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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vad elever tycker om ett praktiskt och 

laborativt arbetssätt under matematiklektionerna. I Lpo 94 står att skolan skall ge eleven 

möjlighet att utveckla en nyfikenhet och sitt eget sätt att lära. Eleven skall också ges 

möjlighet att utforska och arbeta såväl självständigt som i grupp.  Som teoretisk 

utgångspunkt har jag dels valt Dewey, dels ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Dewey menar, och många med honom, att kunskap befästs bäst då handen får arbeta 

tillsammans med ögat. Han myntade uttrycket ”learning by doing” Det sociokulturella 

perspektivet innebär att allt lärande är beroende av ett sammanhang, lärandet sker inte 

isolerat från verkligheten. Rapporter från Skolverket visar dock att stor del av svenska 

skolors matematikundervisning innebär att eleven arbetar tyst och självständigt medan 

läraren går runt och hjälper dem som behöver. 

 

Jag har i denna studie valt att utföra kvalitativa intervjuer samt en enkät med både 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. Detta då jag är intresserad av en attityd hos mina 

informanter, elever från år 6 på en F-9 skola i Västsverige. Resultatet visar i stora drag 

att om eleverna måste välja mellan att räkna i en matematikbok eller lösa uppgifter 

praktiskt, väljer de det praktiska arbetssättet om de endast är ute efter att ha en trevlig 

stund. Om det handlar om att lära sig så mycket som möjligt väljer de att lösa uppgifter 

i matematikboken.  

 
 
Nyckelord: matematikundervisning, attityd, laborativ matematik, matematikbok.  
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1 Inledning 

 

Matematiken finns runt omkring oss hela dagarna och det är en viktig del av livet. Från 

det att vi stiger upp på morgonen tills vi går och lägger oss på kvällen möter vi många 

olika situationer som kräver matematiska resonemang. Trots att matematik är en så stor 

del av vår vardag känner många obehag och tristess inför detta ämne. 

 

Definition av ordet matematik enligt Nationalencyklopedin (1990): 

 

…en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling. … Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det 

konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den 

skall kunna vara generell, dvs. tillämpbar i en mångfald situationer,… 

 

Mina erfarenheter från bland annat VFU (Verksamhetsförlagd utbildning, praktik inom 

lärarutbildningen) är att mycket stor del av matematikundervisningen bedrivs på ett 

traditionellt sätt, det vill säga att eleverna räknar sida upp och sida ner i en 

matematikbok. Min uppfattning är att eleverna finner detta som den bästa formen att 

bedriva undervisningen i matematik på, i alla fall de elever som anser sig ha lätt för 

matematik. Eleverna anser att om de kommit långt fram i boken så är de duktiga i 

matematik. Har de inte kommit långt (jämfört med klasskompisarna) är de sämre på 

matematik. Försöker man föra in ett nytt moment, till exempel någon form av laborativ 

övning, uppfattas det lätt som ett negativt moment, eftersom detta tar extra tid, som de 

annars kunde ha använt till att komma längre fram i boken. Jag blev därför nyfiken på 

hur elever upplever ett laborativt arbetssätt inom matematiken. I Lpo 94 beskrivs vikten 

av en varierad matematikundervisning; 

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 

kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de 

som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda 

utmaningar.  

(Lpo 94) 



 2 

 

”Övning ger färdighet” lyder ett gammalt begrepp, men det är inte alltid säkert att en 

elev som har svårigheter med matematik blir hjälpt av att träna mer och lösa fler 

uppgifter av samma sort. Elever med matematiksvårigheter behöver arbeta mycket 

praktisk. Uppgifter där handen och ögat kan samverka, samtidigt som det finns plats för 

att sätt ord på det som sker, bidrar till en större begreppsbildning för dessa elever 

(Ahlberg, 2001; Malmer, 2002). 

 

Genom att använda flera arbetssätt ges fler möjligheter till olika sätt att 

lära och fler elever kan upptäcka matematikens spännande sidor.  

(Rystedt & Trygg, 2000, s. 5) 
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2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers attityder till ett laborativt arbetssätt 

inom ämnet matematik. Med laborativ matematik syftar jag på undervisning där eleven 

inte sitter stilla och räknar i en matematikbok. Ett laborativt arbetssätt är ett 

undersökande arbetssätt där eleven ges tillfälle att se saker ur mer än ett perspektiv.  

 

I detta arbete sätts laborativ matematik i jämförelse med att arbeta i en matematikbok, 

detta för att det vanligast arbetssättet är att arbeta i en matematikbok (Skolverket, 2003) 

 

Jag är inte ute efter att ta reda på huruvida en majoritet av eleverna föredrar laborativ 

matematik eller inte. Mitt syfte är att få en så bred bild som möjligt över vad elever 

anser om laborativ matematik. 

 

2.1 Frågeställning 

• Vad tycker elever om ett laborativt arbetssätt i ämnet matematik? 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Ordet laboration betyder försök eller experiment och är släkt med det latinska ordet 

laborare som betyder arbeta. En aktivitet är en verksamhet som kräver aktivt 

deltagande. Aktivitet kommer från latinska activus som betyder praktiskt verksam. 

Definitionen av laborativ aktivitet blir således verksamhet där eleven arbetar praktiskt 

med försök och experiment. I denna uppsats förekommer både laborativt och praktiskt 

som benämning på ett arbetssätt eller som material. Jag likställer dessa med varandra. 

Jag har dock valt att i enkät och intervjuer benämna arbetssättet som praktisk. Jag tror 

att elever har lättare att förstå vad jag menar om arbetssättet benämns som praktisk 

istället för laborativt. 
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Begreppet att arbeta i matematikboken använder jag som en motpol till det laborativa 

arbetssättet. Med detta menar jag ett arbetssätt där eleven sitter stilla på sin plats och 

räknar enskilt de tal som presenteras i matematikboken.  

 

I uppsatsen förekommer orden abstrakt och konkret. Det konkreta är sådant som går att 

ta i sin hand medan det abstrakta endast kan uppfattas som tankar och fantasier (Rystedt 

& Trygg, 2005). 

 

Avsikten med att konkretisera är att man med hjälp av ett material, en 

erfarenhet eller en metafor vill belysa ett matematiskt begrepp, samband 

eller en operation. Konkretiseringen används därvid som ett stöd för 

språket för att lyfta fram en struktur eller idé som man vill att eleven skall 

uppfatta. 

(Löwing, 2006, s. 129). 
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3 Bakgrund 

3.1 Styrdokument 

Skolans verksamhet styrs av Läroplanen. Under rubriken mål och riktlinjer finns bland 

annat följande att läsa: 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

- utvecklar sitt eget sätt att lära, 

- utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra. 

(Lpo 94) 

 

All undervisning i skolan måste varieras för att alla ska ha en möjlighet att utveckla sitt 

eget sätt att lära och även för att ha användning av sin egen inre nyfikenhet som en 

drivkraft för ny kunskap.  

 

 

Läraren skall 

- utgå från varje enskilds individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, 

- ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel, 

(Lpo 94) 

 

Läraren är tvungen att individanpassa undervisningen så att alla elever får en chans att 

börja utifrån den kunskap och erfarenhet som just den eleven besitter. Eleven måste ges 

tid att själv upptäcka och testa sig fram, fastän detta kan kännas tidsödande. 
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I kursplaner och betygskriterier för Matematik finns att läsa: 

 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

- Den skall också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i 

matematiska mönster, former och samband 

- Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 

olika problem. 

(Lpo 94) 

 

Matematiken är full av mönster och former som eleverna måste få ta del av. Det är även 

viktigt att det ges tillfällen till gruppdiskussioner om vardagliga händelser och 

företeelser samt möjlighet att lösa uppgifter och problem i grupp. 

 

 

Mål att sträva mot 

- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, 

dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 

argumentera för sitt tänkande, 

(Lpo94) 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

- För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 

kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer. 

(Lpo 94) 

 

Skolans matematikundervisning måste erbjuda ett brett spektrum av arbetssätt och 

tillvägagångssätt för att tillgodose alla olika elevers förutsättningar och tidigare 

erfarenheter. 
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3.2 Rapporter och utredningar 

Undervisningen i matematik i grundskolans senare del karakteriseras vanligtvis av att 

eleverna arbetar självständigt med uppgifter ur en matematikbok. Skolverkets senaste 

nationella utvärdering visar att 79 % av eleverna svarat att de räknar själva under 

tystnad varje matematiklektion (Skolverket 2005). För att kontrollera sina kunskaper 

räknar de diagnoserna som finns i boken. Lärarens roll är att cirkulera mellan eleverna 

och hjälpa de som behöver. Variationen är liten, ibland har läraren genomgång för 

samtliga elever samtidigt. Gruppövningar och laborationer är sällsynta aktiviteter under 

en matematiklektion (Skolverket, 2003).  I den nationella utvärderingen från 2003 

uppgav en majoritet av eleverna att de aldrig eller sällan arbetar i grupp på 

matematiklektionerna. Endast 21 % svarade att de löser gruppuppgifter en gång per 

månad.  

 

Bakgrunden till att grupparbeten ändå inte är så vanliga kan skymtas i 

lärarnas öppna svar: ”Säkert värdefullt, men man är ju alltid stressad, 

inte minst med att få så många som möjligt att nå målen. Men när jag ser 

deras engagemang ångrar jag mig faktiskt att jag inte givit dem fler 

möjligheter av detta slag.”. 

(Skolverket, 2005, s. 70) 

 

Positiva effekter av läroboksbunden undervisning är att läraren kan få hjälp med 

tolkning av målen och förslag på lämpliga uppgifter och arbetsmetoder (Skolverket, 

2003). 

 

Det allra vanligaste sättet att bedömda elevernas kunskap i matematik sker genom 

skriftliga prov. 92 % av eleverna anser att det är resultatet på matematikproven som ger 

dem en uppfattning av hur de ligger till. Drygt 53 % av eleverna uppger att de endast en 

gång per termin diskuterar med läraren om hur det går för dem i matematik (Skolverket, 

2005). 

 

Om all utvärdering görs med skriftliga prov blir enskilt tyst arbete det 

som är viktigast för eleven. 

(Skolverket, 2005, s. 76) 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 John Dewey 

”Learning by doing” är ett uttryck myntat av John Dewey, amerikansk filosof och 

pedagog. Dewey menar att det bästa sättet att lära sig är genom praktiska övningar som 

stimulerar människans förmåga till problemlösning. Han går så långt som att säga att vi 

lär oss av andras erfarenheter och av böcker endast då vi finner ett samband med vår 

egen erfarenhet (Hartman & Lundgren, 1980; Nationalencyklopedin, 1990). Det är 

därför viktigt att läraren låter eleverna få lära på olika sätt i olika sammanhang med 

hjälp av olika sinnen. Ett varierat arbetssätt ger möjlighet till djupare förståelse och mer 

bestående kunskap.  

 

I utbildningen måste då eleven ges möjligheter att aktivt pröva och 

experimentera. Det är ingen fri och kravlös utbildning Dewey förespråkar 

utan en utbildning där individens intresse och aktivitet är utgångspunkten 

för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, breddar och 

fördjupar elevens utveckling. 

(Hartman & Lundgren, 1980, s. 15) 

 

Dewey (1916;1997) anser att det är viktigt att eleverna ges relevanta uppgifter för att nå 

de uppsatta målen i skolan. Erfarenheter visar att om eleverna ges möjlighet att arbeta 

på ett sätt att det uppfyller deras behov av att till exempel utforska eller använda verktyg 

och olika material, blir de engagerade och skolan blir ett nöje. Han beskriver vidare det 

han anser vara goda pedagogiska mål: 

 

1. Pedagogiska mål måste baseras på för eleven verkliga aktiviteter och behov. Det 

är lätt hänt att använda sådant som ligger vuxna nära till hands och glömma bort 

elevernas förmåga och tidigare erfarenhet. 

2. Målet måste kunna nås genom en metod eller aktivitet som utgår från elevernas 

förmågor. 

3. Målen skall i så stor utsträckning som möjligt undvika att vara för abstrakta eller 

allmänna. Det är viktigt att låta målet finnas med i ett sammanhang. 
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Till viss del kan slutledningsförmågor tränas och läras genom att läraren berättar fakta 

för eleverna. Det är dock när eleverna själva ställs inför verkliga problem som deras 

omdöme och förmåga att dra slutsatser utvecklas till bestående kunskap (Hartman & 

Lundgren, 1980).  

 

Inlärning är inte an abstrakt psykologisk process, utan ett aktivt 

bearbetande av den omvärld man lever i. 

(Hartman & Lundgren, 1980, s. 100) 

 

Att arbeta laborativt kan medföra att målen sätts i ett sammanhang som annars hade 

varit svårt att se. Dewey ansåg att det i skolan borde ha förekommit mer aktiviteter där 

eleverna i större grad deltog aktivt, att alltför stor vikt lades vid böcker och 

konversationer (Hartman & Lundgren, 1980).  

 

Ofta uppfattas lek och arbete felaktigt som varandras motsatser, men båda innehåller 

mål som är noga valda och i båda fallen väljs arbetssätt så att det önskade målet 

uppfylls (Dewey, 1916;1997). Ett annat problem kan vara att eleverna inte ser att det 

roliga även är nyttigt och lärorikt. Detta kan bero på att det ibland förekommer lek och 

spel som en aktivitet som belöning efter hårt skolarbete eller att det i skolan skiljs på 

roligt och lärorikt. 

 

Utan tvivel har det faktum att barn normalt ägnar sig åt lek och arbete 

utanför skolan fått många lärare att betrakta det som en anledning till att 

de i skolan skulle sysselsättas med något väsentligen annorlunda.  

(Dewey, 1916;1997, s. 242) 

 

4.2 Howard Gardner 

Gardner (1991) skriver att du känner dig mer motiverad och blir mer engagerad om du 

får möjlighet att använda din bästa intelligens, din personlighet, din kreativitet, dina 

talanger och dina intressen när du skall lära dig något nytt. Men att låta eleverna 

upptäcka olika matematiska samband på egen hand, med hjälp av olika laborativa 

övningar och material, kan kännas tidsödande i en stressig skolmiljö där så mycket som 

möjligt ska hinnas med. Gardner berättar i sin bok Så tänker barn – och så borde skolan 
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undervisa om en lärare han en gång mött. Läraren menade att det var alltför tidsödande 

att låta eleverna själva finna olika mönster och upptäcka samband. Det mest effektiva, 

tyckte hon, var att hon pekade på och förklarade sambanden för eleverna. 

 

Vid en konferens jag nyligen var närvarande vid försvarade en pedagog 

ett fokuserande på en imiterande inlärning av begrepp. Hon menade att 

genom att använda ett sådant grepp ”kan lärare förkorta 

upptäcktsprocessen och spara tid åt eleverna.” 

(Gardner, 1991, s. 193) 

 

När det arbetas laborativt med matematik innebär det ofta att det är vägen till lösningen 

som är det viktigaste, inte ett rätt svar i slutändan. Detta kan verka skrämmande för 

många, både för elever och lärare. Matematiken blir genast svårare att mäta, det blir inte 

längre tydligt vad som är ”rätt och fel”. Både elever och lärare anser att utbildningen är 

bra när eleverna kan ge korrekta svar på redan uppställda problem (Gardner, 1991) 

 

Varken lärare eller elever är villiga att ta ”risker för förståelse” som jag 

börjat kalla det; i stället nöjer de sig med den säkrare ”korrekt-svar-

kompromissen”. Enligt dylika kompromisser anser både lärare och 

elever, att utbildningen är framgångsrik om eleverna kan ge ”korrekta” 

svar.  

(Gardner, 1991, s. 157) 

 

4.3 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att allt lärande är beroende av den miljö 

och det sammanhang där det utvecklas (Runesson, 1999). Kunskaper och färdigheter 

uppkommer genom interaktionen med andra människor och lärande sker i umgänge 

med andra människor. Samspelet dem emellan är avgörande för inlärningen. 

Kommunikation är viktigt i processen för förståelsen. Att sätt ord på ett problem, som i 

det egna huvudet finns en förklaring och en lösning till, kan ibland medföra problem. 

Det kan innebära att personen ifråga inser bristerna i resonemanget och att lösningen 

inte är fullt så logisk som den tidigare framstod. Att arbeta laborativt inbjuder i stor 

utsträckning till kommunikation, dels mellan eleverna, dels mellan elev och lärare. 
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Eleverna ges möjlig att testa sina resonemang genom att förklara och resonera 

tillsammans i grupp. Eleverna ”tvingas” även ibland till ett mer korrekt matematiskt 

språk för att undvika missförstånd som annars lätt kan uppkomma (Säljö, 2000). 

 

Det är viktigt att påpeka att läraren bara ser vad eleven skrivit, vid till exempel ett 

provtillfälle, inte hur eleven ifråga har tänkt (Säljö, 2000). 
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5 Tidigare forskning om matematikundervisning 

 

Michael Örnstedt (2006) har undersökt elevers attityd till ämnet matematik i sin uppsats 

Förståelse för och attityd till matematik. Hans studie visar att en majoritet av de 

tillfrågade eleverna anser att matematikstudier är detsamma som att öva 

räknefärdigheter, medan endast några få anser att en viktig del innebär att kunna 

använda sitt matematiska kunnande som ett redskap vid kommunikation. 37 % av de 

tillfrågade anser att matematik är det viktigaste ämnet och sammantaget tyder studien på 

att eleverna har en relativt positiv attityd till ämnet. Anmärkningsvärt är dock att 13 % 

svarat att de upplever ångestkänslor i samband med matematik. 

 

För att kunna förstå den abstrakta matematiken med alla symboler och formler krävs en 

konkretisering av ämnet. Detta kan bland annat ske med hjälp av laborativa material.  

 

Skall vi kunna genomföra målen enligt Lpo 94 med större tonvikt på 

elevernas aktiva medverkan måste vi förändra undervisningen och 

därmed ge ökat utrymme åt ett laborativt och undersökande arbetssätt.  

(Malmer, 2002, s. 29) 

 

Det är dock väldigt viktigt att den konkreta handlingen följs av en förståelse för att 

detta inte endast gäller i den givna situationen. Den konkreta handlingen måste följas 

av en generalisering, en förståelse för det abstrakta (Löwing, 2006). 

 

Arbete med laborativa material utan åtföljande abstraktion handlar inte 

om konkretisering, utan enbart av manipulation. 

(Löwing, 2006, s. 115) 

 

Löwing (2006) återger i Matematikundervisningens dilemman en matematiklektion i år 

6. Läraren hade planerat en lektion där eleverna utifrån en stencil gruppvis skulle lära 

sig att storleksordna tal i decimalform. Syftet var enligt läraren även, eftersom de skulle 

arbeta i grupper, att eleverna skulle ges möjlighet att tala matematik. En annan idé var 

att de duktiga eleverna i grupperna skulle kunna förklara för de i gruppen som inte 
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riktigt förstod. Läraren startade upp lektionen med en kort genomgång av hur de skulle 

arbeta med stencilen. Sedan lät hon eleverna börja arbeta i de grupper de satt i. De flesta 

satt då med sina närmsta vänner. Eftersom läraren endast gått igenom hur de skulle 

arbeta, inte vilka strategier de kunde använda eller hur decimalsystemet fungerar, 

uppstod ganska snart förvirring hos grupp efter grupp. Hon fick då gå runt bland 

grupperna och förklara strategier för nästa alla, en grupp i taget. Till slut visste hon inte 

vilken grupp hon sagt vad till. Läraren blev lite stressad och detta ledde till att hon inte 

riktigt hann vänta hos en grupp tills alla i gruppen förstått, utan hon nöjde sig med att få 

rätt svar från en i gruppen innan hon gick vidare till nästa. Lärarens tanke var att resten 

av gruppen skulle få detta förklarat för sig av den som hade förstått, men så blev aldrig 

fallet. Hade gruppen löst uppgiften gick de raskt vidare till nästa uppgift.  

 

…sammansättningen av grupper måste göras med stor omsorg och ingå 

som en viktig del av planeringen. Att sätta samman grupper 

slumpmässigt eller av sociala skäl kan knappast gynna lärandet. 

(Löwing, 2006, s. 194-195) 

 

Något som inte får lov att glömmas bort eller hoppa över är avlutande diskussioner där 

det sker en sammanfattning av vad eleverna precis har arbetat med. Det är viktigt att 

samtala om vad de har lärt sig och belysa nyttan av dessa kunskaper (Löwing, 2006). 

Ljungblad (2001) anser att vid betygssättning läggs alltför stor vikt på de skriftliga 

proven. På detta sätt ges inte eleven möjlighet att delge sin tankeprocess och för de 

elever som har svårt att uttrycka sig skriftligt blir detta ett stort hinder. Pedagogen 

måste även våga ta reda på hur eleverna tänker. 

 

Ekstrand (2006) har i sitt examensarbete kommit fram till att den starka tradition som 

det innebär att räkna i matematikboken är svår att bryta. Undervisningen flyter bättre 

om alla sitter tysta och räknar i boken. 

 

Boken är trygg och om man följer den så kommer allt viktigt med och 

man blir inte ifrågasatt, var det många lärare som sade sig tänka. Det är 

dessutom stora klasser och då är det lugnare och mer lättorganiserat om 

alla sitter i sin bänk och räknar i sin bok. Det känn som att det är ganska 
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vedertaget att matematikundervisningen i huvudsak är detsamma som att 

räkna i boken. 

(Ekstrand, 2006, s. 22) 

 

En individanpassad undervisning innebär att läraren anpassar undervisningen efter de 

olika elevernas individuella förmågor. (Löwing, 2006). 

 

Inte förrän läraren har tagit reda på elevernas förkunskaper, intresse och 

behov och anpassat undervisningen därefter, kan man tala om 

individualisering. 

(Löwing, 2006, s. 111) 

 

Löwing (2006) beskriver lärares uppfattning av individualisering snarare som en 

organisatorisk åtgärd än en individuell anpassning av kunskapsinnehållet. De flesta av 

de lärare hon observerat löste individualiseringen på så sätt att eleverna gavs möjlighet 

att arbeta på egen hand och i sin egen takt. Detta innebär att alla elever kan arbeta med 

samma material fast under olika lång tid. En av nackdelarna med denna metod är att det 

nästan aldrig ges möjlighet för gemensamma genomgångar. Det problem som då kan 

uppstå är att eleverna inte kommer vidare bara för att de inte förstår instruktionerna. 

 

Ljungblad (2001) ger ett exempel på vad hon menar med individualisering. Hon 

beskriver hur hon hjälper sex elever som kör fast på samma uppgift.  

 

• Den först eleven behöver hjälp med att läsa uppgiften, sedan kan hon lösa den 

själv. 

• Den andra eleven har motoriska svårigheter. Ibland låter hon honom berätta hur 

han tänker och så hjälper hon honom att skriva ner det, ibland räcker det att han 

förklarar muntligt för henne. 

• Den tredje eleven har svårt att hålla koncentrationen. Hon pratar med honom 

hela tiden samtidigt som han får ett kort ur Matteverktyg som stöd för 

tankeprocessen. När han är klar med den uppgiften behöver han vila en liten 

stund. 



 15 

• Hos barn nummer fyra hjälper hon till genom att täcka över de uppgifter som 

finns före och efter den uppgift hon ska lösa, så att hon bara ser den aktuella 

uppgiften.  

• Den femte eleven kräver en lång diskussion kring uppgiften. 

• Den sjätte eleven har ett begränsat ordförråd och behöver hjälp att förstå vissa 

ord innan hon kan fortsätta. 

 

Ahlberg (2000) anser att lek och lärande är tätt sammantvinnade eftersom då ett barn 

utforskar sin omvärld sker detta ofta genom lek. Malmer (2002) menar att när eleven är 

aktiv genom praktiskt arbete ökar förståelsen eftersom eleven tvingas tänka på andra 

sätt. Ett problem är dock att det kan uppfattas som barnsligt av äldre elever att arbeta 

laborativt, ett arbetssätt som endast passar de yngre eleverna och inom 

specialundervisning. Men ju äldre eleverna blir, desto mer abstrakt blir den 

matematiska världen. Malmer upplever att rörelser och fysisk aktivitet kan bidra till att 

tankar frigörs och lösningsstrategier blir tydliga, även hos äldre elever.  
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6 Metodbeskrivning  

6.1 Val av metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika verktyg att använda sig av inom forskning. 

Vilken metod man väljer avgörs av vad det är som skall undersökas, vilket syfte 

forskningen har. En kvantitativ metod används ofta om man kan göra objektiva 

iakttagelser som kan generaliseras till mätbara resultat. En kvantitativ metod är även 

vanligtvis mer strukturerad än en kvalitativ metod och erbjuder ofta forskaren större 

kontroll (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ metod används när man är intresserad 

studieobjektets perspektiv och när man hos enskilda individer söker mening i deras 

upplevelser. Kvalitativ metod används ofta inom pedagogiska forskningsområden 

eftersom det krävs en större öppenhet och förståelse för forskningens resultat (Starrin, 

1994).   

 

Då jag är intresserad av attityder hos mina informanter har jag dels valt att göra 

intervjuer, dels att genomföra en enkät. Intervjuerna är en kvalitativ studie och hos 

enkäterna finns både en kvantitativ del och en kvalitativ del. 

 

En intervju kan ha olika grad av standardisering och strukturering. En hög 

standardisering innebär till exempel att alla frågor kommer i exakt samma följd och får 

den ena informanten en förklaring till en fråga så ska alla de andra informanterna också 

få det. Låg standardisering av en intervju innebär att den ena intervjun inte behöver vara 

den andra lik, frågorna behöver inte se exakt likadana ut och de behöver inte komma i 

samma ordning (Trost, 2005). Jag använder mig av den senare. 

 

En kvantitativ variabel hos en enkät innebär att den har numeriska mätvärden. En 

kvalitativ variabel är inte mätbar utan fungerar istället som klassificering. Enkäten är 

utformad på så sätt att informanterna kan rangordnas efter deras inställning, en 

ordinalskala. En ordinalskala är vanlig i enkäter där det finns ett intresse för attityder. 

Det går att avgöra om en informant är mer positivt inställd än en annan informant, men 

det går inte att säga något om storleksskillnaden dem emellan (Ejlertsson, 1996). Svaren 
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på frågorna går att kvantifiera, alltså är de av kvantitativ karaktär. Det går även att tolka 

svaren ur ett kvalitativt perspektiv. 

 

6.2 Hermeneutik 

Enkäternas öppna fråga samt intervjuerna kommer att tolkas utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt. Widerberg (2002) menar att för att tolka och förstå något helt och fullt krävs 

dels en förförståelse, dels ett sammanhang. För att förstå hur människor uppfattar 

omvärlden krävs att tolkningar görs, eftersom dessa uppfattningar inte är mätbara. 

 

6.3 Urval och genomförande 

Då jag var intresserad av så många olika attityder som möjligt, valdes elever till 

intervjuerna ut i samråd med elevernas matematiklärare. Åtta elever valdes till intervju, 

alla elever från år 6 på en skola i Västsverige. Enkäten (se bilaga 1) besvarades av de 47 

elever som den aktuella dagen var närvarande. Även dessa elever är från år 6 på ovan 

nämnda skola. Intervjuerna utfördes före enkäterna, endast på grund av att tillfället då 

det lämpade sig att utföra intervjuerna dök upp tidigare än tillfället för enkäterna. 

 

6.3.1 Intervjuer 

Rektor och undervisande lärare informerades och gav sitt samtycke till intervjuerna. Ett 

brev skickades med eleven hem till vårdnadshavaren. Brevet innehöll information om 

undersökningen. De fick ta ställning till om deras barn fick lov att deltaga eller ej (se 

bilaga 2). En svarstalong bifogades brevet. Det framgick även tydligt att all medverkan 

var frivillig och anonym. Trost (2005) påpekar vikten av konfidentialitet, ingen 

utomstående ska få eller kunna veta vem som har sagt vad. Alla åtta intervjuer ägde rum 

på elevernas skola, i ett mindre samtalsrum. De sex första intervjuerna ägde rum samma 

dag och de två sista hölls en vecka senare. Till min hjälp hade jag en intervjuguide (se 

bilaga 3) och en diktafon. 

 

Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Inledningsvis förklarade jag 

att eleven när som helst fick lov att avbryta intervjun. Därefter gav jag en kort 
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beskrivning av vad intervjun skulle komma att handla om. Eleverna fick endast veta att 

intervjuerna skulle handla om matematik och vad de själva tycker om ämnet. Jag valde 

medvetet att inte berätta om inriktningen på laborativ matematik. Detta för att inte styra 

deras svar åt något håll. 

 

Att ge information om en undersökning betyder att känsligt balansera 

mellan detaljerad överinformation och utelämnande av aspekter som kan 

vara betydelsefulla för undersökningspersonerna. I vissa 

intervjuundersökningar undanhålls de intervjuade det specifika syftet 

med undersökningen för att de ska ge sina oförfalskade åsikter om ett 

ämne och styras till specifika svar.  

(Kvale, 1997, s. 107). 

 

6.3.2 Enkät  

Enkäterna besvarades av de 47 eleverna i två grupper, den andra gruppen precis efter 

den första gruppen. Jag redogjorde kort för båda grupperna vad jag menar med praktisk 

matematik.  

 

6.4 Bearbetning av data 

6.4.1 Intervjuer 

Eleverna har givits namn i alfabetisk ordning, de kallas för Anna, Bea, Cicci, Daniella, 

Evelina, Fia, Gustaf och Hampus. Detta underlättar analysen och gör redovisningen 

tydligare och mer lättläst. 

 

Jag skrev ut de inspelade intervjuerna ordagrant. Detta medförde att jag fick en bra 

första överblick och hittade några saker som jag kunde leta efter i alla intervjuer, för att 

sedan ha något att jämföra och analysera. Sedan använde jag överstrykningspennor i 

olika färger för att markera svar som återkom i flera enkäter. Därefter sorterade jag dem 

i tre kategorier: 

• de elever som fann att praktiskt arbetssätt som ett roligt arbetssätt, 

• de elever som ansåg att ett praktiskt arbetssätt är bra för inlärningen, 

• de elever som inte tyckte att ett praktiskt arbetssätt är så lärorikt. 
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6.4.2 Enkät 

Enkäternas kvantitativa del resulterade i ett diagram utifrån svaren på fråga 2 och 3. Jag 

markerade om krysset på fråga 2a var satt till höger eller vänster om krysset på fråga 3a. 

Detta visade om just den eleven fann matematikbok eller praktisk matematik roligast. 

Samma procedur genomfördes för frågorna 2b och 3b samt 2c och 3c.  

 
 
Fråga 2.    Hur tycker du att det är att räkna i 

matematikboken? 
 

  
a) 
 lätt     svårt 
 
 
b)  
 roligt    tråkigt  
 
 
c)  
 lär mig mycket   lär mig ingenting 
 
 
 
 
Fråga 3.    Hur tycker du att det är att arbeta praktiskt på 

matematiklektionerna?  
 

  
a) 
 lätt    svårt 
 
 
b)  
 roligt    tråkigt 
 
 
c)  
 lär mig mycket   lär mig ingenting 
 

 

Resultatet sammanställdes i diagram 1. 
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Jag läste igenom enkäterna flera gånger för att finna samband och röda trådar i 

elevernas kommentarer i fråga 4.   

 

  Fråga 4.  Försök förklara varför du har svarat som du har gjort. 

 

Enkäterna kategoriserades i tre grupper på samma sätt som intervjuerna: 

• de elever som fann att praktiskt arbetssätt som ett roligt arbetssätt, 

• de elever som ansåg att ett praktiskt arbetssätt är bra för inlärningen, 

• de elever som inte tyckte att ett praktiskt arbetssätt är så lärorikt. 

 

Jag försökte sedan finna förklaringar till de olika attityderna i deras svar. Detta 

resulterade i en kvalitativ analys av enkätsvaren. 

 

6.5 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet hos en studie mäter hur tillförlitlig den är, i hur stor grad den skulle ge 

samma resultat vi en förnyad undersökning. För att kunna mäta reliabilitet krävs att man 

mäter något, att det är en kvantitativ undersökning och att situationen är standardiserad 

(Trost, 2005). 

 

Validitet är ett mått på om undersökning haft den inriktning den var avsedd att ha. Om 

det följer en röd tråd genom hela arbetet är validiteten god (Kvale, 1997). 

 

Då mina undersökningar till stor del är kvalitativa är reliabiliteten svår att mäta. Jag 

upplever att intervjufrågorna var tydliga och informanterna förstod frågornas innebörd. 

Intervjusvaren går att koppla såväl till mitt syfte som till teorigenomgången. Läsaren 

bör vara medveten om att en viss tolkning av informanternas svar sker vid analys. 

Undersökningsresultatet gäller inte för hur elever i största allmänhet upplever laborativ 

matematik, utan avgränsas till denna undersökningsgrupp. 

 

Alla elever svarade på enkätfråga 1-3, sex elever skrev ingenting på fråga 4. 
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7 Resultat  

 

Elevernas attityd till ett laborativt arbetssätt kontra att arbeta i matematikboken är 

sammanställt i diagram 1. Här framgår vilket de tycker är det lättaste arbetssättet, vilket 

som är det roligaste arbetssättet och vilket arbetssätt de anser är bästa sättet att lära sig 

matematik på. 

 

Elevernas attityder
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Att arbeta laborativt med matematik

 
Diagram 1: Elevernas attityd gällande matematikbok kontra laborativ aktivitet under 

matematiklektionerna. Resultatet ges i procent. 

 

Av diagram 1 framgår tydligt att avsevärt fler elever tycker att det praktiska arbetssättet 

är ett roligare arbetssätt, men att de anser att de lär sig mest när de får lov att arbeta i 

matematikboken. Det är också fler elever som uppfattar matematikboken som ett lättare 

arbetssätt. Av deras kommentarer framgår att det är lättare att arbeta i matematikboken 

eftersom där är det tydligt vad som är rätt och vad som är fel. De får också en bättre 

överblick över vad de kan och vad de behöver träna mer på. 
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7.1 Ett praktiskt arbetssätt är ett roligt arbetssätt 

Nästintill alla elever tycker att ett praktiskt arbetssätt under matematiklektionerna är 

lustfyllt. Att arbeta praktiskt innebär att det är tillåtet att prata med klasskamraterna och 

det är inte nödvändigt att sitta stilla på sin plats hela lektionen.  

 

Några elever gör ingen skillnad på när de lär sig matematik bäst, kryssen på 

ordinalskalorna i enkätfrågorna 2c och 3c hamnar på ungefär samma ställe.  

 

Fråga 2.   Hur tycker du att det är att räkna i matematikboken?  
 
c)               

  lär mig mycket  lär mig ingenting 
 
 

Fråga 3.   Hur tycker du att det är att arbeta praktiskt på 
matematiklektionerna?  

 
c)           
  lär mig mycket  lär mig ingenting 

 
 

De uppfattar matematik som svårt och deras fokus ligger på att ha så roligt som möjligt. 

 

…men praktiska saker där man t. ex. får spring o mäta hastighet är 

skitkul. 

Enkätsvar 

 

Det är kul att vara ute och mäta m.m. på lektionerna. 

Enkätsvar 

 

Några av eleverna drar parallellen att när något är roligt så lär man sig mer, eftersom 

motivationen ökar. 
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När man gör det fysiskt så gör man det, så det blir ju roligare […] desto 

roligare det blir, desto mer lär man sig. 

Cicci, 12 år 

 

 Praktisk matte är roligt och när det är kul lär man sig mycket. 

Enkätsvar 

 

7.2 Ett praktiskt arbetssätt är bra för inlärningen 

De flesta eleverna anser att ett praktiskt och laborativt arbete under 

matematiklektionerna är nödvändigt för att förstå den annars så abstrakta matematiken. 

De elever som upplever att de lär sig bäst genom att fysiskt göra saker och att kunna se 

och ta på föremål tycker att matematik är relativt svårt. De blir ofta uttråkade och tappar 

lätt motivationen. De tycker att matematik är tråkigt. 

 

När man arbetar i matteboken, håller jag på att somna! Jag tycker det är 

mer uppmuntrande att jobba praktiskt, då fattar man bättre varför man 

ska ha mattematik. 

Enkätsvar 

 

En stor del av eleverna anser att variation är väldigt viktigt för inlärning och för att få 

kunskapen att bestå. Dessa elever har ganska olika uppfattning om huruvida matematik 

är lätt eller svårt. De tycker att matematikbok och praktisk matematik är ungefär lika 

roligt/tråkigt och de gör heller ingen skillnad på vilket som är lättast/svårast. Det 

viktigaste för dessa elever är variation i undervisningen.  

 

Vissa elever kräver eller vill ha variation för att inte bli uttråkade. 

 

För att jag tycker att det är roligare att jobba på olika sätt än på samma 

sätt! 

Enkätsvar 
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Det kan vara lite tråkigt att ibland sitter vi hela lektionen och bara jobbar 

i matteboken, det kan va lite tråkigt. 

Intervjuare: Varför är det tråkigt då? 

Jag vet inte, men jag tycker att det är samma sak hela tiden. Ja, räkna och 

räcka upp handen när man vill ha hjälp och sen fortsätta. 

Evelina, 12 år 

 

Andra vill ha variation för att de behöver se och höra samma sak på flera olika sätt för 

att förstå. Andra aspekter av problemet blir tydliga och kan bidra till förståelsen. 

 

Jag använder olika sätt att räkna och lär mig mycket på olika sätt. 

Enkätsvar 

 

Jag är inget matte snille direkt men jag gillar mattematik. Jag måste ha 

olika inkomstkällor för det är bäst för min hjärna. 

Enkätsvar 

 

Intervjuare: Hur ska man då arbeta med det som är nytt, hur vill ni få det 

presenterat för er? 

Kanske ta lite att dom ska stå vid tavlan och så ibland kanske jobba i 

grupper och sånt. [ …] Om man inte förstår på ett sätt så kanske man 

förstår på ett annat. 

Fia, 12 år 

 

En del elever tycker att praktisk matematik lämpar sig bäst i inledningen av ett nytt 

område, som ett sätt att väcka intresset på. 

 

Intervjuaren: På vilket sätt kan det vara bra med praktiska uppgifter, mer 

än att det är roligt? 

Ja, man lär ju sig. Nä, men om man har, t ex om man börjar med ett nytt 

kapitel, så är det alltid bra att ha nåt innan så man förstår det… 

Gustaf, 12 år 

 

En elev påpekade att en positiv aspekt med ett praktiskt arbetssätt är att det inte behöver 

finnas några uttalade rätt eller fel.  
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Det är inte säkert att det är fel då och det känns ju bättre att man har rätt 

än att ha det fel. 

Daniella, 12 år 

 

En annan elev tror att hon lär sig bäst när hon sitter stilla och arbetar. Att sitta stilla 

behöver däremot inte innebära att bara räkna i matematikboken, det är bra om det finns 

tillgång till laborativt material, saker som man kan vända och vrida på. 

 

7.3 Ett praktiskt arbetssätt är inte så lärorikt 

I huvudsak är det de elever som inte har några större bekymmer med matematikämnet 

som anser att praktisk matematik inte är särskilt lärorikt. Några tycker att praktisk 

matematik är roligare än att räkna i matematikboken, men när det kommer till vad som 

gynnar deras kunskapsinlärning anser de att bästa sättet är att räkna i matematikboken. 

 

Jag tycker praktisk matte är roligast men jag lär mig mest på 

mattelektionerna då vi räknar i matteboken […] för då kan det komma 

några svåra tal. 

Enkätsvar 

 

Gör man det i boken måste man tänka mer, det känns som det i alla fall. 

Daniella, 12 år 

 

Intervjuare: Lär du dig mer när du arbetar praktiskt eller är det bara 

roligare? 

Aaahhh… Jag tror att man lär sig lite mer i matteboken. 

Intervjuare: Varför då? 

Jo, för den är ju full av kunskap och då löser man uppgifterna medan med 

andra grejer så kan man ju liksom bara fråga läraren. 

Gustaf, 12 år 

 

Eleverna upplever att de går miste om att lära sig vissa saker när de arbetar i grupp 

eftersom de får lov att hjälpas åt att komma fram till en lösning.  
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 […] om man räknar själv tycker jag nästan att man lär sig mer för då får 

man liksom tänka helt själv. När man är med en kompis hjälps man ju åt 

att tänka. 

Anna, 12 år 

 

En tänker ut det och en tänker ut det. 

Bea, 12 år 

 

Några elever nämner att de tycker att det är viktigt att lära sig olika lösningsstrategier, 

såsom de fyra räknesätten och att lösa uppgifter den kortaste och lättaste vägen. Detta är 

exempel på färdigheter som dessa elever anser är lättare att öva på i en matematikbok än 

genom laborativa övningar.  

 

Jag tycker att man lär sig mer när man jobbar i matteboken oftast. Dom 

förklarar bra olika sätt på att räkna, så man kan lära sig enklare sätt att 

räkna på. 

Enkätsvar 

 

När uppgifter utförs och löses praktiskt är det inte givet att en elev tar den kortaste eller 

lättaste vägen till svaret. 
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8 Diskussion  

8.1 Slutsatser  

En klar majoritet av eleverna i denna undersökning tycker att det är roligare med en 

laborativ matematikundervisning. Eleverna anger att ett praktiskt och laborativt 

arbetssätt ofta innebär en större frihet, det är mer lustfyllt att röra på sig än att sitta stilla 

vid ett bord och räkna uppgifter under tystnad. Det framkommer även att många elever 

uppskattar att få samma sak presenterat på flera olika sätt, då ökar sannolikheten för 

förståelse. Detta stämmer bra överens med vad Dewey ansåg om hur undervisningen 

ska se ut för att kunskapen skall befästas bäst. Han menade att variation av både miljö 

och arbetssätt var det ultimata för individens kunskapsutveckling och för att nå en 

djupare förståelse (Hartman & Lundgren, 1980). Det sociokulturella perspektivet sätter 

samspelet mellan individer i fokus för lärande. Allt lärande sker tillsammans med andra. 

Även miljön där lärandet sker är en viktig del enligt det sociokulturella perspektivet 

(Runesson, 1999). Denna studie har dock inte studerat miljön för eleverna. 

 

Flera elever anser dock att de lär sig mer när de får arbeta i matematikboken jämfört 

med att arbeta praktiskt. Detta trots att forskning visar på fördelarna av att låta flera 

sinnen stimuleras samtidigt (Malmer, 2002). De elever som finner ett laborativt 

arbetssätt som mindre bra är till största del elever som inte upplever matematiken som 

särskilt svår. De menar att det är i boken de riktigt ”kluriga” uppgifterna kan dyka upp. 

De anser även att det bästa är att lösa uppgifterna själv, arbete i grupp innebär att de 

hjälps åt att komma fram till svaret och det anses som något negativt. Även dessa elever 

borde ha nytta av diskussionerna som kan uppstå i en grupp. Säljö (2000) beskriver att 

kunskap uppkommer i interaktionen mellan människor och att brister i ett resonemang 

kan bli tydligt först i ett samtal med andra. Runesson (1999) beskriver det 

grundläggande för det sociokulturella perspektivet: ett samspel mellan människor är 

avgörande för inlärningen. Så de elever som inte tror att de lär sig så mycket vid 

laborativt arbete, fastän det är roligt, lär sig antagligen mycket då de hela tiden 

interagerar med andra. Men om eleverna anser att det viktigaste är att svara rätt på en 

fråga så känner de sig antagligen inte lika duktiga om de hjälps åt att komma fram till 

svaret. 
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Att flera elever anser att de lär sig bäst när de räknar uppgifter i matematikboken kan ha 

många olika förklaringar, till exempel:  

 

1. Kanske är det så att tanken med de praktiska matematikuppgifterna och 

upplägget har varit god, men att det har brustit i planeringen, precis som Löwing 

(2006) observerat i Matematikundervisningens dilemma. Är inte målet med 

uppgiften glasklart är det svårt för eleverna att ”knyta ihop påsen”, att ta det 

konkreta och överföra det till en abstrakt nivå.  

2. Det kan även vara så att dessa elever faktiskt har funnit sin bästa intelligens 

(Gardner, 1991).  

3. Att eleverna anser sig lära matematik bäst då de enskilt räknar matematikbokens 

uppgifter kan även bero på vilken kunskap som anses viktig. Denna 

undersökning har inte fokuserat på vad eleverna anser är viktig kunskap i 

matematik. Tidigare forskning visar dock att de allra flesta elever menar att de i 

huvudsak blir bedömda efter hur de klarar matematikproven (Skolverket, 2005). 

Gardner (1991) beskriver hur både lärare och elever tycker att en framgångsrik 

utbildning är en utbildning då eleverna ger korrekta svar. Viktig kunskap blir 

således att svara rätt på konstruerade frågor.  

4. En annan aspekt kan vara att eleverna inte ser kopplingen mellan lek och arbete. 

I själva verket kanske de lär sig mycket utan att de själva inser det. De kanske 

ser lek och arbete som varandras motsatser, vilket Dewey (1916;1997) pekar på 

som ett felaktigt antagande.  

 

Ingen elev uppger att de tycker att matematikämnet är väldigt svårt. Det går därför inte 

att föra någon diskussion kring huruvida elever som finner matematik svårt föredrar 

praktisk matematikundervisning eller inte. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Jag tror att studien är utförd och beskriven på ett sådant sätt att den skulle ge samma 

resultat idag. Variationer kan givetvis uppstå eftersom alla elever är individer och jag 
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med denna studie inte varit ute efter en generell attityd. Det kan även spela roll vilken 

form av undervisning eleven haft den närmsta tiden före undersökningen. Jag anser inte 

att min egen förförståelse eller mina tidigare erfarenheter har färgat varken enkätens 

utformning eller intervjuerna. Analysen av den data som samlats in har gjorts utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt. Detta medför att både min egen förförståelse och sammanhanget 

spelar en stor roll när det kommer till resultatet. Det finns ingen garanti att en annan 

person skulle göra exakt samma tolkningar av samma data. 

 

Antal tillfrågade elever kan alltid vara fler. Hade jag gjort om undersökningen idag 

hade jag valt att använda mig av fler klasser, i alla fall till enkäterna. 

 

För att få ut mer ur intervjusituationerna skulle jag ha sett till att ha utfört enkäterna 

innan intervjuerna och även börjat analyserat dem. Då hade jag haft fler frågor att ställa 

som kunnat bidraga till mitt resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 

 

 

Vad tycker du om matematik?  
 

 

1. Vad tycker du om ämnet matematik? Sätt ett kryss på varje linje. 
 

  
a) 
 lätt    svårt 
 
 
b)  
 roligt    tråkigt 
 

 
 
2.   Hur tycker du att det är att räkna i matematikboken? Sätt ett kryss på varje linje. 
 

  
a) 
 lätt    svårt 
 
 
b)  
 roligt    tråkigt 
 
 
c)  
 lär mig mycket   lär mig ingenting 
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3.   Hur tycker du att det är att arbeta praktiskt på matematiklektionerna?  
 Sätt ett kryss på varje linje. 
 

  
a) 
 lätt    svårt 
 
 
b)  
 roligt    tråkigt 
 
 
c)  
 lär mig mycket   lär mig ingenting 
 
 

 
 
 
4. Försök förklara varför du har svarat som du har gjort. 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan! /Ninni 
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Bilaga 2 – Brev till informanter samt deras vårdnadshavare 

 
X-stad den 7 februari 2007 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Ninni Holmberg och skriver för tillfället mitt examensarbete.Jag har valt att 
undersöka elevers attityder till matematik och är därför intresserad av vad Ert barn har 
för åsikt, erfarenhet och inställning till ämnet matematik. Jag kommer med hjälp av en 
diktafon att spela in en intervju med Ert barn. Allt som Ert barn säger under samtalet är 
anonymt, varken barnets namn eller skola kommer att nämnas i min uppsats.  
 
I mitt urval har jag tagit hjälp av X för att välja de elever som kan tänkas ha så olika 
åsikter som möjligt, för att få en så bred bild som möjligt. 
 
Intervjuerna är naturligtvis frivilliga, Ert barn kan när som helst under intervjun välja att 
avbryta. Ni som föräldrar har rätt att säga nej om Ni inte vill att Ert barn ska medverka. 
 
Om Ni undrar över något så kontakt mig gärna! 
 
ninniholmberg@yahoo.se 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Ninni Holmberg 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Ja, mitt barn får/vill gärna vara med i undersökningen. 
 
 Nej, mitt barn får/vill inte deltaga i undersökningen. 
 
 
Elevens namn:____________________   Förälders underskrift:____________________ 
 
 

Ifylld talong återlämnas måndagen 26 februari till mentor. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

 

 
  
 

 

 

 

INTERVJUGUIDE 

1. INFORMANTENS BAKGRUND 
 
Kön 
 
Ålder 
 
Antal år på skolan 

3. MATEMATIKLEKTIONER 
 
Berätta vad ni brukar göra på era 
matematiklektioner. 
 
Är det någon skillnad från lektionerna i 
femman? Om ja, vilket föredrar du? 
 
Om du fick bestämma, hur skulle en bra 
matematiklektion vara? 
 
 

2. ALLMÄNT OM MATEMATIK 
 
Om jag säger matematik, vad tänker du då? 
 

 

4. PRAKTISK MATEMATIK 
 
När anser du att du lär dig bäst? 

- när läraren har genomgång 
- räkna själv i boken 
- lösa uppgifter i boken tillsammans med 

kompis 
- laborera/praktiskt 

 
Om du en lektion fick välja på att räkna i 
matteboken och lösa en uppgift praktiska, vad 
skulle du välja? Varför? 
 
Vad tycker du om att lösa uppgifter praktiskt? 


