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Abstract 

 

This report investigates various ways of diversifying mathematics teaching, especially elaborative 

mathematics. Primarily it focuses upper secondary school, but the results should have an impact 

on lower and higher levels as well. From an account of teacher and student views the report 

provides some concrete suggestions for improvement. The purpose of the report is to investigate 

alternatives for the traditional ways of teaching. Five teachers known for their experience on 

alternative teaching methods and on laboratory mathematics have been interviewed. 

 

The result shows that mathematics teaching is uniform and that it needs to be diversified. The 

report presents a sample of ideas for such teaching. Many teachers are willing to try this type of 

teaching but hesitate since there are no proofs of positive results or because there is too little time 

for such methods. A diversified, laboratory teaching seems to contribute good results but this has 

not been proved.  
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Sammanfattning 

 

Denna rapport handlar om hur man som lärare kan variera undervisningen i matematik med en 

fokusering på laborativ matematik. Den riktar sig främst mot gymnasiet men är även aktuell för 

både för yngre och äldre åldrar. Rapporten behandlar lärares och elevers syn på undervisning 

samt ger konkreta förslag på hur sådan undervisning kan gå till. Syftet med rapporten är att 

undersöka vad det finns för alternativ till traditionell undervisning och presentera dessa. Metoden 

som använts är intervjuer där jag tagit kontakt med lärare som är kända för att använda 

alternativa undervisningsmetoder och laborativ matematik. Totalt fem intervjuer.  

 

Resultatet visar på att undervisningen i matematik är enformig och att den bör varieras för att bli 

lärorik och intressant. Rapporten ger konkreta förslag på hur sådan undervisning kan gå till. Flera 

lärare vill testa alternativ undervisning men tvekar eftersom de inte vet att den fungerar eller 

anser att det inte finns tid till sådan arbetsmetod. En varierad, laborativ undervisning verkar ge 

goda resultat men det finns inga vetenskapliga undersökningar som bevisar detta.  

 

Nyckelord: Matematik, undervisning, laborativ, variation, alternativ 
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1. Inledning 
 

1.1 Syfte 
 

Intresset för matematik har under en längre tid sjunkit och många elever på gymnasiet tycker inte 

att det är roligt med matematik. Undervisningen ter sig enformig och fantasilös och den tysta 

räkningen skadar elevernas intresse för matematik. Det behövs en förändring och en variation av 

undervisningen inom matematik och genom att upplysa oss om vad det finns för alternativ till 

traditionell tavelundervisning ska vi som lärare tillsammans återuppbygga intresset och glädjen 

för matematik! (Skolverket, 2003) 

 

I Lpf 94 talas det om att kunskap inte är ett entydigt begrepp, utan består av flera delar såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Olika elever lär på olika sätt och det står också att 

undervisningen bör vara varierande så att så många elever som möjligt har chansen att lära sig 

och att undervisningen också ska innehålla praktiska kunskaper. Utbildningsdepartementet 

(2006). I rapporten Lusten att lära med fokus på matematik presenteras uppgifter som tyder på att 

det är för mycket enskilt arbete inom matematik och att det som behövs för att bryta mönstret är 

variation. (Skolverket, 2003) 

 

Syftet med den här uppsatsen är att få en bild av hur vi som lärare kan variera matematiken med 

laborativt material och nya infallsvinklar på undervisningen på ett sätt som gör det intressant och 

begripligt för så många elever som möjligt. Jag undersöker detta genom fem intervjuer där jag 

presenterar olika lärares sätt att använda laborativ matematik och deras sätt att variera 

undervisningen. Det är meningen att läsaren genom att ta av den här uppsatsen ska få tips och 

inspiration till sin egen undervisning. Jag vill också visa vad det finns för resurser för laborativ 

matematik och vad elever och andra lärare har för åsikter om sådan här undervisning samt vad 

undervisningen har gett för resultat. För att uppnå detta syfte ställs en grundläggande 

forskningsfråga. 
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1.2 Frågeställning 
 

Hur kan vi som gymnasielärare variera undervisningen inom matematik? 

1.3 Bakgrund 
 

Det som i uppsatsen beskrivs som traditionell undervisning innebär att läraren börjar lektionen 

med en genomgång vid tavlan, ofta tagen direkt ur boken, vilket sedan följs av tyst, enskild 

räkning.  

 

I läroplanen talas det om att kunskap inte är ett entydigt begrepp, utan att den kommer i uttryck i 

många former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Man säger vidare att 

undervisningen inte får betona den ena eller den andra kunskapsformen ensidigt. Här visas tydligt 

hur mångfacetterat kunskapsbegreppet är och att lärarens uppdrag är att tillgodose alla dessa delar 

av det. (Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

”Läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande… 

organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga” Utbildningsdepartementet (2006, sid 11) Detta bör 

tolkas som att undervisningen bör vara varierande, så att metoden för inlärning ska kunna passa 

alla de behov som finns i klassrummet. Kanske inte alla på en gång, men i alla fall en 

omväxlande undervisning så att alla får en chans att lära sig, då olika elever lär bäst på olika sätt. 

(Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

”I undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar 

elevernas lärande” Utbildningsdepartementet (2006, sid 12) Detta säger att läraren bör variera sig 

mellan det klassiska teoretiska men också även väva in praktiska kunskaper. 

 

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga att i 

projekt och gruppdiskussioner arbeta med sin begreppsbildning samt formulera och motivera 

olika metoder för problemlösning.” Skolverket (2009) Här formulerar skolverket ett av de många 

arbetssätt för att variera undervisningen som efterlyses i matematikundervisningen i Sverige. 
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Vid problemlösning talas det om vikten att arbeta i grupp med en mångfald i kunskapsnivåer och 

kompetenser så att eleverna kan ta hjälp av varandra och diskutera olika metoder för att komma 

fram till lösningar. Det är dock av yttersta vikt att inte arbetet överlåts till den/de duktigare 

eleverna utan att processen är ett samarbete. (Strandberg, 2006) 

 

Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens 

idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar undervisningen. 

Matematikens idéhistoria kan bidra till en bild av hur olika begrepp och samband utvecklats. 

Detta kan motverka uppfattningen om matematiken som ett opersonligt färdigt ämne som är 

uppbyggt av fasta regler som endast skall läras utantill. Här är ännu ett exempel av hur skolverket 

beskriver hur arbetsmetoden ska varieras på olika sätt. (Skolverket, 2009) 

 

I rapporten Lusten att lära med fokus på matematik skrivs det ” …har många berättat om tillfällen 

då både kropp och själ har engagerats... Gemensamt för alla är att de både har känt och tänkt.” 

Skolverket (2003, sid 8) Det kanske är just detta vi måste tänka på i vår undervisning. Att 

materialet vi presenterar inte bara ska tilltala området i hjärnan som analyserar ljud och bild. Att 

få med så många sinnen som möjligt i undervisningen underlättar för att så många som möjligt 

ska lära sig så bra som möjligt. Frågan vi måste ställa oss är: Hur ska vi göra för att åstadkomma 

detta?  

 

När man i olika studier undersökt vilka specifika läromiljöer som skulle ge bäst stöd för 

undervisning ges flertydiga svar. Man kan helt enkelt inte säga kategoriskt att ”individualisering” 

är bra eller att ”klassisk katederundervisning” är dåligt. Olika elever och elevgrupper reagerar 

olika på likartade undervisningsmetoder. Det tyder snarare på att variation av undervisningen är 

det som berikar lärandet, och inte en specifik modell. Det finns också signaler som tyder på att 

undervisningen i andra ämnen är mer framskridande och progressiv när det gäller att utveckla och 

använda variation i innehåll och arbetssätt. (Skolverket, 2003) 

 

”De undervisningssituationer, där vi har mött många engagerade och intresserade elever som har 

givit uttryck för lust att lära har, i sammandrag, kännetecknats av att det finns utrymme för både 

känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare. Dessa 
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undervisningssituationer har kännetecknats av variation i innehåll och arbetsformer. Eleverna har 

arbetat individuellt men också i olika gruppkonstellationer. Elever och lärare har gemensamt 

reflekterat och samtalat om olika sätt att tänka kring och lösa, i detta fall, matematiska uppgifter.” 

Skolverket (2003, sid 14) Här läser vi en viktig rekommendation från skolverket: ”…både känsla 

och tanke… variation i innehåll och arbetsformer.” Detta är framgångsreceptet, så varför möter vi 

i skolan idag ett arbetssätt som är allt annat än varierat? Beror det på bristande engagemang hos 

lärarkåren? Eller finns det inte tid och resurser tillräckligt för att kunna åstadkomma den 

undervisning vi idag vet är vinnande? (Skolverket, 2003) 

 

I Vygotskijinspirerad undervisning talas det om att elever tillskriver varandra kompetens genom 

att hjälpa varandra i grupparbeten och elevhjälp där duktigare elever hjälper de som ännu inte 

kan. (Strandberg, 2006) 

 

Det talas ofta om att förståelsen är viktigare än själva hantverket i matematiken, det vill säga att 

det är mycket viktigare att eleverna förstår vad de håller på med, än att de behärskar hur man just 

utför det momentet. Detta finns med i både läroplanen Lpf 94 och kursplanen för matematik. Man 

talar därför om att det är viktigt att man kompletterar med uppgifter från elevernas vardag för att 

de ska kunna knyta an till verkligheten på ett sätt som känns naturligt för dem, jämfört med de 

läroboksbaserade uppgifter som redan finns på dagordningen. (Skolverket, 2003), (Skolverket, 

2009), (Utbildningsdepartementet, 2006) 

 

”Utifrån denna granskning och de observationer som gjorts kan vi alltså inte entydigt slå fast att 

en speciell undervisningsmodell är den ”rätta”. Det vi kan se är kanske självklart, men ändå värt 

att nämnas, nämligen att olika sätt att arbeta innebär att eleverna lär sig olika saker. Olika 

elever/elevgrupper behöver olika innehåll, materiel och arbetsmetoder för att nå målen i olika 

ämnen/ämnesområden, inklusive matematik.” Skolverket (2003, sid 24) Det blir tydligare och 

tydligare vad för slags undervisning vi bör sträva mot, det vill säga en varierande undervisning. 

Detta för att få med så många elever som möjligt och få ett så bra resultat som möjligt. Frågan är 

på vilka olika sätt vi kan variera undervisningen? (Skolverket, 2003) 

 

”Den undervisningsform som kan betecknas som ”individuell” och som är den allt dominerande i 
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matematikundervisningen, har vid närmare betraktande sällan varit individuell i betydelsen 

”individualiserad”, dvs. anpassad till olika individers behov vad gäller innehåll, läromedel, 

uppgifternas art och arbetsform/metod. Det har snarast varit fråga om ”enskilt” arbete där var och 

en har arbetat med i huvudsak samma innehåll men i olika takt och eventuellt av olika 

svårighetsgrad.” Skolverket (2003, sid 24) Vi kan alltså inte blunda för att det krävs mer än vad 

som här kallas ”individuellt arbete”, vi behöver alternera oss på fler sätt. Det finns så mycket som 

talar för att nivån på förståelsen av matematiken höjs nämnvärt ifall vi antar nya utmaningar och 

nya arbetssätt. (Skolverket, 2003) 

 

Elever är positivt inställda till gemensamma samtal inom matematiken som grundar sig i deras 

egna intressen och olika lösningsstrategier diskuteras och värderas. Problemlösning i grupp tar 

flera elever upp när de blir tillfrågade om vad rolig matematikundervisning är och tillägger att 

man ibland lär sig mer av att höra sina kamrater förklara sin lösning och att de fick idéer till hur 

de själva ska lösa uppgifterna. Att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att 

lära och undervisningen bör varieras så att olika elevers olika sätt att lära tillgodoses. Det gäller 

inte bara själva arbetsmetoden, utan också innehållet, relevanta arbetsformer och läromedel. En 

lärare som har förmågan att anknyta till verkligheten och utmanar elever i utmanande samtal 

väcker intresse hos eleverna och visar hur kunskapen används. (Skolverket, 2003)  

 

Matematik anses vara ett ämne där undervisningen lyder under tung tradition både till innehåll 

och till arbetsmetod, vilket kan förklara att undervisningen ser ut som den gör idag. Majoriteten 

av lärarna vid de besökta högstadierna och gymnasierna lägger undervisningen nära läroboken. 

Med kravet att bidra till att alla elever når betyget Godkänd på de nationella proven förfaller det 

vara lättare att falla tillbaka på traditionen än att ta tid till att utforma en alternativ undervisning. 

Denna tradition tenderar att även påverka undervisningen i de yngre åldrarna, där pedagogerna i 

de yngsta åren är duktiga på att variera undervisningen, men att ju senare under grundskolans år 

man undersöker blir undervisningen mer och mer monoton. Vi bör istället ta vara på denna 

kunskap och tillämpa den även senare i grundskolan och gymnasiet. (Skolverket, 2003)  

 

Det finns olika teorier om inlärning. Tre av dessa presenteras här. 
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Den första, socialkonstruktivistisk teori, bygger på mötet mellan pedagogen och den lärande. Den 

lärande måste se sig själv som största resurs och att pedagogen bara erbjuder kunskapen på olika 

sätt. Det är upp till eleven själv att ta åt sig den kunskap som erbjuds. Detta synsätt kräver en viss 

prestation av eleverna och att de aktivt visar intresse för att lära sig. (Skolverket, 2003) 

 

Den andra teorin, metakognitiv teori bygger mycket på att lärandet är en process som sker i olika 

stadier och moment. Den handlar om hur de tankefunktioner som styr hur vi lär in fungerar. 

Yngre barn lär sig bäst om de först praktiskt gör något, sen får reda på vad de gjort, för att till sist 

förstå innebörden av vad de åstadkommit. Man ska förstå vad man lärt sig och varför. Det arbetas 

mycket med problemlösning i klassen och öppna dialoger där inte bara läraren och en elev 

samtalar, utan ordet står fritt för att så många åsikter som möjligt ska kunna behandlas under 

ordnade former. (Skolverket, 2003)  

 

Symbolisk interaktionism, som den tredje teorin heter, handlar om att använda så många språkliga 

uttryck som möjligt i undervisningen, till exempel tal-, skrift-, bild- och kroppsspråk. För att få 

dessa språk att komma till så stor användning som möjligt arbetar man mycket med drama, 

musik, dans, rörelse, konst, spel och lekar. Det handlar om att så många sinnen som möjligt ska 

få vara med i undervisningen. Ju fler sinnen som aktiveras i inlärningsprocessen, desto fler elever 

får då möjligheten att lära sig bättre. (Skolverket, 2003) 
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2. Metod 
 

2.1 Urval 
 

Jag har valt att intervjua pedagoger som har ett annorlunda specifikt sätt att undervisa inom 

matematik. De olika lärarna arbetar på olika stadier alltifrån lågstadiet och ända upp till 

gymnasiet, komvux och universitet. De är utvalda genom att jag har letat efter pedagoger med 

erkänt lyckade och annorlunda metoder inom matematik gärna med laborativa inslag. Jag har 

kommit i kontakt med dem genom tips från mina handledare och efterforskningar på Internet. 

Samtliga personer som deltagit i intervjuerna har givit sitt samtycke till att deras namn finns med 

i arbetet.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Undersökningsmetod som använts har varit strukturerad intervju med fasta frågeområden, fasta 

frågor och öppna svar. Johansson, Svedner (2006) För att ytterligare nyansera den grundläggande 

frågeställningen har jag delat upp den i nio intervjufrågor. Intervjufrågorna som jag har använt 

finns redovisade sist i metoddelen.  

2.3 Procedur 
 

Intervjuerna har gjorts på två olika sätt, dels via telefon och dels med personliga möten. Den 

initierande kontakten med personerna jag intervjuat har skett via mail och telefonsamtal. De 

intervjuer som gjorts via telefon har spelats in med hjälp av inspelningsfunktionen på 

mobiltelefonen och de intervjuer som gjorts med personliga möten har spelats in med diktafon. 

Fyra av fem intervjuer har skett individuellt och den femte är en gruppintervju. Allt detta framgår 

i presentationen före varje intervju. Intervjupersonerna har inte fått tillgång till frågorna i förväg 

men har informerats om vad intervjun kommer att behandla i stora drag.  
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2.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
 

Jag har gjort sammanställningar av intervjuerna genom att lyssna på dem i efterhand på 

mediaspelaren i datorn. Jag har i så stor utsträckning som möjligt använt intervjupersonens egna 

ord för att så tillförlitligt som möjligt återge materialet. I gruppintervjun redovisas tydligt vem 

som säger vad i intervjun. 

 

2.5 Intervjufrågeställningar 
 

1. Vad innebär din undervisningsmetod? 

 

2. Är det praktiskt möjligt med avseende på tid och resurser att genomföra sådan undervisning? 

 

3. Vad innebär laborativ matematik för dig? 

 

4. Hur ställer sig elever till sådan undervisning? Vad får ni för feedback från eleverna? 

 

5. Hur ställer sig lärare till sådan undervisning? Varför använder sig inte fler lärare av alternativa 

undervisningsmetoder?  

 

6. Anser du att undervisningen i matematik är enformig? Det vill säga ser lektionerna ut så att 

man först har en genomgång framme vid tavlan följt av tyst räkning i boken. 

 

7. Är det för att traditionell tavelundervisning är det bästa sättet? Det vill säga genomgång följt av 

tyst räkning. 

 

8. Vad har undervisningen gett för resultat, det vill säga är målen uppnådda? 

 

9. Hur går en sådan uppföljning till? 
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3. Resultat 
 

3.1 Intervju Per Berggren 
 

Per Berggren arbetar som högstadielärare i Stockholmstrakten och har sedan 1994 bedrivit ett 

förändringsarbete i matematik som ofta utgår från laborativa aktiviteter. Han driver tillsammans 

med kollegan Maria Lindroth Internetsidan kulmatematik.com, åker runt i Sverige och föreläser 

och har skrivit ett antal böcker inom matematikundervisning. Intervjun gjordes per telefon 

 

1. Pers grundtanke vad gäller att ha alternativa undervisningsmetoder i matematik bygger 

framförallt på att man kanske inte ska ha en avsaknad av tavelgenomgångar, utan snarare är det 

en fråga om timing när genomgången hålls, och på vems initiativ. Istället för att läraren kommer 

in och säger att idag ska vi gå igenom till exempel bråk, så inleds lektionen med att eleverna 

ställs inför en övning som utmanar dem till att lösa ett problem. Övningen får gärna vara av 

laborativ karaktär och ha en anknytning till elevernas verklighet, istället för att bara vara ett 

teoretiskt problem. Det finns många enkla, billiga material man kan använda sig av för att få en 

bra uppfattning av hur problemet ser ut. Till exempel ett långt snöre, där eleverna i en övning 

använder snöret som en ograderad tallinje och ska sätta ut oliknämniga bråk i storleksordning. 

Man delar med fördel in klassen i två grupper så att resultatet sedan kan jämföras. Det finns ofta 

en stark drivkraft i att få reda på vem som har haft rätt. I vissa fall kommer eleverna själva på en 

lösning och i andra fall stöter de på något problem, och ber därefter läraren om kunskap om hur 

man ska lösa denna nya utmaning. Det är i detta läge som eleverna är som mest mottagliga för 

nya kunskaper, det vill säga, när det är på deras eget initiativ och det bokstavligen är de själva 

som har bett om det. Motsatsen är när läraren kommer in och bestämmer vad som ska gås igenom 

idag. Man får i en sådan situation inte alls med sig lika många av eleverna och motivationen hos 

eleverna är inte alls på lika hög nivå som om de först stött på problemet och får visat att det 

faktiskt finns situationer där denna lösningsstrategi är nödvändig. Tavelgenomgången kanske är 

identisk med den genomgången som man skulle kunna ha haft precis i början på lektionen. 

Skillnaden ligger i att eleverna nu är motiverade att lära sig och är mycket mer mottagliga för 

inlärning. Enligt Per är skillnaden dramatisk jämfört med att ha en elevombedd genomgång mot 
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att ha en lärarbestämd.  

 

2. Tidsmässigt är det inga problem att genomföra sådan här undervisning, även om det är just 

sådan attityd Per ofta får stöta på från lärare med mer konservativa undervisningsmetoder. ”Hur 

hinner ni med allt annat” är en kommentar som inte helt sällan uppdagats. Men han säger även att 

det både är ja och nej på frågan om det tar mer tid än traditionell undervisning ur boken. För en 

lärare som inte har hållit på med den här formen av undervisning tar det givetvis en viss tid att 

komma in i det. Men för Per själv, som har jobbat med den här metoden ett tag så är det inte mer 

tidskrävande än annan undervisning. Det handlar mycket i början om att hitta uppgifter som är så 

rika att alla elever finner utmaning i och kan sitta och jobba med den i ungefär 20 minuter. 

Uppgifterna ska innehålla olika svårighetsgrad, så att även de duktigaste eleverna ska kunna gå 

vidare och bli utmanade. Det positiva med att eleverna är på samma uppgift men på olika 

svårighetsgrad är att de kan diskutera med varandra och komma fram till lösningar. Man ska även 

kunna ställa frågor som Hur vet ni att det är rätt svar?, Kan det finnas fler svar? Hur vet ni när 

ni har hittat alla svar? Det finns sådana här uppgifter att hitta. Per pratar om en pärm som Hans 

Heikne och Christer Larsson gav ut i början av sitt samarbete som heter 111 

matematiklaborationer som vänder sig mot gymnasieskolan. Denna finns att beställa via 

emailkontakt med någon av de båda. Denna samling försökte de båda få ut på förlag vid tillfället 

den gjordes men blev nobbade av samtliga tillfrågade förlag för det var ingen som var intresserad 

av problemlösande uppgifter på gymnasiet. Verkligheten idag är positivt lite annorlunda. Detta är 

bara ett exempel på vad det finns för material tillgängligt, det finns säkert mer, men fortfarande är 

det brist på laborativt material för gymnasieskolan. För grundskolan finns färdigt material från 

australiensiska mattegömman och Per och hans kollegor har givit ut en matematikbok som heter 

På G i matematik som tog sin utgångspunkt i vad det fanns för mål att uppnå. Mattegömman har 

även visst material för gymnasieskolan om bland annat derivata och statistik och sannolikhet. Det 

finns även Math 300 som är databaserade lärarhandledningar som finns länkade både från 

kulmatematik.com och mattegömman.  

 

3. Runt om i Sverige just nu går det en våg av att bygga matteverkstäder. Något som Per är orolig 

för att de ska missuppfattas hur de bör användas. Han tror att verkstäderna kommer att vara rum, 

där det finns tillgängligt material och verksamheter kring matematik som eleverna kommer att 
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hålla på med, men att detta kanske är något som eleverna får hålla på med på fredag eftermiddag 

och att det sen inte uppföljs av vidare eftertanke. Man måste när man gör sådana här övningar ha 

klart för sig vad man har för syfte med övningen och att det sedan följs upp med vad man ville 

komma fram till. Till exempel att övningen skulle vara en introduktion till nästa kapitel i 

läroboken och att eleverna sedan med ord och matematiska symboler skriver ner vad det är de har 

upptäckt och vad de kommit fram till. Inom matematiken finns det är stark tradition att alla 

uppgifter i boken skall göras och att de ska göras i rätt ordning. Det är en form av rättvisefråga. 

Per och hans likasinnade kollegor är av en annan uppfattning. Det första de gör när de kommer 

till ett nytt kapitel är att göra diagnosen i slutet av kapitlet för att undersöka vad eleverna redan 

kan, och således få reda på vilka delar och sidor som kan hoppas över. Detta eftersom det alltid 

finns delar som eleverna redan kan och tycker är lätta, och därför behöver man inte ödsla tid med 

sådana uppgifter. Med detta arbetssätt kan det bli lite rörigt jämfört med en klassisk undervisning, 

men ofta handlar bra undervisning om att läraren måste våga släppa kontrollen för att få se vad 

för resultat som kan åstadkommas. Detta är inte eleverna vana vid, så man får helt klart räkna 

med lite protester i början. 

 

3. Vad gäller laborativ matematik och vad det innebär för Per så berättar han, att han och två 

kollegor har jobbat mycket med ett material som heter Mattegömmor som härstammar från ett 

australiensiskt företag. Anledningen till att just detta material valdes var att det var det första 

material de stött på som även fanns klart till elever i de äldre åldrarna. De kunde alltså använda 

sig utav detta material utan att behöva skriva uppgifterna själva. Något som givetvis är viktigt ur 

en lärares synvinkel då tid är en faktor som man inte har oändligt mycket av att disponera. Per 

och hans kollegor har ofta varit i kontakt med de i Australien som utvecklar materialet. När jag 

ställer frågan vad laborativ matematik innebär för Per svarar han att det till 90 procent handlar 

om en attityd till undervisning och 10 procent om vilket det själva laborativa materialet skulle 

vara. Per talar varmt om Krister Larsson, verksam vid Linköpings Universitet, som föreläser runt 

om i Sverige om matematikundervisning. Krister som talar om lärarledd upptäcktsinlärning, där 

det laborativa materialet i största del består av kopierade stenciler angående till exempelvis 

introduktionen av derivata eller intergraler som är utav problemlösande karaktär där man sitter 

och diskuterar kring materialet.  
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4. Eleverna själva är till en början lite misstänksamma till detta nya arbetssätt och kan känna sig 

stressade över att de inte ”får” räkna i boken själva. De upplever att läraren stjäl tid från dem att 

räkna i boken. De elever som protesterar är paradoxalt nog ofta de flitigaste eleverna, som 

tidigare legat längst fram i boken och därför ansetts som bäst. Det blir med det här nya sättet 

svårare att se vem som är bäst och vem som är sämst i matte. De har ofta med sig år av tradition 

att det är på detta sätt det skall gå till och denna tankebana är inte helt lätt att rubba. Tittar vi på 

gymnasieelever som ofta har en matematikhistoria på 10 år av traditionell undervisning så kan 

man räkna med att stöta på motstånd vid introduktionen av denna för dem helt nya metod. Det 

första som Per talar om för sina elever är att det är han som har makten över tiden och att det är 

han som bestämmer över hur tiden ska disponeras. När eleverna väl har hållit på med Pers 

arbetssätt en tid blir de väldigt positivt inställda och det händer titt som tätt att eleverna 

efterfrågar om de ”inte kan hålla på med spel igen”. De tycker givetvis att det är roligt att spela 

spel, men de blir också snabbt medvetna om att de spel och aktiviteter som de utför också 

kommer att leda fram till att de tillsammans ska sitta och analysera och diskutera varför de har 

gjort det som de har gjort, vad det hade för innehåll och vad det fanns för mening med det de 

gjorde. Spelen blir till en rolig introduktion och hjälper dem att få mentala minnespinnar till när 

de själva ska fortsätta arbeta med matematiken. Eleverna är själva delaktiga i sin undervisning 

och kommer med förslag och diskuterar hur de ska göra när de möter nästa avsnitt. 

 

5. När vi pratar om reaktioner från andra lärare så är det som vi har nämnt tidigare att det finns en 

fördom att det skulle vara mer tidskrävande än klassisk undervisning. En annan aspekt är att 

läraren måste vara väldigt säker i sig själv, eftersom han måste ställa frågor som han eller hon 

själv inte vet svaret på. Det är väldigt fast förankrat hos lärare att det ska gå till så att läraren 

ställer frågorna som han även kan svaret till, så ska det kontrolleras om även eleverna kan det. 

Med Pers undervisning blir det mer att frågan ställs, sen kan eleverna komma fram till lösningar 

som du som lärare inte ens har tänkt på. Sedan får man fråga eleven hur den kom fram till detta 

och sedan får man lita på sin profession som lärare och avgöra om det var en korrekt väg eller om 

det blev en tankekullerbytta någonstans. Ska man använda sig av detta arbetssätt ska man vara 

medveten om att det kommer att ta tid från den vanliga räkningen och att uppgifterna presenteras 

på ett sätt som man kanske inte är van vid. Man har som lärare troligtvis inte heller varit utsatt för 

sådan här undervisning så man kan på en gång inte avgöra om lektionen har varit lärande eller 
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inte. Man måste därför vara villig att släppa lite på kontrollen och känna sig säker på det man gör. 

När man sedan har arbetat en tid med detta arbetssätt och eleverna har jobbat mycket med 

uppgifter av det här slaget och man ser på de nationella proven att resultaten är goda, då kan man 

känna sig säker i att eleverna kommer att lära sig på det här sättet. Och de kommer även att ha 

förstått innebörden av den matematik de lärt sig. Det kan verka lite rörigt under veckan och 

eleverna kan tyckas vara lite förbryllade, men efter en avslutande diskussion tillsammans där 

trådarna knyts ihop så är det en stor del av klassen som verkligen förstått matematiken och då 

sitter den. 

 

5. Anledningen till att inte fler lärare prövar alternativa undervisningsmetoder är osäkerhet och 

att de helt enkelt inte har kunskapen om hur de ska gå till väga för att det ska bli framgångsrikt. 

Sedan ligger det också en viss lathet i att en lärare som undervisat i till exempel tjugo år helt ska 

reformera sina undervisningsmetoder. Det krävs trots allt lite energi och engagemang för att testa 

på nya vägar om man är inkörd i ett mönster som man sedan länge är van vid och har man redan 

en för stor arbetsbörda kan det kännas som ett för stort uppdrag att ta åt sig. En annan synvinkel 

på det hela är att om man som lärare har undervisat på ett visst sätt i 20 år och så kommer sedan 

någon och ifrågasätter metoden och säger att den bör ändras. Det är ju som att ifrågasätta hela 

dennes persons livsverk som lärare, och det är en insikt som väldigt få lärare är intresserade av att 

få.  

 

6. Per tycker att undervisningen är enformig, på gymnasiet i synnerhet, på högstadiet till mycket 

stor del och ju längre ner i åldrarna man kommer ju mer varierad och intressant blir 

undervisningen. Vi diskuterar undersökningar som presenteras i Lusten att lära med fokus på 

matematik som visar att upp till skolår 4-5 upplevs matematik som ett spännande och intressant 

ämne. Någonstans där händer något och intresset för matematik avtar dramatiskt. Det nämns även 

att den alltmer utbredda tysta räkningen är skadlig för svenska elevers matematikkunnande.  

 

7. Per anser att det vid vissa tillfällen kan vara bra med traditionell undervisningsmetod, men att 

variation är viktigt och att det vid de flesta tillfällen finns bättre alternativ. 

 

8. Resultaten är goda och håller en högre klass än vad som var förväntat med traditionell 
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undervisning. Speciellt vad gäller de uppgifter som innehåller en undersökande del och 

problemlösande laborativ karaktär. Uppgifter av den här sorten tes väldigt svåra för elever som 

inte har fått chansen att arbeta på det mer fria sättet att diskutera matematik.  

 

9. Utöver de nationella proven som mätsticka är det klent vad gäller andra delar av utvärderingar. 

Det som närmst kan anses vara relevant är när lärarstudenter har varit ute och besökt Per och varit 

med på undervisningen och jämfört med traditionell undervisning och kommit fram till att 

resultatet varit högre med alternativ undervisning. Per påvisar att det är mycket svårt att jämföra 

skillnaderna eftersom varje elev och varje klass är unik och det som man skulle behöva är två 

identiska klasser som har samma matematiska bakgrund och den enda skillnaden är att de får 

olika undervisning. En sådan studie är mycket svår att göra.  

 

3.2 Intervju med Frida Wirén 
 

Frida Wirén arbetar på Elinebergsskolan i Helsingborg som högstadielärare i matematik och har 

under tre år arbetat med ett projekt för att göra matematikundervisningen roligare som resulterade 

i att hon tillsammans med kollegan Åsa Hammarlund 2008 vann Gleerups stipendium för 

innovativa matematiklärare. Hon åker även runt och föreläser runt om i Sverige och håller nu på 

med ett nytt material som ges ut senare under 2009. Intervjun gjordes per telefon. 

 

1. Det Frida och hennes kollegor arbetat mycket med är konkreta uppgifter med stark 

vardagsanknytning för eleverna så att de kan se en mening med den matematik de gör så att det 

inte bara blir en läroboksmatematik. De arbetar mycket med laborationer och temauppgifter. 

Laborationerna går ofta ut på att eleverna själva ska upptäcka någon form av samband. Det kan 

till exempel vara att de ska upptäcka hur triangelns area hänger ihop med rektangelns area, att de 

begriper hur triangelns area är lika stor som en halv rektangel. Därefter tas en diskussion med 

eleverna hur man matematiskt uttrycker de nya sambanden. Givetvis görs även en del 

traditionella genomgångar, men Frida anser att det framförallt är de upptäckande uppgifterna som 

gör att eleverna får förståelse för matematiken. Eleverna uppfattas lära sig på ett annat djup när 

de får upptäcka sambanden själva, annat än om de bara fått läsa det i en bok. Efter varje gång en 

sådan här session har ägt rum sätts eleverna ner för att dokumentera vad de har lärt sig. Detta för 
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att de ska befästa kunskapen på mer än ett sätt och för att eleverna inte ska uppleva att: ”först 

leker vi och sen har vi matematik”, utan att de laborationer och lekar de gör är lika centrala för 

undervisningen som när de räknar i boken. För boken finns fortfarande med i undervisningen. 

Frida har inte helt gått ifrån boken, utan eleverna får göra viss färdighetsträning i boken. 

 

2. Frida, som arbetar på högstadiet, ser alla möjligheter att även applicera hennes arbetssätt även 

på gymnasiet, det gäller bara att hitta bra uppgifter som konkret kan anpassas till innehållet i 

kursen. Det mesta utav laborationer, temauppgifter och annat laborativt material såsom spel har 

Frida och hennes kollegor konstruerat själva, men ibland händer det att de hittar något intressant i 

en bok eller ett nationellt prov eller liknande. Anledningen till att så mycket är egenkonstruerat är 

till att börja med att det inte finns så mycket och utav det som finns så är det ofta utav den 

karaktär att det är 1000 uppgifter i en pärm. Sedan ska man själv sålla i det, vilket tar tid, sedan 

kanske man ändå inte hittar någon uppgift som passar in i det sammanhanget man har tänkt sig 

från början. Därför är det faktiskt enklare och mer tidsbesparande att göra uppgifterna själv än att 

leta efter redan befintliga uppgifter. Det kan röra sig om cirka 5 uppgifter per arbetsområde som 

är lite mer omfattande och tar lite längre tid för eleverna att utföra och som skapar en diskussion 

som är främjande för läroklimatet. Frida och hennes kollegor har i dagsläget inte publicerat sina 

uppgifter i någon större skala. Det finns tillgängligt uppgifter från ett arbetsområde på 

Nämnarens hemsida om samband i algebrafunktioner, men förhoppningen är att kunna ge ut sitt 

material via något förlag i framtiden. När jag frågar om det finns tid till att arbeta på ett sådant 

här sätt så förklarar hon att matematik ofta ses som ett ämne där det är lätt att hålla lektioner för 

att men inte behöver förbereda så mycket. Frida arbetar också som NO-lärare och är därför van 

att förbereda mycket inför sina lektioner. Väljer man att lägga lika stor tid på matematiken finns 

alla möjligeter i världen för att kunna skapa intressanta lektioner. Det som tar den största tiden är 

när man skapar egna uppgifter, men behöver man inte göra det så är tidsåtgången helt jämförbar 

med det traditionella undervisningssättet. Sen tillägger hon att hon även har förståelse för dem 

som inte är inne i det arbetssättet, då kan det givetvis ta lite extra tid innan man vant sig att arbeta 

på det här sättet. Vad gäller resurser så är det inget dyrt material vi pratar om, utan tvärt om 

väldigt billigt, såsom tärningar, centikuber, måttband, snören och så vidare. Det vill säga material 

som oftast redan finns på skolor eftersom det alltid ska finnas lite laborativt material på 

matematikinstutitioner och som är billiga i inköp. 
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3. Laborativ matematik innebär för Frida att eleverna handgripligen får arbeta med händer och 

huvud samtidigt och upptäcker då sambanden som gör att teorin i matematiken blir mer begriplig 

att förstå sig på. Det är viktigt att eleverna får upptäcka sambanden själva och att de blir 

införstådda med att den laborativa matematiken är lika viktig som den teoretiska. Målet är hela 

tiden att komma till det abstrakta med hjälp av det laborativa, för utan det så får eleverna sällan 

den djupa förståelsen för teorin. Eleverna kanske klarar av att utföra uträkningarna, men utan 

förståelse och därför kan de inte omsätta matematiken till praktiken.  

 

4. En stående reaktion från eleverna är varför de ska utföra matematiken på det här sättet och att 

de tror att det bara leks i början och att det senare kommer att komma andra arbetssätt. Läraren 

måste lägga stor vikt på att få eleverna att förstå att det är lika viktigt med den laborativa delen 

som den teoretiska. Ett bra sätt att göra detta är att bedöma arbetet som de gör, framförallt 

temauppgifterna som är lite mer omfattande. Detta gör att eleverna känner tyngden i uppgiften 

och förstår att denna sorts arbete är lika viktigt som det traditionella. Det är också viktigt att 

eleverna ser att de laborativa delarna är med i planeringen från början, så de inte tror att den 

sortens verksamhet bara är något som görs spontant när det inte finns någonting annat att göra. 

En annan reaktion från eleverna är att det kräver mer av dem att arbeta laborativt än att arbeta i 

boken. De måste förstå materialet på ett helt annat sätt än i den automatiserade räkningen i boken. 

I och med att de inte bara ska utföra uppgifterna, utan även diskutera och dokumentera sina 

resultat. Resultatet dokumenteras oftast i form av en laborationsrapport om de har gjort en 

laborativ uppgift. I de lite mer omfattande bedömningsuppgifterna krävs det lite mer, där eleverna 

ska till exempel rita och berätta betydligt mer. Men även eleverna ser och uttrycker den positiva 

aspekten av detta. För de märker att när de kommer till utvärderingen av avsnittet, som kan vara 

ett prov, en bedömningsuppgift eller någon muntlig redovisning, så har de mycket bättre 

förståelse om de även har utfört momentet laborativt och i efterhand dokumenterat det. Detta är 

den uppfattning som de flesta elever har, men det finns också de som inte är positivt inställda.  

Det brukar vara de elever som tidigare klarat av matematiken väldigt bra, när de bara behövt 

räkna i boken, men som nu stött på hinder när de är tvungna att analysera på ett helt annat sätt. Så 

man ska vara väl medveten om att inte det bara finns positiva reaktioner från eleverna. Men av 

de undersökningar som görs under de tre år som Frida och hennes kollegor har eleverna så märks 
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en tydlig skillnad i attityden i positiv riktning, inte bara vad gäller ämnet matematik och 

arbetssättet utan också problemlösning, diskussion och laborativ matematik. Denna undersökning 

har gjorts med en referensgrupp som undervisas på klassiskt vis. Utvärderingen sker skriftligt där 

eleven med egna ord får uttrycka vad de tycker om undervisningen.  

 

5. Frida anser att lärare på hennes egen skola ställer sig lite tveksamma till hennes och Åsas 

undervisning, åtminstone i början. Uttrycket ”man blir aldrig profet i sin egen hemstad” stämmer 

till stor del, även om det finns vissa lärare som är nyfikna på deras sätt att arbeta och vill prova på 

deras sätt att arbeta. Däremot utanför skolan har reaktionerna varit mycket positiva. Frida och 

Åsa är ute på föreläsningar och utställningar som efteråt får mycket positiv respons i form av 

lärare som kommer fram och berömmer och frågar var man kan få tag i material till 

undervisningen. 

 

6. Undervisningen i allmänhet i Sverige uppfattar Frida fortfarande vara enformig och saknar 

utmaning för eleverna. På gymnasiet tror hon att laborativ matematik är ovanlig, och att det i de 

fall det finns oftast handlar om en lärare på skolan som brinner för att undervisa laborativt. Hon 

menar dock att matematiksverige håller på att svänga lite. Det ligger stort fokus på matematiken 

generellt i landet och man gör mycket för att framhäva matematiken. Fler och fler lärare känner 

sig manade att ta in nya moment i undervisningen, vilket är positivt, för märker de då att det 

fungerar och att de får positiv respons från eleverna, vill de fortsätta ta in alternativa metoder, så 

hon tror att det är en förändring på gång.  

 

7. Sedan finns det de lärare som alltid undervisat på det traditionella sättet med tavelundervisning 

och tyst räkning och anser att det är det bästa sättet för att de har alltid gjort så och det har också 

alltid fungerat. Frida tror att anledningen till att det är så många som fortfarande håller fast vid 

denna metod är att de helt enkelt inte vet att det har kommit nya krav på eleverna i 

styrdokumenten som inte uppfylls av deras undervisning, till exempelvis att eleverna ska kunna 

diskutera och argumentera i matematik. Det stora felet ligger i att det är en sådan tung tradition 

inom matematiken i Sverige att matematik ska vara ett katederundervisat ämne, därför lever det 

kvar. En annan orsak är att vissa lärare är bekväma i sitt undervisningssätt och därför inte har 

ambition att ändra undervisningsmetod. I vissa fall kan vanlig tavelundervisning vara bra, men då 
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måste man ha i åtanke att den måste varieras med annan sorts undervisning.  

 

8. Alla de mål och krav som Frida och hennes kollegor arbetar utifrån kommer direkt ifrån 

läroplanen, så betygssättningen som de sedan gör känns väldigt säker. Utvärdering efter att 

eleverna har gått på högstadiet i tre år sker det till största del genom det nationella provet. I Fridas 

grupp hade 25 % betyget MVG vilket är ett mycket bra resultat för en klass.  

 

9. Vad det gäller att utvärdera resultatet av inlärningen i varje arbetsområde finns det traditionella 

prov. De fungerar så att i början på området får eleverna en begreppsdiagnos för att undersöka 

vad eleverna redan kan, som i slutet följs upp av ett prov som påminner mycket om den första 

begreppsdiagnosen. Man kan då på ett enkelt sätt se att eleverna har lärt sig det som de inte kunde 

från början. Sedan finns det bedömningsuppgifter under arbetsområdets gång som lämnas in och 

bedöms av lärarna samt alla de diskussioner och muntliga prov som lärarna tagit del av. 

 

3.3 Intervju Karlskoga 
 

Rune Edvardsson har under 40 år arbetat som lärare på alla stadier, har två lärarutbildningar och 

arbetade senast på gymnasiet Bregårdsskolan i Karlskoga. Han har hållit på med 

utvecklingsarbete inom matematikundervisning och arbetat som lärarfortbildare och varit 

projektledare för ett antal projekt för alternativa undervisningsmetoder. Har varit lärarutbildare 

till Anna och Gerd under praktiken av deras lärarutbildning och fungerar nu som mentor till dem 

båda. Skapare av Matteljén. 

Anna Heineman har en bakgrund som undersköterska som hon arbetade som i 10 år. Hon har 

arbetat som lärare sedan 2004 och arbetar sedan två och ett halvt år som lärare i matematik på 

Walthers Gymnasium i Karlskoga och arbetade innan dess på ett högstadie och på gymnasiet 

Bregårdsskolan. Gick som lärarstudent hos Rune. 

Gerd Pihl har arbetat som lärare i 5 år och arbetar nu som lärare i matematik på Bregårdsskolan 

och Komvux i Karlskoga. Hon är utbildad gymnasielärare i både matematik och psykologi har 

även en socionomutbildning i bakgrunden och har arbetat som socionom med barn, ungdomar 

och familjer i 25 år, något som gett henne kunskaper och erfarenheter som hon haft stor nytta av i 

arbetet som lärare. Intervjun gjordes som en gruppintervju som personligt möte. 
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1. Gerd tycker att det är viktigt att man förankrar uppgifterna till elevernas verklighet. Hon 

försöker ta reda på en elevs speciella intressen och utgår ifrån dessa när hon skapar uppgifter.  

En viktig del i Annas undervisning handlar om att bygga upp elevernas självförtroende, för hon 

menar att de kan så mycket mer än vad de själva tror sig kunna. Rune skapade under sin tid som 

aktiv lärare Matteljén, ett blandord mellan Matematik och Ateljé, dit alla är välkomna. Nu för 

tiden, efter att Rune har gått i pension är det Gerd som har tagit över Matteljén. Främst är det 

elever som kommer dit, men även föräldrar som behöver friska upp sina matematikkunskaper 

kommer dit, för att de senare ska kunna hjälpa sina egna barn. Matteljén är ett hjälpmedel för 

dem som vill ha extra stöd i matematik och heter ibland på andra orter mattestuga eller 

räknestuga. Det kommer elever som ligger på alla nivåer, både de som har svårt för matematik, 

men även de som siktar på MVG och alla kategorier av elever däremellan. Inför en provperiod är 

det fullt i Matteljén. Vissa elever kommer till Matteljén även när de ska studera andra ämnen, till 

exempel svenska, bara för att det är ett så lugnt och bra studieklimat där. Rune påpekar att det är 

viktigt att låta eleverna arbeta med olika saker. Alla elever är olika och kan olika mycket i allting, 

även matematik. Det är onödigt att duktiga elever ska hålla på och traggla med uppgifter som är 

alldeles för lätta för dem, på samma sätt som att det är dumt att låta elever hålla på med 

matematik som de ännu inte klarar av. Han drar paralleller till höjdhopp och att det är orimligt att 

alla ska hoppa på samma höjd och ställa samma krav på alla elever. Det är viktigt att börja på 

elevens nivå, man kan inte förrän man kan, brukar Rune säga. Gerd som har gått kurs i laborativ 

matematik på Karlstad Universitet för Stefan Löfvall menar att all den laborativa verksamhet som 

pågår i grundskolans tidigare år går att applicera på gymnasieskolan. Det är bara att ändra 

uppgifterna så att det passar deras nivå. Rune använder sig gärna av Cuisenaire-stavar till 

exempelvis för att förklara bråk, som att en fjärdedel faktiskt är större än en femtedel. Ett annat 

bra hjälpmedel vid inlärning av ekvationslösning är att använda något så enkelt som 

tändsticksaskar. Låt några tändstickor ligga öppet på bordet, ett plustecken, en tändsticksask, ett 

likhetstecken och ett annat känt antal tändstickor. Tändsticksasken symboliserar x och eleverna 

får en bra bild för vad det är de håller på med. Ett annat sätt att ”undervisa” är att som Anna låta 

en elev få egen frihet, nämligen en elev som faktiskt aldrig räknar själv, utan bara går runt och 

hjälper alla andra istället och lär sig själv väldigt bra på detta sätt. Och är det så att man kan 

förklara för sina kamrater så visar det på att eleven greppar förståelsen av matematiken. Detta gör 

givetvis också att Anna vinner tid som hon kan använda till att hjälpa de andra eleverna plus att 
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hon verkligen får hjälp av denna elev att hjälpa de andra eleverna. Att använda sig av elevhjälp är 

något som Rune har arbetat mycket hårt med. I och med att Rune har undervisat upp till tre kurser 

samtidigt och i samma lektionssal ser han det som en fantastisk resurs att eleverna ska hjälpa 

varandra. De elever som redan läst A-kursen och som nu är på B eller C, hjälper de elever som 

läser håller på med A-kursen. Eleverna som läser C-kursen hjälper varandra och så vidare. 

Eleverna sitter fyra och fyra i grupper som arbetar med ungefär samma sak och när en elev räcker 

upp handen är det inte läraren som kommer och hjälper, utan en annan elev. För att detta ska 

fungera smidigt har en stor resursanalys gjorts för att eleverna själva ska kunna veta vilka de kan 

hjälpa och vilka de kan ta hjälp av. Detta betyder att när väl en elev frågar Rune om någonting så 

innebär detta att ingen av de andra eleverna kunde hjälpa med just den här uppgiften. Detta är ett 

fyndigt system för att läraren ska kunna räcka till som resurs. I dessa grupper om fyra elever görs 

små genomgångar på elevernas initiativ eller om Rune anser att så behövs. Han använder sig då 

av en bärbar whiteboard i A3-format. Han tillägger att om han skulle ha fortsatt undervisa (han 

gick i pension) så skulle han ha bett om en rullbar whiteboard, dels för att det är enklare att 

hantera, men även för att det blir en bra avskärmning till den övriga klassen.  

 

2. Vad gäller tidsåtgång kräver det inte mer tid än vad som krävs till klassisk undervisning. Rune 

berättar att han har ett litet speciellt upplägg för sina elever. På grund av att många elever på 

Walthers Gymnasium är pendlare med stort avstånd till skolan är det inte obligatoriskt med 100% 

närvaro på lektionerna. Eleverna har getts friheten att få flexa upp till 40% av lektionstiden, mot 

att de visar upp prestationer de gör på annan ort och tidpunkt. Rune har givetvis fortfarande det 

yttersta ansvaret och kan därför kontakta eleverna och säga till dem att nu är det dags att du 

kommer tillbaka till lektionerna. Detta har gjort att Rune har sparat in tid, som han använder till 

dem som behöver mycket hjälp på lektionerna. Det blir heller inte lika stora elevgrupper i 

klassrummet. En stor anledning till att det här arbetet har fungerat så bra är att det har skapats en 

interaktiv plattform på Internet där både eleverna och lärarna kan logga in och kommunicera med 

varandra och be om hjälp. Rune är inloggad både när han är i skolan och så fort han kommit hem. 

Man kan tro att det skulle kännas som att arbeta dygnet runt, men Rune uppger att arbetsbördan 

inte är alls särskilt stor på hans fritid. Eleverna säger att de känner en trygghet i att de kan få hjälp 

och därför vågar ge sig på att arbeta hemma utan att vara rädda för att köra fast. Ett villkor för att 

de ska få arbeta på annan ort än på lektionerna är att de i förväg meddelar var de arbetar, något 
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som motarbetar den uppenbara risken av slentrianskolk från lektionerna.  

 

3. Laborativ matematik för Rune innebär att eleverna ska få se, känna och upptäcka vad som 

händer i matematiken. Han nämner också att det är viktigt att man som lärare vet att man har 

rektorn på skolan med sig. Det finns nämligen ett visst motstånd till denna sorts undervisning, då 

det råder en stark tradition inom det matematiska ämnet och då är det nödvändigt att man har 

chefen bakom sig. Mycket i skolan idag handlar om att man inte längre bara ska lära sig saker 

utantill. Det krävs mycket mer idag och det är det som det handlar mycket om inom laborativ 

matematik. Du ska kunna reflektera, analysera och diskutera kring matematiken och det är så 

eleven får den djupare förståelsen som eftersöks idag.  

 

4. Det viktigaste för att utveckla sig som lärare tycker Rune är att du är lyhörd inför vad dina 

elever har för åsikter. Han anser att det är de som är experter på hur de vill lära sig saker, så det 

bästa du kan göra är att ge eleverna utvärderingar där det både genom styrda frågor och i fritext 

får uttrycka sig vad de anser om utbildningen och undervisningen, minst varje termin. Sedan ska 

du som lärare lyssna på vad de har att säga om din arbetsmetod och ditt sätt att förmedla kunskap 

och ta till dig detta för att utvecklas. Låt eleverna lära dig att bli en bättre lärare uttrycker sig 

Rune. Eleverna får också vara med och utforma upplägget för verksamheten, när de ska ha prov 

och diagnoser, om eleverna tycker att det har varit för få genomgångar eller för mycket. Man ska 

också vara medveten om att det finns elever som efterfrågar klassisk tavelundervisning och 

kanske framförallt att efterfrågan kommer från föräldrarnas sida. Så det finns även de som 

uppskattar den metoden, sen kan man ställa sig frågan om detta inte är för att de just inte varit 

med om någonting annat tidigare? 

 

5. Andra lärare ställer sig mycket tveksamma till Runes sätt att arbeta interaktivt och menar på att 

eleverna inte kommer att lära sig något. Det vore intressant att höra deras åsikt även i efterhand, 

när det med facit i hand visar att eleverna klarar sig mycket bra. Rune ställer retoriskt frågan när 

elever lär sig bäst? När de ges frihet och de känner sig gladare och att de arbetar och trivs i skolan 

eller när det är obligatoriskt att gå på lektionerna och känner sig tvingade? Ett unisont motstånd 

till att gå ifrån klassisk tavelundervisning har Rune hört från lärare att det beror på att man som 

lärare har lärt sig själv på just det sättet och att de känner sig lugna och trygga i den sortens 
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undervisning. De sätter sig själva i första rummet och inte eleverna och ser till sin egen 

arbetsmiljö före elevernas lärande. Man måste som lärare våga släppa på sin trygghet och testa 

nya metoder för att uppnå de resultat som skolan kräver idag. Rune tror att alla lärare är 

förändringsbenägna om de får en garanti på att resultatet kommer att bli bättre och vi kan hoppas 

på att genom att fler och fler lärare, nyutexaminerade och erfarna, testar på nya metoder, kommer 

detta att fungera som en sorts garanti för att eleverna kommer att lära sig bättre och detta kommer 

att resultera i att ännu fler vågar testa på alternativa metoder. Det är viktigt att man som lärare 

vågar tappa kontrollen, om inte vi som lärare testar på nya saker, vem ska då göra det? 

 

6. Mina tre intervjupersoner är rörande överens om att undervisningen inom matematik i Sverige 

är alldeles för enformig och att den skulle kunna varieras på väldigt många fler sätt än vad som 

görs idag.  

 

7. Ett alternativ till tavelundervisning för hela klassen är att ha små frivilliga genomgångar för de 

elever som själva känner att de inte behärskar ett visst avsnitt. Det kan te sig så att man som 

lärare när man vandrar runt bland eleverna märker att här är det något som några elever inte har 

förstått. Då säger man till klassen att nu kommer jag att gå igenom detta och de som känner sig 

osäkra på det följer med mig och ni andra fortsätter att räkna. Ofta är det så att det är fler som 

följer med än de som man upptäckt från början. Ett sätt att hålla ordning på i vilken ordning 

eleverna vill ha hjälp är att de får skriva upp sina namn på tavlan och vad de vill ha hjälp med, så 

kan man samla ihop de elever som stött på samma problematik.  

 

8. Att jämföra sin undervisning med någon annans är ingenting som Rune egentligen tycker att 

man kan göra, eftersom alla elevgrupper är olika. Det som kan sägas är att alla elever i Runes 

grupp fick minst godkänt på det nationella provet, sedan får var och en dra slutsatser av det, 

samma grupp kanske skulle ha fått godkänt även med en annan pedagog med en klassisk 

undervisning. Jag personligen vågar gissa att så inte skulle ha varit fallet och betänker att det är 

väldigt ovanligt att alla elever i en grupp blir godkända.  

 

9. Det som framförallt är en mätsticka på undervisningen är de nationella proven. Det har inte 

gjorts mycket mer rapporter eller liknande angående sådan här undervisning som kan bevisa 
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någonting.  

 

3.4 Intervju med Sten Ryd 
 

Sten Rydh är utbildad teolog, musikpedagog och administratör, och har verkat inom både 

kommun och näringsliv. Han har förutom matematik, musik och religion också studerat språk 

och historia samt arbetat som pedagog inom en rad områden. Han är också utbildad suzukilärare 

och arbetar sedan 1996 på att tillämpa suzukimetoden inom matematiken. Sten Rydh har under 

många år varit anlitad som föredragshållare och ledare av kurser och studiedagar i musik, 

matematik, pedagogik och andra ämnen, samt medverkan i flera TV-program (UR). Han har 

också skrivit och medverkat i flera böcker. Intervjun gjordes genom personligt möte. 

 

1. Första och kanske viktigaste saken man måste göra som lärare är att få eleverna till att vilja 

lära sig matematik. Detta är något som man som lärare inte får vara för mesig med utan verkligen 

kämpa för att väcka ett intresse från första början, inte acceptera att vissa elever inte vill lära sig 

utan verkligen få dem att förstå att jag som lärare vill nå fram till eleven och få den att ändra 

attityd till matematiken. Har man inte viljan att ändra inställningen hos sina elever så kan det 

mycket lätt bli uppförsbacke i framtiden. Två ledord i Stens lärarfilosofi är trygghet och 

utmaning och konsten att finna en sund balans mellan dessa två. Han poängterar även den kanske 

självklara vikten av repetition och att man måste gå igenom kapitlets huvudpoäng minst tre 

gånger, gärna på olika sätt, för att få alla eleverna att förstå. Sten diskuterar mycket med sina 

elever på sina lektioner, ett undervisningssätt som är mycket viktigt för förståelsen av det man 

håller på med. Han gör också många praktiska uppgifter för att anknyta till verkliga problem. Om 

det till exempel är en C-kurs på gymnasiet och stora delar av kursen handlar om derivata så ser 

han till att eleverna får utföra praktiska försök för att de ska få sig en bild av vad de egentligen 

håller på med. Det kan till exempel vara att en elev får i uppdrag att ta tiden på läraren när han 

går i olika hastigheter från ena sidan klassrummet till andra sidan klassrummet. Först i konstant 

fart där det kanske tar 13 sekunder från A till B, i andra försöket först långsamt och efter kanske 

12 sekunder sprintar han iväg och kommer även här i mål på 13 sekunder. Till följd av detta 

erhålls två olika kurvor som visar den tillryggalagda sträckan på y-axeln som funktion av tiden på 

x-axeln. Båda har samma medelhastighet men med olika momentanhastigheter och accelerationer 
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utmed sträckan. Ett annat exempel är om du har en videofilm på en bil som åker och du vet 

tidsintervallet mellan varje bild i filmen, så kan du räkna ut momentanhastigheten. Det absolut 

viktigaste är att läraren hela tiden använder sig av konkreta exempel tagna ur verkligheten som 

eleverna kan relatera till. Att också hela tiden diskutera med eleverna vad det är som är viktigt i 

kursen och visa kärnan till kunskapen och komma överens med eleverna att vi tillsammans ska 

fixa det här, så att man får dem med sig, bygger upp deras självförtroende, det är viktigt för att 

lyckas med en klass. Man får som lärare också vara lyhörd för när det fattas bitar i matematiken 

sedan grundskolan och ta ansvaret att gå tillbaka och uppfriska kunskapen, för utan de 

grundläggande tankegångarna klarar de aldrig av den mer avancerade matematiken. Sten låter 

också sina elever visa framme vid tavlan om de förstått vad genomgången handlat om, och vill 

flera elever visa så får de det, en efter en. Ju fler som visar, desto lättare blir det om en kompis 

redan har gjort det och desto bättre fäster kunskapen. Istället för att ge eleverna ofrivillig läxa 

”lurar” man eleverna till att anta en utmaning som de ska lösa hemma.  

 

2. Vad gäller den ekonomiska aspekten på Stens undervisningsmetoder så är de absolut inte 

dyrare än traditionell undervisning. De praktiska experiment som utförs innehåller väldigt billiga 

material som oftast redan finns på skolan eller som är lätta att få tag på, på annat sätt. Tidsmässigt 

så är det vissa moment som hoppas över, till fördel för att lära sig dem på andra sätt. Ett visst 

kapitel i boken kan hoppas över och det utförs istället laborativt genom något gemensamt 

experiment som det sedan görs ett arbete på. Det man måste ha i åtanke när det gäller tidsåtgång 

är vad eleverna egentligen har lärt sig på den tid som tilldelats dem. För lärare kan det i början 

vara mer ansträngande att undervisa på ett liknande sätt som Sten om man jämför med ett 

traditionellt arbetssätt, som är väldigt bekvämt för läraren eftersom det krävs minimal 

ansträngning för att förbereda dessa lektioner.  

 

3. Sten berättar om en lärare han hade när han läste matematik på gymnasiet som var väldigt 

engagerande och hade förmågan att väcka intresset hos eleverna. Det var kanske inte så mycket 

laborativt material, utan snarare att man fritt diskuterade matematik och vände och vred på 

problemen. Lektionstimmarna gick helt åt till att diskutera matematik. De var alldeles för 

värdefulla för att sitta och räkna färdighetsträning, det fick man göra hemma. Förståelsen var 

central vid mötet mellan elev och lärare, räkningen skötte eleverna själva. Intresset för matematik 
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väcktes för Sten redan som treåring när han lekte med klossar och så småningom mekano. Han 

påvisar också hur viktigt språket är för matematiken som han fick genom högläsning och fantasin 

som han fick genom skapande och målande som liten. Han berättar att det är viktigt att man 

måste låta eleverna se skönheten i matematiken, och då är det mycket bra om man har laborativt 

material till hjälp för detta. Sten har väldigt mycket laborativt material i sin lokal som går under 

namnet mattesmedjan. Väldigt mycket är egenkonstruerat genom material från hobbyaffärer och 

liknande. Många spel finns, böcker, modeller för matematiska fenomen, procent- och bråkband 

och allt man kan tänkas behöva. Istället för att arbeta med läroboken arbetar Sten med små kort 

som innehåller det viktiga ur varje kapitel. För att få bra förståelse för matematiken och att 

eleverna ska se problemen de ska lösa, är det viktigt lär sig att rita figurer. Jag märker att Sten 

arbetar mycket med att skapa likheter mellan matematiken och intressen som ligger hos eleven 

och han försöker skapa upplevelser som driver eleven att gå vidare. Han ser ljust på framtiden 

och är glad att det kommit in mycket muntlig matematik, laborativ matematik, problemlösning 

och utomhusmatematik inom svensk matematikundervisning.  

 

4. Sten klargör från början att de kommer att arbeta med utgångspunkt ur en annan metod, för 

låter du dem börja med den traditionella metoden är det svårare att bryta mönstret. Han förklarar 

då för eleverna att han tror att de kommer att kunna lära in mer och att de kommer att få bättre 

matematikkunskaper ifall de gör på det sättet han vill. I och med denna framtoning från allra 

första start har Sten inte haft några problem med att eleverna hellre skulle sitta och räkna själva.  

 

5. Att matematiken ser ut som den gör idag med mycket teoretisk matematik och 

färdighetsträning tror Sten beror på att det för läraren är en bekväm väg att gå och att det finns en 

osäkerhet hos läraren som gör att den inte vågar ge sig ut i det okända. Lärare har ofta heller inte 

fått möjlighet att uppleva skönheten inom matematik vilket gör att de inte brinner för sitt ämne 

och ser det mer som sitt arbete än sitt kall och finner därför trygghet att hålla sig till boken. 

Lärare har uttryckt att de är ängsliga för att gå ifrån boken för då kanske de missar någonting och 

just genom detta förhållningssätt missar eleverna det väsentliga. Att det är så vanligt med just 

sådan här undervisning tror Sten beror på att det är traditioner som hänger kvar, då människor har 

en tendens till att göra som man har sett sina föräldrar och lärare göra förut. Även 

nyutexaminerade lärare som brinner för laborativ matematik faller efter några år tillbaka till 
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traditionell undervisning. Det sitter så starkt i oss den undervisning vi själva upplevt och vi 

känner oss trygga i att den fungerar. Det är först när du som lärare i en trygg miljö får se 

undervisningen i praktiken och att den fungerar, då kommer du att ha mycket större chans att 

växa in i och genomföra undervisningen själv. Vill man som lärare förändra sitt arbetssätt tycker 

Sten att man ska börja med lite i taget, kanske en lektion i veckan till exempel. Förändring är 

någonting som människan är rädd för och därför gör vi bäst i att ta förändringen stegvis. När de 

sedan har prövat på metoden kan de se att den fungerade och att eleverna lär sig mer när man 

diskuterar och laborerar matematik med dem. Sten råder lärare som vill förändra sin metod till att 

läsa lite böcker om just den pedagogiken, så att de själva känner sig säkra på det de gör och har 

fakta som backar upp dem.  

 

6. Sten anser att det hålls på i för hög grad med bara den teoretiska matematiken och 

färdighetsträning och att den praktiska delen glöms bort, som kanske för alla är matematikens 

drivkraft. Många elever behöver ha den praktiska anknytningen till matematiken för att förstå vad 

de håller på med och finna mening med det de håller på med. Av de erfarenheter som Sten har av 

ungdomar som kommer upp till gymnasiet, så har skrämmande många aldrig någonsin förstått 

vad de håller på med, utan har bara fått sitta och träna färdighetsträning. 

 

Sten har tagit del av en amerikansk undersökning som gjorts av James Stiegler (CA, USA) där 

man filmat undervisning inom matematik och kommit fram till att det ser nästan likadant ut över 

hela världen, först genomgång, sedan tyst räkning. Utom i ett land, Japan, där går en lektion 

istället till så att eleverna får ett problem, väl utarbetat och känt av läraren och hans kollegor. 

Sedan förklaras problemet för eleverna under kanske de första 15 minuterna och eleverna har 

möjlighet att ställa frågor tills alla elever har förstått vad problemet innebär. Efter det ska klassen 

lösa problemet. Vissa sitter ensamma medan vissa arbetar i grupp. Man bestämmer sig för en 

lösningsmetod, om man ska använda sig av någon form av praktisk matematik, tabeller och så 

vidare. Läraren går omkring i klassrummet och premierar ju fler lösningsmodeller eleverna hittar. 

Det finns alltså inte bara en väg till rätt svar. Läraren väljer ut ett antal elever som utan kritik får 

presentera sina lösningar och till sist diskuterar elever och lärare för- och nackdelar med de olika 

lösningarna. Det är också vanligt att flera lärare sitter och lyssnar på lektionerna för att sedan 

tillsammans diskutera och vidarearbeta lektionsgenomgången så att samma genomgång kan 
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användas i flera klasser och efter att det har använts i olika klasser diskuterar lärarna igen och 

kommer fram till hur de ytterligare ska kunna förbättra sig inom det pedagogiska. Det finns även 

i Japan vanliga genomgångar, men balansen mellan dessa och de mer problemlösande lektionerna 

är mycket bättre än i övriga världen. Det finns ytterligare en modell som man arbetar med i Japan 

och det är hela matematikdagar som fungerar som en slags stationsverksamhet där eleverna får gå 

omkring på de olika stationerna och lära sig laborativt inom olika matematiska områden. Sedan 

används de här matematiska upplevelserna eleverna har haft under dagen för att ytterligare 

befästa kunskaperna på lektionerna. 

 

7. Vad gäller traditionell undervisning anser Sten att denna metod fungerar ibland, om man har 

motiverade elever som sitter och arbetar flitigt med det de ska göra, men enligt Stens erfarenhet 

är detta inte ett sätt som fungerar särskilt bra. Traditionell undervisning är inget som helt ska 

slopas, men det är heller inget arbetssätt som kan användas genomgående enda metod. Han 

tycker inte att det finns någon gyllene väg vad gäller undervisningsmetod och att varje lärare 

måste hitta en metod som passar just den läraren. Det som kan ses som en riktlinje som skulle 

kunna passa alla är att undervisningen ska vara varierande.  

 

8. Sten tycker att hans elever lär sig mer djupgående kunskap än de som undervisas enligt 

traditionell metod. Kanske är hans elever inte lika drillade på mängdräkning, men han vågar påstå 

att de har mer förståelse för den matematik de håller på med. Under den tiden som han hade 

vanliga klasser på till exempel högstadiet, gymnasiet och komvux vet han att både lärare, rektorer 

och elever var väldigt nöjda med de resultat som hans elever presterade och det brukade även där 

gå bra på nationella prov.  

 

9. Sten håller inte på så mycket med uppföljning av de elever han har hjälpt, men han får ofta 

tacksamtal av elever som ringer och berättar att det gått bra. Han känner inte till om det har gjorts 

några rapporter eller liknande på sådan undervisning som han bedriver, detta kanske för att 

laborativ matematik fortfarande inte är en så stor verksamhet inom svensk matematik i skolan, 

utan det sätt som finns att mäta kvaliteten på undervisningen är fortfarande de nationella proven.  
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3.5 Intervju med Krister Larsson 
 

Krister Larsson är lärarutbildare vid Linköpings universitet. Han har lång 

undervisningserfarenhet från grundskola, gymnasium och komvux. Han är även 

läromedelsförfattare och arbetar med lärarfortbildning. Han är speciellt intresserad av att förnya 

undervisningsstrategier i klassrummet där eleverna arbetar med laborativa matematikuppgifter 

och modellering. Det vill han kalla ”lärarstyrd upptäcktsinlärning”. Intervjun gjordes per telefon.  

 

1. Krister ser sig själv som en regissör som regisserar lärandet mer än som en handledare. Han 

säger också att han är ovillig till att hjälpa eleverna att direkt visa hur man löser en uppgift, 

istället uppmanar han eleverna till att diskutera tillsammans för att komma fram till en lösning. 

Han försöker alltså i första hand driva på den sociala konstruktivismen eleverna emellan. För att 

man ska få eleverna intresserade måste man utveckla uppgifterna så att de ser ut på ett annat sätt 

än vad de gör idag menar Krister. Man börjar med en situation eller ett fenomen som eleverna 

kan relatera till, som man sedan utvecklar och tydliggör det för eleverna. Eleverna får sedan 

arbeta i arbetsgrupper som läraren bestämmer och efter ett tag får lärare och elever tillsammans 

presentera lösningarna. När man arbetar på det traditionella sättet med vanliga genomgångar är 

det många elever som inte hinner med att få förståelse för materialet som gås igenom utan sitter 

och väntar på att få räkna i boken och tror att de ska klara det själva, något som de ibland gör på 

grund av upprepningen, men de lär sig inte så mycket på detta viset, framförallt inte någon 

djupare förståelse.  

 

2. Det tar mer tid att undervisa på det här sättet, för det är mer saker att förbereda än om du bara 

undervisar direkt ur boken. Det är det som är faran, att matematiken kommer i kläm till fördel för 

andra ämnen. För matematik kan man undervisa i även om man inte förbereder speciellt mycket, 

dock med en lägre kvalité, i till exempel fysik och kemi är det många saker som man måste 

förbereda och blir denna börda för stor är det vanligt att matematiken blir lidande. Dyrare än 

traditionell undervisning är det inte, för det är vanliga lektioner.  

 

3. Det som det i första hand handlar om är att utgå ifrån verkliga problem och måla upp ett 

scenario som gör att eleverna får en bild av problemet och att sedan få visat hur man kan lösa 
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utmaningen med en viss sorts matematik. Ett exempel på en uppgift är att man häller upp T-sprit i 

ett mätglas som man sedan väger. Sedan häller man ut lite i taget och väger på ett antal punkter 

och får till slut en riktningskoefficient som då blir densiteten g/ml. Så det är både 

situationsbeskrivningar och laborativt material, huvudsaken är att varje moment hängs upp på en 

minneskrok så att eleverna kan tänka tillbaka och komma ihåg vad det var de gjorde. 

 

4. Det kan gå mycket trögt i början i en klass om eleverna har en matematisk historia bakom sig 

där de i kanske 9 år innan gymnasiet är inkörda på att de ska sitta tyst och räkna i boken. Vissa 

elever har då svårt att förstå vad det är de egentligen lär sig med den nya arbetsmetoden. Det 

gäller då att även på proven ha laborativa uppgifter så att de ser att det som du undervisar 

utvärderar du också. Man stöter på en svårighet om man arbetar på en större skola där klasserna 

har gemensamma prov och dessa prov är mer grundade på läroboken för att de andra klasserna är 

undervisade på det traditionella sättet. Däremot på de nationella proven ser man skillnader för där 

är det mer laborativa uppgifter och där klarar sig elever som undervisats laborativt särskilt bra.  

 

5. Är man ensam som lärare som vill arbeta laborativt kan det vara mycket trögrott och Krister 

rekommenderar att man då byter skola till man hittar en där rektor och kollegor stöttar en i sin 

uppfattning om undervisningen. Intresset finns hos det flesta lärare att genomföra laborativ 

matematik initialt, men sen träder problemet med tidsbrist in på grund av alla övriga uppgifter 

som åläggs en lärare. Det är inget fel på individuella studieplaner, mobbingplaner och liknande 

uppgifter, men tillsammans gör de att kärnverksamheten som vi faktiskt ska bedriva, 

undervisningen, blir lidande. Ytterligare en anledning till att det är svårt att tillämpa laborativ 

matematik som lärare är att traditionen inom matematik är kollosalt tung och att vi har arbetat på 

det traditionella sättet så länge i Sverige har gjort att intresset för matematik har fallit. 

 

6. Undervisningen i Sverige är mycket åt det traditionella hållet och därför saknas variation på 

lektionerna. Det är forskat kring tyst räkning och att den till och med är skadlig för eleverna 

eftersom den gör att de tappar intresset för matematik. Eftersom det blir dåliga resultat i TIMSS 

och eleverna inte är dummare nu än förr, så måste vi titta på vad vi ska lägga fokusen på. I de nya 

styrdokumenten läggs tonvikten på förståelse och då måste vi även lägga undervisningen åt det 

hållet, annars kommer vi aldrig att få upp nivån på matematiken hos eleverna.  
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7. Krister har undersökt hur elever beter sig under en genomgång där läraren står och arbetar hårt 

framme vid tavlan och kommit fram till att verkningsgraden hos eleverna är väldigt låg och att 

deras aktivitet inte lär dem speciellt mycket och värdefull tid går till spillo. Även efter 

genomgångarna är verkningsgraden mycket låg och det är mycket tid som går åt till att räcka upp 

handen eller bara prata bort tiden när man använder sig av den traditionella 

undervisningsmetoden och tyst räkning. Tavlan i sig är ett nödvändigt redskap för att redovisa, 

men han framhåller att man i större grad ska låta elever, själva eller i grupp redovisa för hur de 

vill lösa ett problem. Det kanske tar dubbelt så lång tid men de lär sig bättre.  

 

8. Hemprovräkningar är något som han har tagit in och arbetar mycket med. Det fungerar så att 

varje eller varannan vecka får eleverna 8 uppgifter med sig hem att arbeta med, som sedan samlas 

in och sätts in i en portfolio som varje elev har, där också laborationsredovisningar och liknande 

sätts in. Detta är ett sätt för läraren att se vad eleverna lärt sig av det kapitlet man behandlat 

senaste lektionerna. När eleverna vet att detta är material som sparas och sätts in i deras 

personliga portfolio tas arbetet på större allvar och det läggs ner mer energi för att lösa det. Detta 

är dessutom ett bra underlag till utvecklingssamtal och för läraren att se vad eleven verkligen har 

lärt sig. Kursmålen är det centrala vad gäller att se om eleverna har uppnått de krav som ställs på 

dem och resultatet visar att de klarar sig bra på de nationella proven. Att jämföra med traditionell 

undervisning tycker Krister är väldigt svårt eftersom det då skulle krävas två identiskt klonade 

klasser för att kunna uppnå någon vetenskaplig nivå och jämföra vilket är omöjligt. 

 

9. Den bästa värdemätaren vi har just nu är de nationella proven. Vad gäller vidare utredningar 

som han har tagit del av så är det svårt att verkligen bevisa några skillnader mellan laborativ 

undervisning och klassisk även om många skolor som håller på mycket med laborativ matematik 

har försökt visa detta men sådana undersökningar är sällan tillförlitliga.  
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4. Diskussion 
 

4.1 Sammanfattning av resultatdelen 
 

1. Något som varit genomgående för samtliga intervjuade pedagoger är att de tycker att det ska 

diskuteras matematik. Eleverna ska i första hand hjälpa varandra med uppgifter som de kört fast 

på. Att arbeta med elevhjälp är positivt både i aspekten att eleverna lär sig själva genom att hjälpa 

andra, fler elever blir hjälpta och läraren sparar på sin värdefulla tid. Även i samarbetet mellan 

lärare och elever ska matematiken mer vara på en diskussionsnivå än en föreläsningsnivå. Ett bra 

samarbete mellan eleverna skapas när de får arbeta i olika gruppkonstellationer. Som lärare måste 

vi låta eleverna inkluderas mer och låta dem komma fram till tavlan och visa. Gemensamt för 

många av intervjupersonerna är att timingen på genomgång är viktigt, för genomgångar ska inte 

slopas helt. Först byggs ett scenario upp där olika utmaningar väntar inom matematiken, sedan 

förklaras teorin. Temauppgifter där situationer skapas antingen i fantasin eller i verkligheten är 

bra för inlevelsen. Problemställningen diskuteras och förklaras, gärna en uppgift som anknyter till 

elevernas verklighet. När sedan situationen uppstår att eleverna behöver en genomgång för att 

lösa uppgiften, då är det dags för det. Man presenterar alltså de verkliga problemen innan teorin. 

Uppgifterna får gärna vara av upptäckande slag, så att eleverna själva får dra slutsatser, vilket gör 

att de kommer att komma ihåg bättre. Laborativa uppgifter och användandet av enklare laborativt 

material är också viktigt för förståelsen. När man har arbetat igenom en sådan här uppgift är det 

också viktigt att knyta ihop säcken genom att dokumentera arbetet på något sätt och skriva ner 

sina slutsatser och lärdomar. Att arbeta med elevernas självförtroende och viljan att intressera sig 

för matematik är många överens om. Om eleverna tror på sig själva och att man från början 

startat ett intresse för matematik kommer de att ha mycket lättare att lära sig. Något som 

genomsyrar hela läraryrket är att få eleverna att känna sig trygga och må bra, en grundsten för att 

lärandet ska kunna fungera. Men det är också viktigt att det inte blir för tryggt utan att de också 

blir utmanade på en lagom nivå för just den eleven. Det är därför viktigt att låta eleverna arbeta 

med olika saker på den nivån som passar just dem.  

 

2. Vad gäller tidsåtgången så är de flesta överens om att det inte tar mer tid att undervisa 
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laborativt än traditionellt, när man väl är insatt i arbetssättet. En lärare tycker att det tar mer tid, 

men att det också får göra det, eftersom den tid som läggs till att förbereda andra ämnen också 

skall tilldelas matematiken. Det som kan ta lite tid i början är att hitta uppgifter som är rika nog 

på utmaningar. Den vanligt förekommande attityden att man inte hinner med allt i boken får 

slopas och ersättas med insikten att man faktiskt hoppar över vissa kapitel i boken för att arbeta 

med dem på andra sätt. Vad gäller laborativt material och uppgifter, så finns det, men det kräver 

att man letar lite, men det kommer nog förändras med att matematiksverige sakta verkar gå åt det 

laborativa hållet. Det material som finns till grundskolan går även att applicera på gymnasiet, 

bara man ändrar på uppgifterna. Ekonomiskt sett är det inga problem att genomföra laborativ 

verksamhet eftersom materialet är billigt och oftast finns på skolan.  

 

3. Det handlar till största delen om en attityd till matematik, mer än själva materialet. När man 

arbetar med laborativ matematik och låter eleverna arbeta på olika svårighetsgrad kan det bli lite 

rörigt. Man måste som lärare tillåta sig själv till att tappa kontrollen för att uppnå bra resultat. Ett 

bra sätt är att bygga upp en situation kopplad till elevernas verklighet och intresse som ska lösas, 

där eleverna får arbeta med alla sinnen och reflektera, analysera och diskutera för att komma 

fram till och upptäcka matematiken själva, alltså att gå ifrån det laborativa fram till det teoretiska 

och slutligen göra en uppföljning där de dokumenterar sina slutsatser.  

 

4. Det som är gemensamt för de intervjuade lärarna är att de när de första gången träffar eleverna 

får ett visst motstånd till den nya arbetsmetoden och att de undrar varför de ska arbeta på för dem 

nya sättet. De har ofta en matematikhistoria på många år bakom sig av den traditionella metoden. 

Det gäller då som lärare att förmedla att det är han/hon som bestämmer över hur tiden ska 

disponeras och att det är förståelsen som är viktigare än mängdräkningen. De negativa attityder 

man kan stöta på kommer ofta från de elever som tidigare varit de duktigaste när det gäller 

räkning i boken. Det krävs nu mer av eleverna och det är inte längre tydligt vem som är bäst. 

Majoriteten elever är emellertid positivt inställda till laborativ verksamhet och är engagerade och 

kommer med nya förslag och får med tiden en mer och mer positiv inställning till matematik. 

Många elever efterfrågar mer diskussion inom matematiken. 

 

5. De attityder man stöter på från lärare som undervisar traditionellt är att det inte finns tid till att 
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arbeta laborativt. Det finns också en viss osäkerhet som gör att de inte vågar ge sig ut i det 

okända och testa den nya metoden. Det finns en viss trygghetskänsla i att ha stöd i läroboken och 

att de är lite bekväma då detta arbetssätt inte är lika belastande. Många av de intervjuade tror 

dock att när resultaten blir mer kända och i större omfattning kommer fler lärare att se att det 

fungerar och då få sin behövda garanti på att det fungerar och på så sätt också våga testa laborativ 

verksamhet. Det som alla intervjuade håller med om är att det finns otroligt starka traditioner 

inom matematiken och att det nästan är nödvändigt att ha stöd i åtminstone en kollega för att orka 

bedriva verksamheten. Vid föredrag som hålls om laborativ verksamhet blir det mycket positiv 

feedback från åhörarna som blir positivt inställda och vill pröva själva.  

 

6. Personerna jag har intervjuat är rörande överens om att matematiken idag är alldeles för 

enformig och ju högre upp i grundskolan man kommer desto mindre varierad blir undervisningen 

och likadant och värre blir det på gymnasiet där man nästintill bara fokuserar på den teoretiska 

delen. Intresset för matematik avtar dramatiskt någon gång mellan år 4 och 5 och det är visat att 

den tysta räkningen är skadlig för elevernas matematikintresse. En förändring håller dock på att 

ske mot det mer problemlösande och laborativa riktningen.  

 

7. Tavelundervisning kan vara bra i vissa situationer, men gör ofta så att eleverna har en låg 

verkningsgrad i sitt lärande. Ska tavelundervisning fungera krävs ofta att eleverna är motiverade 

från början. Det enda som kan sägas vara en bra metod är att undervisningsmetoden är 

varierande.  

 

8. Resultaten som eleverna uppnått efter att ha undervisats genom de varierande metoderna har i 

allmänhet gett högre resultat än om de skulle ha undervisats traditionellt enligt några lärare i 

undersökningen. Eleverna får en mer djupgående förståelse för matematiken och blir duktiga på 

uppgifter av problemlösande karaktär, något som bidrar till att de också lyckas bra på nationella 

prov. Flera av lärarna framhåller dock faran med att försöka göra sådana här undersökningar och 

menar att det vetenskapligt knappast går att visa på sådana här resultat, då varje elevgrupp är unik 

och att om det ska gå och jämföras skulle man behöva ha två identiskt lika grupper som var för 

sig får varierande/laborativ respektive traditionell undervisning. Ett scenario som är föga möjligt 

att genomföra.  
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9. De bästa värdemätarna på hur resultaten som eleverna presterat efter traditionell respektive 

varierande/laborativ undervisning är de nationella proven. Det är svårt att göra undersökningar 

som visar det ena eller det andra utan att undersökningarna blir vinklade och det är mycket svårt 

att få tillförlitlighet i sådana vetenskapliga bedömningar.  

 

4.2 Generaliserings-, reliabilitets- och validitetsutvärdering 
 

Att ha i åtanke när man läser den här uppsatsen är att personerna som är intervjuade är pedagoger 

som är kända för att tillämpa en alternativ undervisning på något sätt. Uppsatsen ger därför en 

bild av hur de här pedagogerna ser på matematikundervisning och kan alltså inte ses som en 

generell åsikt av alla lärare i matematik. Jag anser att dessa fem lärare generellt representerar det 

segment av lärare som undervisar laborativt och är för en variation i undervisningen. Det finns 

givetvis åsikter som inte kommer fram genom att bara intervjua fem personer men jag anser att 

huvuddragen har kommit fram, då jag ofta får liknande svar av de olika pedagogerna.  

 

Vad gäller mätnoggrannheten och reliabiliteten så har samma intervjufrågor använts på samtliga 

intervjuade personer. Det skall tilläggas är att tre av intervjuerna gjordes i telefon och att två 

intervjuer gjordes genom personliga möten. Detta anser jag dock inte ska utgöra någon 

förändring av utfallet i intervjuresultaten. Det som också skall tilläggas är att en intervju gjordes 

som en gruppintervju med tre deltagare till skillnad mot de andra som var enskilda. Dessa tre 

personer i gruppintervjun var dock så pass vana vid att arbeta tillsammans att jag anser att var och 

en fick tillfälle att dela med sig av sin åsikt. Det finns en viss risk vid intervjuer att intervjuaren 

påverkar svaren och så även vid dessa intervjuer. Jag har emellertid försökt ha detta i åtanke och 

försökt förhålla mig så neutral som möjligt. Johansson (2006) 

 

Jag anser vidare att min undersökning har gett svar på det jag har velat ha svar på och att därmed 

validiteten i uppsatsen är uppfylld på ett tillfredsställande sätt. Det som dock kan diskuteras är 

fråga 8 och 9, där jag fått svaren att det som går att jämföra är de nationella proven och dessa går 

dessutom inte att jämföra med andra klasser och elever som undervisats traditionellt då alla 

elevgrupper är unika och går därför inte att bevisa några fördelar och nackdelar med respektive 
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undervisning uppbackade av vetenskapliga metoder. Detta framgår dock tydligt i uppsatsen. Det 

ska också sägas att jag på fråga 9 nästan uteslutande har fått svaret att det inte finns några andra 

undersökningar på området som kan visa på det ena eller det andra förutom just nationella prov. 

 

Det begrepp som jag använder i uppsatsen som kan tes lite otydligt är traditionell 

undervisningsmetod. Jag förklarar detta begrepp i inledningen till uppsatsen för att läsaren ska 

veta vad jag avser med begreppet i uppsatsen.  

 

4.3 Lärdom inför framtida yrkesrollen 
 

I arbetet med den här uppsatsen har jag lärt mig väldigt mycket om matematikundervisning samt 

fått mycket inspiration inför framtiden. Jag har fått värdefulla tips om såväl olika 

undervisningsmetoder som konkreta tips på uppgifter och laborationer som man kan använda till 

exempel vid introduktion av olika avsnitt av matematiken. Jag har även fått insyn i hur jag som 

pedagog kan utvecklas och ta hjälp av mina elever för att utvecklas och utveckla min 

undervisning. Vikten av att variera sin undervisning har belysts genom uppsatsen och jag hoppas 

att läsaren verkligen inser hur viktigt det är att variera undervisningen för att lärandet och 

intresset för matematik ska återfå sin forna glans. All denna värdefulla kunskap kan jag ha nytta 

av i min stundande yrkesroll som lärare. Det har dessutom ett värde i sig att ha fått komma i 

kontakt med alla de framstående pedagoger som jag har intervjuat genom att ha fått ta del av 

deras kunskap, fått inspiration och etablerat kontakt med likasinnade pedagoger som man kan ha 

meningsfullt utbyte med i framtiden.  

 

4.4 Diskussion syfte 
 

I syftet gjordes uttalandet att intresset för matematik hos elever på gymnasiet är lågt och att något 

behöver göras för att åtgärda detta och att svaret eventuellt ligger i att undervisningen ska 

varieras och att verksamheten måste gå mer åt det laborativa hållet för att matematiken ska bli 

mer intressant. Jag tycker att jag har uppfyllt detta syfte genom att undersöka tidigare forskning 

få bekräftat att intresset för matematik är lågt och att många experter, bland annat ur rapporten 
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Lusten att lära med fokus på matematik, anser att detta kan avhjälpas med att variera 

undervisningen. Syftet är i övrigt uppfyllt genom att jag har intervjuat flera pedagoger och fått 

kunskap om hur variation kan uppnås genom olika arbetsmetoder som presenteras i resultatdelen.  

 

4.5 Diskussion av resultatdelen - egna åsikter 
 

1. Att eleverna får arbeta med så kallad upptäckande matematik är mycket viktigt för att deras 

egna intresse ska stimuleras. Att genomgångar kommer i rätt tid när eleverna är mottagliga för 

det leder till att fler lär sig redan första gången materialet presenteras. Att ha temauppgifter utav 

laborativ karaktär handlar mycket om att läraren ska hitta sätt att applicera den aktuella 

matematiken genom praktiska problem som eleverna kan knyta an till och reflektera, analysera 

och diskutera gemensamt. Genom att göra så fångar vi upp elevernas intresse på ett sätt som gör 

att de känner sig sedda när de inkluderas i undervisningen. Att arbete med elevhjälp som 

framförallt Rune berättar om, är ett mycket smart sätt att utnyttja resurserna som finns i 

klassrummet där synergieffekten blir att eleverna lär sig mer och läraren räcker till som resurs, 

något som Strandberg också pratar om i sin litteratur. Strandberg (2006) Viktigt är också att på 

slutet av ett avsnitt knyta ihop säcken och dokumentera det man har kommit fram till för att 

eleverna ska se meningen och allvaret med uppgiften.  

 

2. Att det eventuellt skulle ta mer tid att arbeta med en varierad undervisning än att bara arbeta 

utifrån läroboken tycker jag är något som vi som matematiklärare ska acceptera och låta vara på 

just det sättet. Matematik enligt det traditionella undervisningssättet är lätt att förbereda, men vi 

måste låta matematiken få samma förberedelse som alla de andra ämnena. Sverige går mer och 

mer mot den laborativa problemlösande matematiken och det är just det som önskas enligt 

tidigare forskning och det är det som krävs i undervisningen i linje med dagens styrdokument. 

Det gäller bara att som lärare söka efter informationen så finns materialet där att finna. Går det att 

arbeta laborativt på grundskolan går det även att göra så på gymnasiet. Vi borde sluta se på 

matematik som endast ett teoretiskt ämne och börja se det även som ett praktiskt. Det vi dock 

måste vara medvetna om som pedagoger är att om vi väljer att arbeta laborativt så kan vi inte 

hinna med allt i boken också, utan vara beredda på att hoppa över vissa avsnitt, som vi istället 

arbetar med utanför boken. Idag ser inte verkligheten ut som den beskrivs i styrdokumenten och 
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det bör på något sätt ske en förändring i kvalitetsundersökningen av undervisningen så att det 

ställs mer krav på pedagogerna att genomföra undervisningen på ett sådan sätt som är beskrivet i 

styrdokumenten.  

 

3. Flera av lärarna i intervjuerna pratar om vikten att våga släppa kontrollen. Det flesta har blivit 

”uppfostrade” med den traditionella undervisningsmetoden och känner sig därför trygga i den och 

vet att den fungerar. Ja, den fungerar, men inte mer och för vissa elever fungerar den inte alls och 

därför måste vi variera undervisningen för att tillgodose alla elevers behov, detta som just är vårt 

uppdrag enligt styrdokumenten. Ju fler sinnen vi kan aktivera hos eleverna i undervisningen desto 

fler får chansen att lära sig och få en djupare förståelse för matematiken. Att gå från det 

laborativa fram till det teoretiska istället för tvärtom eller ännu värre, bara det teoretiska, gör att 

elevernas intresse är väckt och att de är mottagliga för kunskap. Detta sätt att lära ut kan 

sammankopplas med den metakognitiva teorin som presenterades i avsnittet Bakgrund men det 

finns också likheter med den symboliska interaktionismen. (Skolverket, 2003) 

 

4. Att eleverna kan vara misstänksamma och tveksamma till en ny metod i början är inget 

konstigt, snarare tvärtom. Alla elever har en matematikhistoria bakom sig, de flesta av traditionell 

sort och vissa har en historia av idel misslyckanden. Det gäller då att vi som lärare och elever 

tillsammans diskuterar så att vi vet vad det är som gäller och komma överens om hur vi ska 

arbeta. Huvuduppdraget som pedagog i början när man möter en klass är att få med sig alla så att 

vi tillsammans har attityden att vi ska lära oss och att alla har en positiv inställning till matematik, 

utan den inställningen kan det bli svårt och vi får arbeta i en onödigt brant uppförsbacke. En 

annan viktig sak är att vi som pedagoger vågar släppa in eleverna med att bestämma hur de vill 

att undervisningen ska se ut, något som också står i styrdokumenten. Att eleverna efterfrågar mer 

diskussion i matematiken är intressant och positivt. Diskussion ska enligt styrdokumenten 

Skolverket (2009) finnas med som en obligatorisk del av arbetsmomenten och det är en attityd 

hos eleverna som även funnits i tidigare forskning. (Skolverket, 2003) 

 

5. Att många matematiklärare anser att de inte har tid att arbeta laborativt är nog en attityd man 

får vara beredd att möta i skolan. Det finns även tidigare forskning som visar att lärare ofta lägger 

sin undervisning nära läroboken än att utarbeta en alternativ undervisningsmetod på grund av att 
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detta tar längre tid. Skolverket, (2003) Och jag tar mina tips jag har fått genom mina intervjuer på 

allvar att man som lärare inte bör kämpa den här kampen själv utan att man gör rätt i att hitta sig 

en vapendragare att finna stöd och inspiration ifrån för att inte bränna ut sig. Samtidigt som man 

inte bör pressa på någon annan sin åsikt angående hur man anser att undervisningen ska gå till, så 

kan det vara bra att visa sina kollegor hur det kan fungera och visa på positiva resultat så kanske 

fler blir trygga i att testa på en ny metod. För till slut så kan ju målet tyckas vara att utveckla 

matematiken till något ännu mer positivt i framtiden. Mina intervjupersoner är överens om att det 

råder starka traditioner inom matematisk undervisning och det visar på samma resultat som 

tidigare studier också har gjort. (Skolverket, 2003) 

 

6. De lärare jag intervjuat är entydigt överens om att undervisningen i matematik i Sverige är 

enformig och jag vågar genom erfarenhet säga att majoriteten övriga lärare och elever är av 

samma åsikt. Intresset vet vi är lågt och att den tysta individuella räkningen ytterligare skadar det. 

Skolverket (2003) Detta är hur verkligheten ser ut idag och detta är ett faktum som bara skriker att 

förändring krävs. Hur ska vi då uppnå denna förändring? Mycket utav ansvaret ligger hos oss 

som enskilda pedagoger att vilja, våga och genomföra sådan undervisning. Resultatet visar på att 

många lärare inte testar på alternativa undervisningsmetoder för att de inte har upplevt dem själva 

och därför inte vågar testa på dem. Det ligger då i lärarutbildningens ansvar att visa dessa 

undervisningsmetoder. Den positiva feedback många av de intervjuade har fått under sina 

föreläsningar får också tas i åtanke med att det kanske är en övervikt av människor som är 

positivt inställda till laborativ matematik som går på sådana föreläsningar.  

 

7. Traditionell tavelundervisning bör givetvis inte slopas, för i vissa fall kan den vara den bästa 

metoden för tillfället. Tavlan är nödvändig och bra för att sprida information till hela klassen 

samtidigt. Det som krävs är att vi varierar med annan form av arbetsmetod precis som det står i 

styrdokumenten. (Skolverket, 2009), (Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

8. Resultaten verkar vara högre för elever som fått en varierad och laborativ undervisning. Det 

man dock måste ha i åtanke är att sådana undersökningar är väldigt svåra att göra då elevgrupper 

är unika och svåra att jämföra på ett vetenskapligt sätt. Däremot tror jag att eleverna får en mer 

djupgående kunskap som är mer bestående än den de får av traditionell undervisning och det är 
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just förståelse som styrdokumenten beskriver är det viktiga.  

 

9. Huvudmätmetoden på matematikundervisning är de nationella proven som det ser ut idag. Det 

har även gjort vissa rapporter som Lusten att lära med fokus på matematik och jag anser att det är 

viktigt att det ingår i lärarens uppdrag att ta del av sådan här information så att fler och fler får se 

resultat på att det fungerar och vågar testa på sådan undervisning. Det är på detta sätt vi kan få en 

ändrad attityd hos lärarkollegiet.  

4.6 Framtida forskning 
 

Det jag kan tycka saknas är undersökningar som visar om olika former av alternativ undervisning 

fungerar, detta för att i så fall fler lärare i framtiden ska våga testa på det. Jag är där medveten om 

att just sådana undersökningar är svåra att göra med tanke på reliabiliteten i att undersöka två 

olika grupper, som faktiskt verkar vara enda sättet att utföra undersökningen på och då det inte 

finns identiskt lika grupper blir inte undersökningarna särskilt vetenskapliga. Det vore också 

intressant att göra en stor undersökning som visar vad eleverna önskar för undervisning i 

framtiden. Det är trots allt de som är anledningen till att undervisningen sker, så då kan det tyckas 

viktigt att även ha med deras åsikt i planeringen.  

4.7 Sammanfattande kommentarer 
 

Laborativ matematik är något jag tror vi kommer att få se mer av i framtiden i svensk 

matematikundervisning. Om det blir så att laborativ matematik och alternativa 

undervisningsmetoder blir ett vanligare inslag i undervisningen tror jag att intresset för 

matematik kommer att förstärkas och kunskapen hos eleverna kommer att bli bättre. Kravet på en 

varierad undervisning finns i styrdokumenten som vi som lärare har att rätta oss efter, det återstår 

att se när verkligheten blir densamma.  
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