiva effekt på eleverna som den är avsedd att vara.  

5.4 Skillnader enligt frågeställning 1 mellan elevgrupper 

Som resultatet visar är det små skillnader mellan elevgrupperna Gy och GrS, medan det är 

betydligt större skillnader mellan elevgrupperna 3A och GrS. 3A är ungefär lika nöjda med 

båda arbetssätten och använder det också mer ofta. 3A tycker att räkning i lärobok är något 

roligare än att laborera, men båda arbetssätten har höga medelvärden. Gy och GrS tycker 

däremot att laborationer är roligare än räkning i lärobok. Siffersvaren hos de båda 

elevgrupperna skiljer sig inte så mycket åt, medan kommentarerna tyder på större skillnader 

till laborationernas fördel. När det gäller nytta inför prov och förståelse är det dock väldigt 

tydligt att Gy och GrS föredrar boken framför laborationerna. 3A likställer däremot 

arbetssättens nytta inför prov, medan boken har en liten övervikt när det gäller förståelse.  

 

Något verkar alltså hända med elevernas tilltro till laborativ matematik mellan klass 3 och 

klass 6, för att sedan inte ändras nämnvärt. Kan tillgången på materiel påverka hur ofta man 

laborerar? Möllehed (2001) menar att det upp till årskurs 6 finns sådant materiel i högre 

utsträckning än hos högre årskurser. Skolverket (2003) ser också att förståelse för matematik 

är hög vid lägre årskurser medan denna förståelse tenderar att avta efter årskurs 4-5. 

Ramfaktorer som klasstorlek och tid kan också bidra till att laborationer används mer sällan 

högre upp i skolsystemet, där sådana ramfaktorer kan verka begränsande. Löwing (2004) 

påpekar också att lärare under tidspress missgynnar elevers inlärning.  
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Samtliga i 3A tycker alltså att matematik är ett roligt ämne, vilket inte delas av övriga 

elevgrupper. För att behålla den entusiasm som tidiga årskursers elever har inför 

matematikämnet i stort och matematiklaborationer i synnerhet, bör laborationerna bli en lika 

naturlig del av matematiklektionerna som enskilt bokräknande. Med ett klart syfte inför varje 

laboration och en engagerad lärare kan vi då öka lusten att lära även högre upp i skolsystemet, 

vilket i sin tur leder till bättre matematikkunskaper och förståelse hos alla elever. 

  

5.5 Slutdiskussion 

Slutsatsen av undersökningen, i kombination med tidigare forskning på området, är att 

matematiklaborationer kan vara ett bra hjälpmedel för att elever bättre ska kunna uppnå 

styrdokumentens mål, men det är betydligt viktigare hur de genomförs än att de genomförs. 

Ett klart och uttalat syfte, relevant materiel och ett bra genomförande är en förutsättning för 

ett bra resultat. Laborationerna bör dessutom ske som ett naturligt inslag i undervisningen 

istället för en sällan förekommande aktivitet. Även gruppsammansättningen är en viktig 

faktor i sammanhanget. Då lärarens roll är av största vikt, bör en engagerad lärare som brinner 

för detta arbetssätt vara medveten om vikten av dessa faktorer, så att laborationerna kan leda 

till höjd måluppfyllelse hos eleverna. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor om laborativ matematik 

 

Skola: Klass: Kön: 

 

1. Hur roligt upplever du att matematiklabbarna i din klass har varit?  

Gradera från 1-6, där 6 betyder mycket roligt och 1 jättetråkigt.  

Motivera ditt svar: 

 

 

 

 

2. Hur stor nytta upplever du att du haft av matematiklabbarna inför prov? 

Gradera från 1-6, där 6 betyder mycket stor nytta och 1 ingen nytta alls.  

Motivera ditt svar: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anser du att du fått ökad förståelse för matematik p.g.a. dina matematiklabbar?  

Gradera från 1-6, där 6 betyder mycket stor förståelse och 1 ingen förståelse alls.  

Motivera ditt svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄND 

  



 
 

4. Hur roligt tycker du det är att räkna i boken?  

Gradera från 1-6, där 6 betyder mycket roligt och 1 jättetråkigt. 

Motivera ditt svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur stor nytta upplever du att räkning i boken ger inför prov?  

Gradera från 1-6, där 6 betyder mycket stor nytta och 1 ingen nytta alls. 

Motivera ditt svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Anser du att du fått ökad förståelse för matematik p.g.a. att räkna i boken?  

Gradera från 1-6, där 6 betyder mycket stor förståelse och 1 ingen förståelse alls.  

Motivera ditt svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 
 

Bilaga 2: Intervjufrågorna 

 

1. Hur roligt tycker du att matematiklabbarna i din klass har varit? 

 Hur roligt tycker du att det har varit? (1-6) 

 Hur ofta brukar du labba? 

 Vilka labbar har du varit med om?  

 Vad är roligast med mattelabbar? Exempel på rolig labb? 

 Vad är tråkigast med mattelabbar? Exempel på tråkig labb? 

 Leder labbarna automatiskt till grupparbete och diskussioner? 

 Vad tycker du om att arbeta i grupp? Bra/dåliga saker? 

 Vad tycker du om att diskutera matematik med dina klasskamrater? Bra/dåliga 

saker? 

 

2. Hur stor nytta upplever du att du haft av matematiklabbarna inför prov? 

 Hur stor upplever du denna nytta? (1-6) 

 Kan du ge exempel på labbar som haft nytta inför prov? 

 Kan du ge exempel på labbar som inte haft nytta inför prov? 

 Varför tror du att din lärare använder labbar på mattelektioner? 

 Tror du att labbar kan vara bra träning inför kommande nationellt prov? 

 Tror du att dina insatser på laborationerna kan påverka ditt betyg på något sätt? 

 Skulle du vilja ha praktiska prov? 

 Hur skulle du själv vilja ha laborationer och prov utformade för att du ska få en 

rättvis bedömning? 

 

3. Anser du att du fått ökad förståelse för matematik p.g.a. dina matematiklabbar? 

 Hur mycket ökad förståelse får du? (1-6) 

 Vad menar du med ökad förståelse? 

 Ökar förmågan till problemlösning av att göra labbar? På vilket sätt? 

 Ökar gruppdiskussionen förståelsen? På vilket sätt? 

 Hur tycker du att du/ni lyckats lösa era laborationer? 

 Hur kom du/ni fram till vilken metod som skulle användas? 

 Tycker du att laborationerna haft koppling till din vardag? 

 På vilket sätt har den kopplingen varit? Kan du ge exempel? 

 Hur väl kommer du ihåg labbarna efteråt?  

 Kan du koppla labbarna till uppgifter som finns i boken? 

 Har du gjort någon mattelabb hemma? Kan du ge exempel? 

 Vad tycker du om att göra mattelabbar hemma? 

 Brukar du fundera på mattelabbar efteråt? Kan du ge exempel? 

  



 
 

4. Hur roligt tycker du det är att räkna i boken? 

 Hur roligt är det? (1-6) 

 Vad är roligast? Exempel? 

 Vad är tråkigast? Exempel? 

 Brukar du lösa uppgifter själv eller tillsammans med någon kompis? 

 Är det lagom många uppgifter av samma typ? För många/för få? 

 Hinner du med planeringen? 

 Är planeringen för snabb/långsam eller lagom? 

 Hur mycket räknar du hemma i boken? 

 Ge exempel på roliga/tråkiga uppgifter i boken. 

 

5. Hur stor nytta upplever du att räkning i boken ger inför prov? 

 Hur stor nytta? (1-6) 

 I vilken grad brukar provuppgifter likna bokens uppgifter? 

 Kan du ge exempel på provuppgifter som skilt sig från bokens uppgifter? 

 I vilken grad hjälper boken till att lösa problemlösningsuppgifter? 

 

6. Anser du att du fått ökad förståelse för matematik p.g.a. att räkna i boken? 

 Hur stor förståelse? (1-6) 

 På vilket sätt får du ökad förståelse av boken? Ge exempel. 

 Kan denna förståelse användas till problemlösning? 

 Kan förståelsen användas i vardagssituationer? Ge exempel. 

 Anser du att det är för få/för många/ lagom mycket uppgifter av 

problemlösningskaraktär i boken? 

  



 
 

Bilaga 3: Elevenkät 3A 

Några frågor om matten 
(Namn behöver inte skrivas) 

 

 

Skola: _______________________________________________________  

 

Kön: 

 

 

 

Årskurs:  

 

 

1. Hur roligt tycker du det är att jobba med laborativt material på matten? 

 
 

2. Hur roligt tycker du det är att jobba i boken på matten? 

 
 

3. Hur mycket tycker du att du lär dig av att jobba med laborativt material på matten? 

 
 

4. Hur mycket tycker du att du lär dig av att jobba med boken på matten? 

 
 

5. Hur mycket tycker du att du lär dig av att jobba tillsammans med andra på matten? 

 
VÄND 

Jättekul! 

Jättekul! 

Jättemycket! 

Jättemycket! 

Jättemycket! 

Kul! 

Kul! 

Mycket! 

Mycket! 

Mycket! 

Helt okej 

Helt okej 

En del 

En del 

En del 

Sådär 

Sådär 

Lite 
grann 

Lite 
grann 

Lite 
grann 

Tråkigt 

Tråkigt 

Väldigt lite 

Väldigt lite 

Väldigt lite 

Jättetråkigt! 

Jättetråkigt! 

Ingenting! 

Ingenting! 

Ingenting! 

Kille Tjej 

4 3 5 



 
 

6. Kryssa i de saker du tycker stämmer för dig, du kan även välja flera, eller inga alls. 

 

 

 

Jag tycker det är viktigt att räkna alla uppgifter i boken 

Jag förstår bra när läraren går igenom på tavlan 

Inför mattetest räknar jag lite extra 

Jag brukar räkna matte hemma för att hinna med 

Jag tycker att laborativa lektioner är ett bra sätt att lära mig den matten jag behöver för att 
kunna klara ett mattetest 

Jag tycker matte är ett roligt ämne 


