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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att förklara, analysera och jämföra traditionell 

och laborativ undervisning inom matematikens sannolikhetslära genom learning study. 

Studien syftar även till att synliggöra elevernas upplevelser från de olika 

undervisningsmetoderna. Under en veckas matematiklektioner är klassens elever indelas i en 

kontroll- och testgrupp. Med hjälp av för- och eftertest, traditionell och laborativ undervisning 

inom sannolikhetslära, enkäter och anteckningar jämförs elevernas resultat och skillnader i 

elevernas uppfattningar. Learning study påvisar en ökning av elevernas kunskaper beträffande 

sannolikhetslära i grupperna. Eleverna i testgruppen framlägger även positiva åsikter 

beträffande de laborativa undervisningstillfällena.  
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1 INLEDNING 

I regel inleds skolarbetet inom ett nytt matematiskt undervisningsområde med genomgång av 

lärare, följt av elevernas individuella arbete i matematikboken. Undervisningsområdet 

avslutas med ett prov eller en diagnos. Skolverkets (2011a) och Skolinspektionens (2009) 

kvalitetsgranskningsrapporter beskriver denna typ av undervisning med bestämda, bundna 

rutiner som den dominerande undervisningsmetoden inom matematik i svenska skolor.  

 

Pettersson och Wester (2014), Skolverket (2016a, 2016b) menar att en kontinuitet inom den 

traditionella undervisningsmodellen i matematik, påvisar sjunkande resultat hos svenska 

elever i studier som Programme for International Student Assessment (PISA) och Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). Dessa studier har påvisat en 

nedåtgående trend över tid i jämförelse med andra elever i andra länder.  

 

Internationella studier och kunskapsmätningar har funnit sedan en lång tid tillbaka. Pettersson 

och Wester (2014), Skolverket (2016a, 2016b) beskriver hur Sverige, sedan starten år 1964, 

deltagit och resulterat i IEA:s matematikstudie, First International Mathematics Study 

(FIMS). I den första undersökningen var Sveriges elever ett av de lägst presterande länderna 

av de deltagande nationerna. År 1980 deltog svenska elever i IEA:s andra matematikstudie, 

Second International Mathematics Study (SIMS). Sveriges placering var då oförändrat sedan 

IEA:s första matematikstudie. Med en oförändring i matematikundervisningen skapades 

frustrationer i samhället och debatter och media utlyste ”matematikkrisen” i Sverige. En rad 

strategier, utvecklingsgrupper och fortbildningslitteraturer genererades fram för att förändra 

svensk matematikundervisning genom fortbildnings- och utvecklingsarbete. 

Matematikundervisningens position inom lärarutbildningarna fick en starkare ställning. Third 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) arrangerades år 1995 och var den 

tredje matematikundersökningen som Sverige deltog i. Resultatet som Sverige visade var nu 

mer homogen och bättre än många andra länder. År 2000 genomfördes OECD:s PISA-

undersökning för första gången. Syftet med undersökningen var att var tredje år avgöra 

trender och bedömningar i de deltagande nationerna. Med OECD:s PISA-undersökning 

ändrades IEA:s matematikstudie namn och syfte till TIMSS och genomfördes vart fjärde år. 

Sedan år 1995 har Sveriges resultat i de båda undersökningarna försämrats samtidigt som 

Sveriges placerat sig under snittet för EU- och OECD-länder, berörande kunskapsmätningar 

som PISA och TIMSS genomför. Hattie (2012), Kolar-Begovic, Kolar-Šuper, och Ðurdevic 

Babic (2015), Pettersson och Wester (2014) och Wilkie (2014) delar samma åsikt och menar 

att uppfattningen om matematikundervisningen förändrats hela tiden i samband med 

samhällsförändringar och politiska bestämmelser. Pettersson och Wester (2014) menar ur ett 

historiskt perspektiv att de tidigare svenska prestationerna i internationella tester medfört att 

svenska politiker och beslutsfattare vidtagit åtgärder för att vända den negativa trenden. 

Genom olika åtgärder har matematikundervisning i svenska skolor gett positiva resultat vid 

kommande undersökningar. 
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1.1 Bakgrund 

 Den svenska skolans uppdrag har sin grund i läroplanen. Läroplanen innehåller 

kunskapskrav, riktlinjer, rättigheter och skyldigheter som skolans personal, elever och 

vårdnadshavare ska ta del av inom skolverksamheten. Läroplanen talar inledningsvis om att 

”… utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 

(Skolverket, 2018, s. 1). Skolans skyldighet är att ge alla elever stöd, samtidigt som skolan 

ska vara en inspiration till elevernas kunskapsutveckling parallellt med att skolverksamheten 

ska främja elevernas lust att lära.  

 

Ett av skolans uppdrag som läroplanen beskriver är att ”Skolan har i uppdrag att förmedla och 

förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 

för att leva och verka i samhället.” (Skolverket, 2018, s. 3). Skolans skyldighet är att 

förbereda eleverna som aktiva samhällsmedborgare, i ett högteknologiskt samhälle. Med den 

utveckling som sker i samhället, behöver eleverna de kunskaper de utvecklar i skolan. Med ett 

ökande behov av matematiskt kunnande i samhället, krävs högre kunnande och färdigheter 

inom analys och tolkning av matematiska begrepp. 

   

Läroplanen klargör att ”Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det 

aktiva lärandet.” (Skolverket, 2018, s. 3). Syftet med undersökande arbete samt lek i denna 

studie är att tillämpa laborativa lektionstillfällen där positiva attityder till ämnet matematik 

skapas, där eleverna kunde känna sig trygga och nyfikna på att utforska och utvecklas. Under 

de lektioner som planerats och genomförts har jag som lärare ”svarat för att eleverna får pröva 

olika arbetssätt och arbetsformer.” (Skolverket, 2018, s. 9). Genom att arbetat traditionellt 

med matematikboken och laborativt med olika material tillsammans med eleverna, har olika 

arbetssätt och arbetsformer tillämpats inom matematiken. 

  

I kursplanen för matematik framgår det att undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper 

om matematisk tillämpning och lösa problem i vardagen och olika ämnesområden. Olika 

metoder, strategier och modeller ska utvecklas inom matematikundervisningen för att hjälpa 

eleverna lösa problem. Undervisningen inom matematik ska även stärka elevernas intresse 

och förtroende till sin förmåga att utnyttja matematiska kunskaper i olika situationer. 

Undervisningen ska ge eleverna ingående kännedom om matematiska begrepp med 

tillhörande metoder och användningsområde. Eleverna ska även få möjligheten att 

kommunicera genom argumentation och föra matematiska diskussioner med hjälp av 

matematiska formuleringar i vardagliga situationer (Skolverket, 2018). 

 

Studien har sitt fokus på sannolikhetslära och är ett centralt innehåll i läroplanens kursplan för 

matematik. I årskurs 1-3 hanterar sannolikhet och statistik ”slumpmässiga händelser i 

experiment och spel” samt ”enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera 

data och beskriva resultat från enkla undersökningar.” (Skolverket, 2018, s. 57). Inom 

taluppfattning och tals användning ska undervisningen ge eleverna kännedom om ”del av 

helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur 
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enkla bråk förhåller sig till naturliga tal” och ”naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras 

användning i vardagliga situationer” och ”rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och 

uppskattningar.” (Skolverket, 2018, s. 56). Gällande samband och förändringar i det centrala 

innehållet från läroplanens kursplan ska undervisningen ge eleverna möjligheten att ta del av 

”olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften” (Skolverket, 2018, s. 57). 

1.2 Litteraturgenomgång 

Som en konsekvens efter de negativa trenderna som visats i internationella undersökningar 

gällande svenska elevers resultat i matematik, har olika metoder tillämpats för att bryta de 

negativa trenderna. En undervisningsmetod med positiv verkan med stöd i vetenskaplig 

forskning (Minten & Kornhall, 2013) och av Skolverket (2011b) är learning study, som har 

sin grund i variationsteorin. I följande del av studien presenteras de teorier som tillämpats i 

undersökningen. 

 

1.2.1 Variationsteori 

I min studie har jag som forskningsinriktning valt att arbeta med ett teoretiskt perspektiv som 

ger mig möjlighet att analysera, förstå och beskriva både innehållet som presenteras i 

undervisningen som elevernas lärande och min egen utlärning med ett övergripande teoretiskt 

begrepp. Variationsteorin är en vidareutveckling av fenomenografin (Marton, 1981; Marton & 

Booth, 1997) som främst undersöker de kvalitativt olika sätten att uppleva eller förstå ett 

fenomen, särskilt i ett pedagogiskt sammanhang och betecknas av Runesson (1999) som 

”variationsteori för lärande” eller kortare sagt ”variationsteori”. 

 

Enligt Marton (1981); Marton och Booth (1997) finns det två hörnstenar inom 

variationsteorin. Den första är att lärandet alltid har ett objekt, dvs. en insikt, förmåga eller 

färdighet, som eleven ska utveckla under en eller ett par lektioner. Det andra är att 

lärandeobjektet upplevs och förstås av eleverna på olika sätt. Variation är en primär faktor i 

denna teori och den stöder elevernas lärande. Genom att förstå hur elever uppfattar något kan 

lärare skapa förutsättningar för lärandet. Marton och Booth (1997) anser att variationen är en 

nödvändig komponent i undervisningen för att elever ska märka vad som ska läras.  

 

Studier om hur variation kan användas för att förbättra elevernas lärande har rapporterats 

(t.ex. Attorps, Björk & Radic, 2016; Marton & Booth 1997; Olteanu, 2007). En slutsats som 

härrör från dessa studier är hur innehållet hanteras och vilka aspekter som urskiljs i en lektion 

påverkar vad som är möjligt att lära. Marton och Morris (2002) påpekar att den mest kraftfulla 

faktorn för individuellt lärande är hur inlärningsobjektet behandlas i 

undervisningssammanhanget, vilka aspekter av inlärningsobjektet som är i fokus, vilka 

aspekter är varianter och vilka aspekter som hålls invariant.  

 

Enligt Marton och Morris (2002) måste ett visst mönster av variation och invarians i lärmiljön 

underförstås, för att hjälpa eleverna att passa ett visst lärande. En del av lärares yrkesroll är 

därför att utforma en lärmiljö som gör det möjligt för eleverna att urskilja de kritiska 

aspekterna av lärandets syfte, med den systematiska och medvetna användningen av variation 
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som ett pedagogiskt verktyg. De fyra principerna (kontrast, generalisering, separation och 

fusion) kan användas vid utformning av variations- och invariansmönster. Ett sätt att förklara 

de fyra principerna är att använda ett exempel på begreppet form. Form är ett övergripande 

koncept och det är invariant. För att förstå begreppet form tillämpas kontrastprincipen. Inom 

form finns det olika former eleverna borde uppleva för att urskilja till exempel formen cirkel. 

För att uppleva en specifik form måste en elev uppleva en annan form för att jämföra det med. 

På samma sätt måste en triangel jämföras med en cirkel eller någon annan form för att ha sin 

egen betydelse. Med generaliseringsprincipen måste eleven fullt ut förstå vad formen är och 

eleven måste också uppleva olika utseenden av former. För att uppleva en viss aspekt av form, 

och för att skilja den här aspekten från andra aspekter, måste formen varieras medan andra 

aspekter och förblir oförändrade, genom tillämpning av separationsprincipen. Om det i 

fusionsprincipen finns flera kritiska aspekter som eleven måste ta hänsyn till samtidigt, måste 

de alla upplevas samtidigt. På liknande sätt förutsätter förståelse och kritiska aspekter av 

abstrakt begreppet, exempelvis ett matematiskt koncept, en erfaren variation.  

 

Människors skilda sätt att inhämta kunskap, delta i aktiviteter eller konkreta situationer är 

intressant inom variatonsteorin. Begreppet erfarande är ett centralt begrepp inom 

variationsteorin genom att det ger en komplex betydelse åt begreppet lärande. Enligt Marton 

och Booth (1997) är begreppet erfarande uppnått när människans medvetande är organiserat 

och strukturerat vid ett särskilt tillfälle. Genom att vissa delar i det medvetna utgör ett fokus, 

urskiljs andra delar för givet, vilket leder till att erfarandet blir ett medvetande.  

 

Med variationsteorin som grund har Stigler och Hiebert (1999) tagit del av japanska 

undervisningsmetoder som kallas learning study. Denna metod utvecklades för att 

effektivisera lärarnas undervisning och höja elevernas resultat i internationella studier som 

PISA och TIMSS. 

 

1.2.2 Learning study 

Learning study (Holmqvist, 2011; Lo, Pong & Chik, 2005; Maunula, Magnusson & 

Echevarría, 2011; Pang & Marton, 2005) är en slags kombination av lektionsstudie (Stigler & 

Hiebert 1999), inspirerad av designexperiment och av japanska och kinesiska lärares 

ansträngningar att genomföra fördjupade studier av en viss lektion (Holmqvist Olander & 

Nyberg, 2014; Pang, 2006). Learning study bygger på en teori om lärandet som används för 

att utforma bedömningarna av elevernas resultat gällande lärandet och intervention. Learning 

study är en slags aktionsforskning (Holmqvist Olander & Nyberg, 2014) som syftar till att 

förbättra klassrumsundervisning och förändra elevernas kunskap snarare än att observera och 

beskriva den. I linje med Marton och Lo (2007) är det ett utformat experiment som syftar till 

att göra elevernas och lärarnas lärande möjligt. I denna process lär lärare, som praktiker, av 

sina metoder som leder till att elevernas läranderesultat förbättras (Pang, 2006; Pang & 

Marton, 2005). Learning study har sina rötter i lesson studies (Stigler & Hiebert 1999), som 

utvecklades i Japan under 1800-talet (Holmqvist Olander & Nyberg, 2014; Usui, 2011). 

Skillnaden mellan learning study och lesson study är att den förstnämnde är mer planerad och 

strukturerad. Learning study är mer integrerad i vardagligt skolarbete och mer fokuserat på ett 

specifikt område som eleverna ska utvecklas inom. Inom learning study används systematisk 
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insamling av data om undervisningen och elevernas lärande (Minten & Kornhall, 2013). 

Learning study och lesson study har mer eller mindre samma steg i utförandet, men den 

förstnämnda är grundad av variationsteorin (Marton & Pang, 2006; Pang & Marton, 2005). 

Learning study består av fem steg som beskrivs av Lo et al. (2005), se figur 1. 

 

 
Figur 1. Learning studies fem steg. Källa: anpassad 

från Lo, Pong och Chik (2005). 

 

I figur 1 framgår att det första steget inom en learning study är att ett lärandeobjekt väljas och 

definieras. I det andra steget fastställs elevernas förkunskaper om det valda lärandeobjektet 

med hjälp av exempelvis ett förtest. Lärarens bedömning av förtestet ger en antydan på 

kunskapsluckor i det valda lärandeobjektet hos eleverna. I steg tre arbetas en detaljerad 

lektionsplanering fram med möjliga kritiska delar som synliggjorts i förtestet. Lektionen 

genomförs sedan med eleverna. Steg fyra innebär att läraren utvärderar lektionen i den 

utsträckning eleverna har utvecklat målvärdena, genom exempelvis ett eftertest. I det sista 

steget ska utvärderingen och resultatet rapporteras och spridas (Holmqvist Olander & Nyberg, 

2014; Lo et al., 2005; Minten & Kornhall, 2013). Dessa steg är cykliska för att göra det 

möjligt för lärare att reflektera över praktisk hållbarhet vad det gäller elevinlärning. 

 

En förutsättning för att arbeta med och tillämpa en learning study är att arbeta med ett 

avgränsat område. Förtest ska tillämpas före lektionerna inom det avgränsade området och 

eftertest ska tillämpas efter lektionerna. Det ska även finnas tid för bearbetning och ändringar 

av kommande lektioner mellan cyklerna. Med en learning study åskådliggörs och tillämpas 

antaganden om vad som är de gynnsammaste strategierna och modellerna för elevernas 

lärande inom ett specifikt lärandeobjekt. Metoden är en forskningsmetod, samtidigt som det är 

en kompetensutvecklingsmodell för lärare (Minten & Kornhall, 2013).  
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1.2.3 Undervisningsmetodik 

I min definition av traditionell undervisning menar jag att traditionell undervisning avser 

teoretisk undervisning, där lektionen huvudsakligen består av lärarens 

”katederundervisningen” (Skolverket, 2011a), med exempel och genomgång av uppgifter på 

tavlan, följt av individuellt arbete i befintligt matematiskt material. Den traditionella 

undervisningen har sin grund i den teoretiska traditionen behaviorism (Säljö, 2014). 

Behaviorismen inom skolan är en teori som följer strikta förhållningssätt och har som mål att 

lära och utveckla elever efter lärarens önskemål och kunskaper. Behaviorismen har en 

mångårig historia och är en stark teori. Teorin har sin grund i beteendevetenskapen och den 

har haft ett stort inflytande på skolan och utbildningar i och med slutet av andra världskriget. 

Fysiologen Ivan Pavlov (1849-1936) var en de mest framstående grundarna till 

behaviorismen. Pavlovs forskning beträffande hundars salivutsöndring i kombination med 

mat mynnade ut i studier inom klassisk betingning. Den behavioristisk betingning blev allt 

starkare i skolverksamheten där lärare satt på all kunskap. Lärares uppgift var att överföra och 

vidarebefordra kunskaperna till eleverna, skapa struktur och mönster inom lärandet, vilket 

mynnade ut i respons och stimuli från eleverna (Phillips, Soltis & Linde, 2010; Säljö, 2014). 

 

I min definition av laborativ undervisning menar jag undervisning som inkluderar 

konkretisering med laborativt material, där lektionerna är utformade efter elevnära situationer 

och består av experiment och övningar. Rydstedt och Trygg (2005) beskriver laborativ 

undervisning inom matematiken som något som ska ge eleverna stimulans och stöd vid 

inlärning. Den laborativa undervisningen har sin grund i den teoretiska traditionen 

pragmatism (Säljö, 2014). Pragmatismen är en kognitiv teori från USA som är förknippad 

med filosofen, pedagogen och psykologen John Dewey (1859-1952). Pragmatismen inom 

skolverksamheten innebär att eleverna själva undersöker och försöker lösa exempelvis ett 

matematiskt problem där läraren håller uppsikt. (Phillips et al., 2010; Säljö, 2014). Dewey 

menade att praktiskt handlande och teoretiska kunskap sammanhänger. Det praktiska 

handlandet behöver teoretiska kunskaper för bli begripligt och tvärs om. Dewey ansåg att 

inlärningen i skolan och livet var en aktivitet som skapades av barnens intresse, inte av 

bestämmelser utifrån (Egidius, 2002). Maltén (2002) sammanfattar Deweys idéer om 

undervisning på följande sätt:  

 

 Kunskapen ska vara nyttig.  

 Undervisningen ska vara erfarenhetsbaserad och kunskapsskapande.  

 Eleverna ska själva vara med och sätta sina mål för arbetet.  

 Elever skall vara handgripligt aktiva (”learning by doing”). 

 Utgångspunkten för undervisningen skall ligga i erfarenheten och i uppgifterna, inte i 

ämnena (Maltén, 2002, s.207). 

Dewey filosofi var att lärare hjälper eleverna till nya kunskaper genom undersökande metoder 

i kombination med eleverna tidigare erfarenheter och kunskaper. Med hjälp av tidigare 

kunskaper och erfarenheter utvecklas färdigheterna ytterligare (Stensmo, 2007). 
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Många forskningsrapporter, exempelvis Malmer (2002) och Wilkie (2014) understryker 

elevers svårigheter och frustration över matematikundervisningen. Malmer (2002) anser att 

matematiken inom skolan behöver konkretion och variation för att ge eleverna stimulans. 

Elever upplever, enligt Malmer (2002), laborativa komponenter i undervisningen som 

tillfredställande och roliga. I en grupp och på individuell nivå kan en laborativ undervisning 

underlätta läran inom matematiken. Med hjälp av olika material och att konkretisera 

innehållet skapas ett intresse och motivation hos eleverna. Rydstedt och Trygg (2005) 

använder sig av två huvudgrupper för att dela in laborativt material:  

 

 Vardagliga föremål: Föremål som används i det dagliga arbetet, fritiden och som finns 

i naturen, exempelvis pennor, pinnar, strumpor. 

 Pedagogiska föremål: Specifikt framtagna föremål anpassade för undervisning i 

matematik, exempelvis centikuber, kulram och tärning. 

Emanuelsson (1995) bedömer att alla lever, svaga som starka, gynnas av laborativt arbete. 

Tillsammans med Rydstedt och Trygg (2005) anser Emanuelsson (1995) att 

klassföreståndarens roll gällande laborativ undervisning påverkar elevernas resultat. Den 

laborativa undervisningen måste vara välplanerad, då materialet i sig leder till lärandet. 

Läraren bör känna en trygghet i ämnesinnehållet och med de didaktiska perspektiven som 

krävs för att skapa en varierad undervisning och en positiv arbetsmiljö för eleverna.  

 

1.2.4 Sannolikhetslära 

Karlsson och Kilborn (2015) menar att grundprincipen för sannolikhetsläran är uppbyggd på 

kombinatoriken, läran om kombinationer och variationer. För att eleverna ska förstå 

sannolikhetslära anser Karlsson och Kilborn (2015) att systematisk undervisning i 

konbinatorik, där ett antal matematiska element sammanställas på olika sätt, behövs. Ett 

exempel på kombinatorik är att variera klädval. Anta att det finns två par byxor och tre tröjor. 

Med hjälp av kombinatoriken klargörs att kläderna kan kombineras på sex olika sätt, se bild 1. 

 

 
Bild 1. Exempel på kombinatorik. 

 

Sannolikhetsläran finns som ett centralt innehåll inom matematikens alla årskurser i 

läroplanen. Nationalencyklopedin beskriver ordet sannolikhet som ”chansen eller risken att 

något ska hända” och sannolikhetsläran som ”läran om hur matematisk sannolikhet beräknas”. 
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Med hjälp av sannolikhetsläran inom matematiken kan vissa händelser och chanser beräknas, 

genom att beräkna antalet gynnsamma utfall av det totala antalet utfall. Sannolikheten 

formuleras oftast som en bråkekvation, där antalet gynnsamma utfall dividerat med det totala 

antalet utfall. Sannolikheten i ekvationen betecknas med P, som kommer från engelskans 

probability, som betyder sannolikhet. 

 

P =  

 

Lotteri, tärningsspel och att singla slant är aktiviteter som kan beräknas med hjälp av 

sannolikhetslära. Slumpmässiga försök och aktiviteter inom sannolikhetsläran illustreras 

oftast med hjälp av träddiagram. Från startpunkten i ett träddiagram klargörs det totala antalet 

utfall genom träddiagranets grenar, vilket leder till sannolikheten för antalet gynnsamma 

utfall, se bild 2. 

 

 
Bild 2: Träddiagram över sannolikheten av 

att ta kulor ur en påse. 

 

Grevholm (2012) tycker lektioner inom sannolikhetsläran med fördel kan skapas med 

slumpmässiga experiment från vardagen. Vardagliga begrepp som chans och risk kan med 

fördel bygga upp elevernas förståelse för begreppet sannolikhet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förklara, analysera och jämföra differensen mellan traditionella 

och laborativa undervisningsmetoder i en learning study. Med hjälp av en klass som delas in i 

en test- och kontrollgrupp kan jag synliggöra elevernas resultat i ett för- och eftertest och 

deras uppfattning mellan de olika undervisningsmetoderna genom en elev-enkät.  Fokus 

ligger på lektionsmetoderna och det resultat som eleverna påvisar inom sannolikhetslära, inte 
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på mina egna färdigheter, kunskaper och uppfattningar gällande ämnet. Denna begränsning 

innebär att elevernas lärande och tyckande genom undervisningsmetoderna är det centrala i 

min studie. Detta analyseras genom granskningar av elevernas skriftliga för- och eftertest, 

samt besvarandet av enkäten.  

 

Målet med denna studie är att förhoppningsvis kunna inspirera både lärare och elever till nya 

tankestrategier och därigenom bidra till ökad glädje och intresse för arbetet inom 

matematikens alla delar inom ramen för skolverksamhetens lägre årskurser. 

Denna studie vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

 På vilket sätt påverkar olika undervisningsmetoder elevens lärande inom 

matematikens sannolikhetslära? 

 Hur uppfattar eleverna den laborativa undervisningsmetoden inom matematiken? 
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2 METOD 

I denna del av studien presenteras de urvalsprocesser som tillämpats vid urvalet av de 

testpersoner som studien fokuserar på, samt de val av datainsamlingsmetoder som tillämpats. 

Vidare presenteras studiens design och procedur för insamling av data. Avslutningsvis 

beskrivs de etiska ställningstaganden som tillämpats och de metoder som använts vid 

databearbetningen. Studien har genomförts på den skola där min verksamhetsförlagda 

utbildning ägt rum, vilket gett mig möjligheten att tillämpa flera olika metoder vid 

datainsamlandet. 

2.1 Urval 

Studien utfördes i en årskurs tre där 29 elever deltog i en temavecka med fokus på 

sannolikhetslära inom matematik under vårterminen 2019. Av dessa 29 elever avstod 2 elever 

från att göra förtestet och eftertest. Ett av bortfallen var under förtestet och det andra bortfallet 

var under eftertestet. Bortfallet från för- och eftertestet av de två eleverna orsakades av 

sjukdom. Båda eleverna tillhörde testgruppen. Av de 27 eleverna som slutförde studien deltog 

16 flickor och 12 pojkar. Genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Johansson & 

Svedner, 2010) valde jag ut de testpersoner som funnits tillgängliga. Jag har valt att 

koncentrera mig på skolans tidigare årskurser, vilket gjorde den valda klassen till en relevant 

grupp för studien. 

 

Eleverna som deltog i studien var samma elever som deltog vid min senaste 

verksamhetsförlagda utbildning som utfördes under höstterminen 2018. Eleverna hade en ny 

klassföreståndare sedan starten av höstterminen 2018, som även blev min lokala 

lärarhandledare. Detta medförde att jag, klassföreståndaren och eleverna kände varandra vid 

studiens start och medförde både för- och nackdelar till studien. Fördelarna med att klassen 

och jag kände varandra var att min roll som lärare och ledare inte var något nytt för eleverna. 

Mitt ledarskap blev även mer professionellt när jag kände eleverna, när jag visste hur de 

fungerar socialt och visste vilken kunskapsnivå de hade. Nackdelarna med att känna eleverna 

i forskningssammanhanget var att jag i vissa situationer blev mer partisk än objektiv. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Med kunskaper om sjunkande resultat hos svenska elever i matematik som bekräftats av bland 

andra Pettersson och Wester (2014), Skolverket (2016a, 2016b) skapades en första 

projektplan med idéer och tankar kring undervisningsmetoder inför denna studie. Minten och 

Kornhall (2013) och Skolverket (2011b) förespråkade learning study och anser att denna 

undervisningsmetod gynnar både elevernas och lärarens utveckling. Med hjälp av läroplanen 

och kunskapsplanen besvarades två av Hatties (2012) didaktiska frågor ”Vad?” och 

”Varför?”. Författarens sista fråga ”Hur?” besvarades med hjälp av Grevholm (2012) som 

tycker att lektioner inom sannolikhetsläran med fördel kan skapas med slumpmässiga 

experiment från vardagen. 

 

Med hjälp av ett förtest innan lektionerna insamlades ett sammanfattande perspektiv över test- 

och kontrollgruppens förkunskaper inom sannolikhetslära. Efter de åtta lektionstillfällena 
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avslutades temavecka med ett identiskt test för de båda grupperna. Eftertestet i denna studie 

synliggjorde elevernas nya kunskaper jämfört med förtestet. Testerna fungerade även som ett 

hjälpmedel vid analys av den enskilda elevens utveckling, även test- och kontrollgruppernas 

lärande, se testet i bilaga 2. 

 

I samband med sista lektionen och eftertestet, besvarades frågor om hur eleverna upplevt 

lektionerna. På detta sätt kan de laborativa och traditionella lektionerna och aktiviteterna 

mellan test- och kontrollgruppen statistiskt jämföras ur elevernas synvinkel. Frågorna 

besvarades genom att ringa in ansikten som var utformade med olika färger och munnar. 

Färgerna och munnarna representerade elevernas åsikter om lektionerna, med begreppen 

jättebra, bra, varken bra eller tråkig, tråkig eller jättetråkig, se elev-enkäten i bilaga 4.  

2.3 Studiens design 

Studien innehåller åtta lektionsplaneringar som utformats och planerats med anpassningar till 

kontroll- och testgruppens årskurs och klassföreståndarens samtycke. Under de åtta 

lektionerna har jag dokumenterat och analyserat elevernas arbete inom sannolikhetsläran. På 

detta sätt har jag kunnat ändra och format kommande lektioner efter elevernas behov, se figur 

2.  

 
Figur 2. Schematisk översikt över genomförandet av 

min learning study. 
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I figur 2 var det första steget att definiera lärandeobjektet. Steg två handlar om att synliggöra 

elevernas förkunskaper inom det valda området utifrån läroplanen, genom ett förtest. 

Elevernas resultat i förtestet bedömdes och analyserades för att fastställa elevernas 

kunskapsluckor och kritiska aspekter inom sannolikhetsläran. I nästa steg planerades den 

första lektionen och en detaljerad lektionsplanering skapades med hjälp av analysen av svaren 

i förtestet. Lektionen genomfördes sedan med eleverna. Steg fem innebar att jag reflekterade 

och analyserade lektionen i den utsträckning eleverna har utvecklats inom sannolikhetsläran. 

Nästa steg var att planera den andra lektionen och en detaljerad lektionsplanering skapades 

med hjälp av analysen av svaren i förtestet. Denna cykel repeterades fram till den avslutande 

lektionen som innefattade en sammanfattning följt av ett eftertest. Eftertestet analyserades och 

utvärderades. Det samlade materialet i form av för- och eftertest, samt lektionsplaneringar 

dokumenterades. 

 

Till varje lektionsplanering introducerades syftet som hade associationer till läroplanen samt 

material som användes. Lektionerna för kontroll- och testgruppen var utformade kring samma 

innehåll, men på olika sätt för att senare kunna jämföra kunskapsinhämtningen mellan test- 

och kontrollgruppernas laborativa och traditionella undervisning. I samråd med 

klassföreståndaren utelämnades sannolikhetsläran vid tidigare lektioner inom matematiken. 

 

Klassen hade från starten av årskurs tre blivit indelade i två grupper, ”Humlor” och 

”Getingar”. Dessa två grupper var slumpmässigt uppdelade bland eleverna av 

klassföreståndaren. De redan skapade grupperna fick även bli studiens test- och 

kontrollgrupper. Testgruppens lektioner var laborativa, medan kontrollgruppens lektioner var 

traditionella. Dessa två grupper disponerades under åtta lektioner, totalt 300 minuter. 

Lektionerna genomfördes enligt schema i tabell 1. 

 

Tabell 1. Schema för fältförsöket. 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Förtest och 

introduktion 

Tärning Strumpor Lotteri Sammanfattning, 

eftertest och enkät 

Lektion 1: 

Helklass  

08.20-09.20 

Lektion 2: 

Testgrupp 

12.00–12.30 

Lektion 4: 

Kontrollgrupp 

08.20-08.50 

Lektion 6: 

Testgrupp 

08.20-08.50 

Lektion 8: 

Helklass  

08.20-09.20 

 Lektion 3: 

Kontrollgrupp 

12.30–13.00 

Lektion 5: 

Testgrupp 

08.50-09.20 

Lektion 7: 

Kontrollgrupp 

08.50-09.20 

 

 

I tabell 1 framgår att lektion 1 och lektion 8 inkluderar alla elever i test- och kontrollgruppen i 

gemensamma lektioner. Vid övriga lektionstillfällen var grupperna uppdelade och separerade 

från varandra. En grupp åt gången deltog i min studie och hade lektionen i klassrummet, 

medan den andra gruppen utförde lektioner inom programmering tillsammans med sin 

klassföreståndare. Efter halva lektionen skiftade grupperna plats. 
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Vid planeringen av lektionerna användes de tre didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och 

”Hur?” som Hattie (2012) förespråkar om. Frågan ”Vad?” kontrollerade vad eleverna skulle 

undervisas i och var kopplat till den aktuella läroplanen och kunskapsplanen som är fastställd 

på nationell nivå av riksdagen. Innehållet i undervisningen utgörs sedan på lokal nivå genom 

de kommunala skolplanerna, skolans lokala arbetsplan och lärarnas utformning av 

undervisningen. Frågan ”Varför?” besvarades genom förankringar i den aktuella läroplanen 

(Skolverket, 2018). Med ett tydligt innehåll underlättades arbetet med att formulera syften. 

Frågan ”Hur?” besvarades med hjälp av de tidigare didaktiska frågorna tillsammans med 

skolans läromedel. I min studie tittade jag på variationen som innebär att jag undersöker de 

kvalitativt olika sätten att uppleva och förstå sannolikhetsläran inom matematiken. Se en 

utförliga lektionsplanering med mål i bilaga 6. 

 

Syftet med förtestet var att skapa en första förståelse för elevernas förkunskaper inom 

sannolikhetsläran. Förtestet fungerade även som en del av ett verktyg vid sammanställningen 

av data, vid jämförelsen med eftertestet. Eftertestet avslutade hela temaveckan inom 

sannolikhetsläran och var identiskt med förtestet. Genom att jämföra elevernas för- och 

eftertest kunde en bild av hela klassens, test- och kontrollgruppernas samt elevernas 

individuella prestationer skapas. Genom att dela in klassen i test- och kontrollgrupper, 

skapades förutsättningar för att jämföra elevernas prestationer i de laborativa och traditionella 

undervisningsmetoderna. Detta gav ett utrymme för att analysera elevernas åsikter kring de 

olika undervisningsmetoderna.  

 

Genom en gemensam introduktionslektion av temaveckan inom sannolikhetslära fick eleverna 

en första förståelse för begreppet sannolikhet och dess användning. Vid introduktionen 

presenterades målen från läroplanen med en diskussion om varje måls betydelse. Syftet med 

elevernas deltagande i studien klargjordes även för eleverna.  Jag presenterade lärandeobjektet 

samt mål med hjälp av en PowerPoint.  

 

Syftet med de laborativa lektionen var att skapa en förståelse för sannolikhetslära genom 

praktisk undervisning. Tärningslektionen var testgruppens första lektion inom 

sannolikhetslära. Målet med lektionen var att tydliggöra del av helhet, samt hur de benämns 

och formuleras i enkel bråkform. Lektionen var experimentinspirerad och laborativt material 

används i form av tärningar. Eleverna i gruppen var slumpmässigt uppdelade i par under hela 

lektionen och varje par fick en sexsidig tärning. Tärningarnas utfall redovisades på tavlan, 

mellan varje kast, i en gemensam tabell som paren själva fick sammanställa tillsammans med 

övriga par.  

 

Strumplektionen var testgruppens andra laborativa lektion och syftet med lektionen var att 

fortsätta utveckla kunskaper från tidigare lektioner. Lektionen var experimentinspirerad och 

laborativt material användes. Eleverna arbetar med rimlighetsbedömningar och 

uppskattningar i form av att gissa sannolikheten för att dra en specifik färg av olikfärgade 

strumpor i en påse. Detta klargjordes även genom att skriva 2 chanser av 12 chanser för att få 

en röd strumpa   på tavlan. Detta förändrades, beroende på vilken strumpa som blev 



  

14 

 

 

 

dragen ur påsen. Mellan varje dragen strumpa besvarade eleverna förändringen mellan den 

totala mängden möjliga utfall och eventuellt antalet gynnsamma utfall. Den dragna strumpan 

var inte längre med i dragningen, samtidigt som dragningen fortsatte till strumporna i påsen 

var slut eller att uppnått antal gynnsamma utfall var uppnått. Övningen återupprepades med 

andra färger på strumporna, exempelvis 4 chanser av 12 chanser att få en röd strumpa   

som skrevs på tavlan.  

 

Den sista testgruppslektionen var en lotterilektion som hade som syfte att skapa förståelser 

hos eleverna gällande rimlighetsbedömning och uppskattningar vid slumpmässiga händelser i 

experiment. Eleverna arbetade även här med enkla tal i bråkform, del av helhet och deras 

användning i vardagliga situationer. Lektionen var baserad och utformad efter ett lotteri, där 

eleverna kunde vinna en specifik rörelse med hjälp av sitt namn. Rörelserna utfördes i slutet 

av lektionen.  

 

Syftet med de traditionella lektionen var att skapa en förståelse för sannolikhetslära genom 

teoretisk undervisning och individuellt arbete i befintligt matematiskt material. Varje lektion 

startade med en genomgång av dagens uppgifter. Exempel gavs på tavlan, följt av liknande 

uppgifter som eleverna individuellt besvarade i befintlig matematikbok och stenciler.  

 

Tärningslektionen var kontrollgruppens första lektion inom sannolikhetslära och fokus låg på 

kunskapsinhämtning gällande del av helhet, samt hur de benämns och formuleras i enkel 

bråkform. I matematikboken Favorit matematik. 3B (Karppinen, 2013) valdes 

tärningsuppgifter ut, som eleverna besvarade.  

 

Strumplektionen var kontrollgruppens andra lektion och syftet med lektionen var att fortsätta 

utveckla kunskaper från tidigare lektioner. Lektionen var teoretisk med inslag av individuellt 

arbete. Eleverna arbetade med rimlighetsbedömning och uppskattningar i form av att gissa 

sannolikheten för att dra en specifik färg av olikfärgade strumpor i illustrerade uppgifter, se 

bilaga 6.  

 

Den sista kontrollgruppslektionen var en lotterilektion som hade som syfte att skapa 

förståelser hos eleverna gällande rimlighetsbedömning och uppskattningar vid slumpmässiga 

händelser. Eleverna arbetade även här med enkla tal i bråkform, del av helhet och deras 

användning i vardagliga situationer. Lektionen var baserad och utformad efter ett lotteri, där 

eleverna kunde vinna ett påstående som besvarades med stor chans och liten chans. 1 chans av 

16 chanser att få nästa påstående   skrevs på tavlan och förändras beroende på vilken elev 

som blir dragen i lotteriet. 

 

Inför eftertestet var även test- och kontrollgruppen samlad till en gemensam 

avslutningslektion med genomgång av temaveckans innehåll. I helklass sammanställdes 

elevernas upplevelser och viktiga lärandeobjekt som synliggjordes under tidigare lektioner. 
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2.4 Procedur 

Redan vid starten av höstterminen 2018 och den verksamhetsförlagda utbildningen, 

diskuterades utformningen av denna studie med klassföreståndaren. Klassföreståndaren hade 

vid tidigare tillfällen undervisat klassen inom bråkräkning, vilket jag ansåg som en nödvändig 

förkunskap innan den matematiska temaveckan med sannolikhetslära.  Test- och 

kontrollgrupp diskuterades och lektionstider planerades, se en utförlig lektionsplanering med 

mål i bilaga 6. 

 

I den aktuella läroplanen och kunskapsplanen kontrollerades vad eleverna skulle undervisas i. 

Innehållet i undervisningen utgjorde en grund för testet. Tillsammans med klassföreståndarens 

engagemang kunde olika läromedel granskas och idéer skapades till testet. Se för- och 

eftertest i bilaga 2. I samband med eftertestet skapades en elev-enkät. Jag var intresserad av ta 

reda på vad test- och kontrollgruppen hade för åsikter om de traditionella och laborativa 

undervisningsmetoderna. Genom att ha samma innehåll i lektionerna för båda grupperna, 

kunde samma enkät användas. Se elev-enkät i bilaga 4.  

 

Vid lektionstillfällena som jag själv utformat, var jag lyhörd och antecknade elevernas 

resonemang gällande sitt lärande inom sannolikhetsläran. Detta hjälpte mig att formativt 

bedöma eleverna, samtidigt som justeringar till nästkommande lektioner kunde göras.  

2.5 Databearbetning 

För- och eftertestet var identiska vilket gjorde att resultaten från testerna kunde jämföras med 

varandra. Eleverna hade skrivit namn på för- och eftertest för att jag enklare skulle kunna 

identifiera vem som skrivit vilket test. Namnen ändrades i efterhand till alias. De data som 

samlades in, sammanställdes i olika tabeller i Excel. En fråga i Excel-dokumentet utgjorde ett 

blad med alla elevers alias, grupptillhörighet och svar från för- och eftertestet. Rätta svar 

markerades med grön färg och felaktiga svar markerades med röd färg. Antalet rätta och 

felaktiga svar från varje enskild elev dividerades först med den totala mängden poäng i 

klassen, följt av test- och kontrollgruppernas totala poäng för att räknats ut de olika 

procentsatserna. Elev-enkäten var även den sammanställd i Excel. Elevernas svarsalternativ 

har skrivits under rätt frågekolumn och färglagts med en representativ färg tillsammans med 

elevernas alias och grupptillhörighet. Mängden lika svarsalternativ har sedan dividerats med 

den totala mängden elever i klassen, följt av test- och kontrollgruppernas svar för att räknats 

ut procentsatserna. 

2.6 Etiska ställningstaganden 

Bryman (2011), Stukát (2011) och Vetenskapsrådet (2002) påpekar fyra etiska 

ställningstaganden som är viktiga gällande individskyddskrav vid studier och forskning. Jag 

har tagit dess fyra etiska principer i beaktning och beskriver dessa samtidigt som jag redogör 

för hur jag använt mig av dem.  

 

Informationskravet innebär att de deltagande personerna i en studie ska bli informerade om 

studiens syfte och mål, vilka delar som ingår, frivilligt deltagande och att de deltagande har 
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rätt att avbryta sin medverkan (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Ett 

informationsbrev formades och delades ut till de berörda elevernas vårdnadshavare. När 

eleverna är under 15 år och ska delta i en forskningsstudie krävs vårdnadshavares samtycke. 

Med ett muntligt samtycke från klassföreståndaren kunnde ett informationsbrev till 

vårdnadshavarna delges vid ut eklingssamtal. Se brevet till vårdnadshavare i bilaga 1. 

 

Samtyckeskravet består av individens egen bestämmelse över sin medverkan i studier och 

forskning (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Innan temaveckans start har 

vårdnadshavare fått information och kontaktuppgifter om var de kan vända sig vid frågor, 

eller om elever inte ska delta. Möjligheten fanns för eleverna att delta i lektionerna utan 

medverkan i studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren i största möjliga utsträckning, behandlar alla 

deltagare som medverkar i studien konfidentiellt. För alla deltagande ska hänsyn om 

anonymitet och lagring av personuppgifter tas. Uppgifter ska förvaras avskilt så ingen 

utomstående och obehörig kan ta del av informationen (Bryman, 2011; Stukát, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet intygar jag om skolans och elevernas 

anonymitet. Allt material från studien, så som för- och eftertest, elev-enkät och anteckningar 

har enbart hanterats av mig personligen. Elevernas namn har även fått alias i studien. 

 

Nyttjandekravet innebär att all data som samlas in om deltagande personer ska endast 

användas för studie- och forskningsändamål (Bryman, 2011; Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). Avsikten med insamlingen av data är enbart för min undersökning.  
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3 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras de resultat som studien gav. Först presenteras resultatet från för- 

och eftertestet som test- och kontrollgrupperna utfört, följt av enkätundersökningen gällande 

elevernas syn på undervisningsmetoderna. Avslutningsvis redogör jag för de anteckningar 

som sammanställts och dokumenterats under de olika lektionstillfällena.  

3.1 För- och eftertest 

Den första frågeställningen i denna studie besvarades genom att dela in eleverna i två grupper, 

följt av ett förtest och ett eftertest. På detta sätt skapades förutsättningar för att jämföra 

gruppernas resultat efter genomförda lektioner. Med följande resultat söker jag svar på min 

första frågeställning från det inledande avsnittet av denna studie: På vilket sätt påverkar olika 

undervisningsmetoder elevens lärande inom matematikens sannolikhetslära?  

 

Testet inleds med att eleverna fritt får beskriva begreppet sannolikhet. Frågorna två till sex var 

påståenden där eleverna skulle besvara frågorna med hjälp av att sätta kryss på en linje, där 

stor och liten chans var utmarkerat. Frågorna sju till tio var matematiska frågor med 

vardagshändelser som fokus, där eleverna skulle kryssa i rätt bråkform till respektive fråga. 

Frågorna 11 till fråga 15 handlade om hälften, dubbelt och bråkform. Frågorna var utformade 

till samma bild. Vid frågorna 16 och 17 skulle eleverna avgöra sannolikheten att vinna på 

lotteri. Vid sista frågan, fråga 18, skulle eleverna välja rätt alternativ vid fyra påståenden om 

att kasta tärning. För testets utformning, se bilaga 2. 

 

Tabell 2. Test- och kontrollgruppens resultat i för- och eftertest. 

Förtest (Antal rätt i %) Eftertest (Antal rätt i %) 

 Testgrupp Kontrollgrupp Testgrupp Kontrollgrupp 

Uppg. 1 3 av 11 (27 %) 8 av 16 (50 %) 8 av 11 (73 %) 9 av 16 (56 %) 

Uppg. 2 9 av 11 (82 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 3 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 4 10 av 11 (91 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 5 7 av 11 (64 %) 16 av 16 (100 %) 8 av 11 (73 %) 15 av 16 (94 %) 

Uppg. 6 8 av 11 (73 %) 11 av 16 (69 %) 10 av 11 (91 %) 15 av 16 (94 %) 

Uppg. 7 4 av 11 (36 %) 6 av 16 (38 %) 8 av 11 (73 %) 14 av 16 (88 %) 

Uppg. 8 5 av 11 (45 %) 5 av 16 (31 %) 8 av 11 (73 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 9 4 av 11 (36 %) 8 av 16 (50 %) 9 av 11 (82 %) 15 av 16 (94 %) 

Uppg. 10 3 av 11 (27 %) 5 av 16 (31 %) 6 av 11 (55 %) 14 av 16 (88 %) 

Uppg. 11 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 12 10 av 11 (91 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 13 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 14 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 11 av 11 (100 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 15 3 av 11 (27 %) 1 av 16 (6  %) 5 av 11 (45 %) 11 av 16 (69 %) 

Uppg. 16 5 av 11 (45 %) 8 av 16 (50 %) 7 av 11 (64 %) 14 av 16 (88 %) 

Uppg. 17 8 av 11 (73 %) 13 av 16 (81 %) 9 av 11 (82 %) 16 av 16 (100 %) 

Uppg. 18 2 av 11 (18 %) 8 av 16 (50 %) 4 av 11 (36 %) 15 av 16 (94 %) 
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I för- och eftertestets första fråga, uppmanades eleverna att beskriva vad sannolikhet var. 

Eleverna fick här fritt beskriva med text begreppets innebörd. Vid förtestet besvarades frågan 

rätt av totalt 11 elever i klassen, se tabell 2. Tre av dessa elever ingick i testgruppen, medan 

resterande åtta elever ingick i kontrollgruppen. Exempel på godtagbara svar var ”Sannolikhet 

är om hur stor eller liten chans det är om man vinner eller något sånt” eller ”Det är när det är 

liten chans eller stor chans”. Många av de rätta svaren i fråga 1 är exempel från senare 

påståenden i testet. Vid eftertestet har fler elever svarat på frågan. Totalt har 17 elever svarat 

rätt på första frågan. I testgruppen fanns nu åtta elever med rätt svar på första frågan, vilket 

visade en ökning med fem elever från förtestet. I kontrollgruppen fanns nio rätta svar. Detta 

medförde ytterligare en elev jämfört med förtestet, se tabell 2. Eleverna gav godtagbara svar 

som exempelvis ”Sannolikhet är när det är liten chans eller stor chans eller när det är risk” och 

”Sannolikhet är vad som är rimligt och orimligt”. Flera av elevernas svar i eftertestet var 

exempel från kommande påståenden från testet.  

 

Vid testets andra fråga får eleven ett påstående ”Hur stor chans är det att det kommer regna 

godis på rasten idag”? På en tillhörande linje finns liten chans utskrivet till vänster om linjen 

och stor chans till väster om linjen. Eleverna uppmanas att sätta ett kryss på linjen vid rätt 

alternativ. Vid förtestet har alla elever svarat rätt, förutom två elever, som inte valt att svara. 

Båda eleverna tillhörde testgruppen. Vid eftertestet svara samtliga elever rätt på denna fråga.  

 

Vid testets tredje och fjärde fråga får eleven ett påstående ”Hur stor chans är det att vi får 

lunch idag”? och ”Hur stor chans är det att rektorn kommer ridande på en rosa elefant till 

skolan nästa måndag”? På samma sätt som vid fråga ett, markerar eleverna ut ett kryss på 

linjen. Samtliga elever har rätt på dessa frågor vid för- och eftertestet. En avvikelse sker i 

fråga fyra, då en elev från testgruppen väljer att inte svara.  

 

Femte påståendet frågade ”Hur stor sannolikhet är det att 8 är dubbelt så stort som 4”? På 

samma sätt som vid de fyra senaste frågorna ska eleverna markerar ut ett kryss på linjen. Vid 

förtestet besvarades frågan rätt av totalt 23 elever i klassen. Samtliga fyra fel skrevs av elever 

från testgruppen. Vid eftertestet hade samma antal elever svarat rätt på frågan. Skillnaden var 

att en elev till från testgruppen svarat rätt, medan en elev från kontrollgruppen ändrat sitt svar 

från rätt till fel, mellan testerna, se tabell 2.  

 

Det sista och sjätte påståendet med tillhörande linje frågade ”Hur stor är sannolikheten att alla 

fåglar kan simma”? och hade den största variationen svar gällande påståenden. Vid förtestet 

hade 19 elever i klassen svarat rätt. I testgruppen befann sig åtta elever med rätt svar och i 

kontrollgruppen fanns 11 elever med rätt svar. Vid eftertestet ökade antal rätt i klassen, från 

19 elever med rätt till 25 elever som svarade rätt. Enbart två elever, en elev från vardera 

grupperna svarade fel vid eftertestet, se tabell 2. 

 

I uppgift sju skulle eleverna kryssa i rätt bråkform till en uppgift. I uppgiften spelade två 

pojkar tärning och frågan var ”Hur stor är sannolikheten att pojken med keps får en sexa”? 

Svarsalternativen som eleverna har möjlighet att välja på var 1/2, 1/6, 1/6 och 6/6. Resultatet 
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från förtestet visade att tio elever från klassen svarade rätt. Det var fyra elever från 

testgruppen och sex elever från kontrollgruppen. Vid eftertestet visade resultatet mer än en 

fördubbling av rätta svar. Det var 22 elever som svarade rätt vid eftertestet. Från testgruppen 

ökade antal rätta svar från fyra till åtta. I kontrollgruppen ökade antal rätta svar från sex till 

14, se tabell 2.  

 

Fråga åtta i för- och eftertestet frågar efter sannolikheten för att ett av fem barn får välja nästa 

lek. Eleverna hade fyra svarsalternativ att välja mellan. Resultaten från förtestet visar att tio 

elever från hela klassen svarade rätt på frågan. Från vardera grupperna svarade fem elever rätt 

på förtestet. Vid eftertestet ökade antal elever med rätt svar till 24. I testgruppen fanns åtta 

rätta svar och i kontrollgruppen hade alla 16 eleverna rätt.  

 

Fråga nio visade en bild på en hand som höll i fyra spelkort med två svarta och två röda kort, 

se bilaga 2. Uppgiften frågade efter hur stor sannolikhet det var att dra ett rött kort, om man 

inte tittar. Alternativen som eleverna har att välja på var 1/4, 4/2, 4/1 och 2/4. Förtestet visade 

att 12 elever från klassen kunde svaret på frågan. Fyra av dessa elever tillhörde testgruppen, 

och de övriga åtta eleverna tillhörde kontrollgruppen. Vid eftertestet påvisar klassen en 

fördubbling av antalet rätta svar. 24 elever svarade rätt. I testgruppen svarade nio rätt och i 

kontrollgruppen svarade 15 rätt.  

 

Frågan tio och den sista frågan gällande att kryssa i rätt bråkform till respektive fråga 

handlade om sannolikheten att plocka en blå karamell av 12 karameller, där det fanns tre 

sorter. Fyra svarsalternativ finns att välja på. I förtestet visade åtta elever att de behärskade 

frågan. Tre elever från testgruppen och fem elever från kontrollgruppen svarade rätt. Vid 

eftertestet ökade antalet elever från åtta till 20. Sex rätta svar från elever från testgruppen och 

14 elever från kontrollgruppen. 

 

Frågorna 11-14 i testet kontrollerade elevernas kunskaper gällande hälften och dubbelt. Vid 

de fyra frågorna besvarades alla frågor rätt av alla eleverna. En avvikelse sker från en elev i 

testgruppen som besvarade fel på fråga 12 gällande hälften så många.  

 

I den femtonde och sista uppgiften gällande kulpåsen skulle eleverna själv skriva 

sannolikheten att plocka en röd kula ur påsen med hjälp av bråkform. Eleverna hade i de 

tidigare uppgifterna tillhörande samma kulpåse, skrivit antalet röda kular och den totala 

mängden kulor i påsen, som en hjälp inför denna uppgift. Vid förtestet besvarades frågan rätt 

av fyra elever. Bland de övriga svarsalternativen finns svar som 1/4, 11/5 och liten chans. I 

testgruppen besvarades förtestet rätt av tre elever och i kontrollgruppen av en elev. Eftertestet 

påvisade en förbättring av elevernas kunskaper efter temaveckan. Vid eftertestet besvarades 

frågan rätt av 16 elever. Fem av dessa kom från testgruppen och resterande 11 rätta svar från 

kontrollgruppen, se tabell 2. 

 

I fråga 16 fanns två lotterihjul där eleverna skulle avgöra vilket hjul det var störst sannolikhet 

att vinna stjärnvinsten. Eleverna hade tre alternativ att välja på, hjul A, Hjul B eller att det var 

lika stor chans på båda hjulen. 13 elever från klassen svarade rätt vid förtestet. Fem av dessa 
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var från testgruppen och resterande åtta var från kontrollgruppen. Eftertestet visade att 21 

elever besvarade frågan rätt. Sju av dessa från testgruppen och 14 från kontrollgruppen, se 

tabell 2.  

 

I fråga 17 fanns ett lotterihjul innehållande tre färger. Eleverna skulle i denna uppgift avgöra 

vilket färg som det var störst sannolikhet att vinna med. Eleverna hade tre svarsalternativ att 

välja på. 21 elever i klassen svarade rätt på denna fråga. I testgruppen besvarades uppgiften 

rätt av åtta personer och i kontrollgruppen besvarades uppgiften rätt av 13 elever. Vid 

eftertestet ökade antalet elever något till 25 rätta svar. Nio elever från testgruppen och alla 16 

eleverna i kontrollgruppen.  

 

Vid fråga 18 som var testets sista fråga skulle eleverna välja rätt alternativ vid fyra påståenden 

om att kasta tärning. Svarsalternativen var ”Prickarna på tärningen väger olika. Därför är det 

lättare att få låga tal”, ”Man måste träna mycket på att kasta tärning för att få en sexa”, ”Sexan 

är värd mest och är därför svårast att få” och ”Det är lika stor chans att få en etta som en 

sexa”. Vid förtestet besvarades frågan rätt av tio elever i klassen. Av dessa tio elever fanns två 

rätta svar i testgruppen och åtta rätta svar i kontrollgruppen. Resultatet från eftertestet 

påvisade att resultatet i klassen ökade till 19 rätta svar. Fyra rätta svar från testgruppen och 15 

rätta svar från kontrollgruppen.  

3.1.1 Sammanfattning av för- och eftertest 

Av förtestet gjordes bedömningen att eleverna i klassen hade före lektionernas start likvärdiga 

förkunskaper (förförståelse) inom sannolikhetslära. För- och eftertestet innefattade totalt 18 

frågor och slutfördes av 27 elever. Detta resulterade i att varje rätt svar gav ett poäng, vilket 

genererade i att samtliga elever i klassen kunde inhämta maximalt 486 poäng tillsammans. 

Hela studiegruppens resultat från förtestet genererade i 326 poäng, vilket motsvarar 67,08 % 

rätt. Detta skapade ett medelvärde, som stärkte min åsikt gällande bedömning av elevernas 

likvärdiga förförståelse. 

 

Efter den gemensamma introduktionen delades klassen in en testgrupp med 11 elever och en 

kontrollgrupp med 16 elever. Bortfallet av två elever inträffade i testgruppen. 

Gruppindelningarna gav mig förutsättningar att dela in elevernas förtester mellan båda 

grupperna. I testgruppen med 11 elever var resultatet 125 poäng av maximalt 198 poäng 

gällande förtestet. Detta motsvarar 63,11 % rätt, vilket var 3,97 procentenheter lägre än 

medelvärde. För de 16 eleverna i kontrollgruppen var det maximala antalet rätt på förtestet 

288 poäng. Vid förtestet gav kontrollgruppens prestationer 201 poäng, som motsvarar 69,79 

% rätt. Kontrollgruppens resultat visade att eleverna låg 2,71 procentenheter högre än 

medelvärdet.  

 

I slutet av temaveckan återsamlades de 27 eleverna från test- och kontrollgruppen för en 

gemensam genomgång av temaveckan inom sannolikgetsläran. Lektionen avslutas med ett 

identiskt test som introducerades i början av veckan. Vid eftertestet deltog samtliga elever 

som gjorde förtestet. Klassens maximala poäng var 486. Klassens totala poäng på eftertestet 

visade 425. Detta motsvarade 87,45 % rätt, vilket fick bli medelvärdet för eftertestet. I en 



  

21 

 

 

 

jämförelse mellan för- och eftertestet hade eleverna förbättra sina kunskaper inom 

sannolikhetsläran med 20,37 %, se diagram 1. 

 

 
Diagram 1: Resultat gällande för- och eftertest helklass. 

 

Resultaten från elevernas eftertest sorterades och gav mig förutsättningar att dela in resultaten 

mellan test- och kontrollgrupperna. I testgruppen med 11 elever var slutresultatet 159 poäng 

av maximalt 198 poäng gällande förtestet, vilket motsvarar 80,30 % rätt. I en jämförelse 

mellan för- och eftertestet hade eleverna i testgruppen förbättra sina kunskaper inom 

sannolikhetsläran med 17,17 %, se diagram 2. Jämfört med hela klassens medelvärde, 87,45 

% rätt, hade testgruppen ett lägre värde. Skillnaden mellan testgruppen och hela klassen var 

7,15 procentenheter. För de 16 eleverna i kontrollgruppen var det maximala antalet rätt 288 

poäng. Vid eftertestet gav kontrollgruppens prestationer 266 poäng, som motsvarar 92,36 % 

rätt. Elevernas resultat från eftertestet i kontrollgruppen hade ökat med 22,57 % jämfört med 

förtestet, se diagram 2. Jämfört med hela klassens medelvärde, 87,45 % rätt, hade 

kontrollgruppen ett högre värde. Skillnaden mellan kontrollgruppen och hela klassen var 4,91 

procentenheter. 

 

 
Diagram 2: Resultat för test- och kontrollgrupp gällande för- och 

eftertest. 
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3.2 Elev-enkät 

Den andra frågeställningen i denna studie besvarades genom att ställa frågor i en 

enkätundersökning, se bilaga 4. Med resultatet från enkätundersökning sökte jag svar på min 

andra frågeställning från det inledande avsnittet av denna studie: Hur uppfattar eleverna den 

laborativa undervisningsmetoden inom matematiken? Enkätfrågorna placerades längst bak i 

eftertestet och besvarades av eleverna vid eftertestets slut. Vid flera tillfällen under 

temaveckan fanns det elever som inte deltog i undervisningen. Anledningen till detta var 

framför allt sjukdom. Vid besvarandet av enkätfrågor fick de berörda eleverna som missat 

lektioner lämna dessa frågor utan anmärkning. För att säkerställa att svar inte finns med i 

resultatet från dessa elever, användes klasslistor för att säkerställa tillförlitligheten. 

 

De 27 eleverna som deltog i studien fick fylla i en enkät med sex frågor om lektionerna, samt 

för- och eftertestet. Frågorna besvarades genom att ringa ansikten som var utformade med 

olika färger och munnar, se bild 3. Färgerna och munnarna symboliserade elevernas åsikter 

om lektionerna, med begreppen jättebra, bra, varken bra eller tråkig, tråkig eller jättetråkig.  

 

 
Bild 3. Svarsalternativ i enkät 

 

Valet av förbestämda svarsalternativ valdes av två orsaker. För det första var det för att ta 

hänsyn till elevernas egna formuleringar. Eleverna går i årskurs tre där stor variation på den 

individuella elevens förmåga att formulera sig varierar. Med hjälp av förbestämda 

svarsalternativ till frågorna i enkäten blev det enklare för eleverna att svara. För det andra 

användes fem olika svarsalternativ i enkäten för att underlätta min egen bearbetning av data 

för att sammanställa resultatet. 

 

Första och andra lektionen samt för- och eftertest genomfördes i helklass. Resterande 

lektioner genomfördes i test- och kontrollgrupper. I de kommande diagrammen presenteras 

hela klassens åsikter gällande lektionerna, se diagram 3. De resterande lektionerna utfördes i 

test- och kontrollgrupper, vilket medför två diagram gällande elevernas åsikter i dessa 

grupper, se diagram 4 och diagram 5. Vid den första frågan i enkäten ställdes frågan om 

elevernas uppfattning av introduktionen. Introduktionen presenterades inför helklass där 

målen för temaveckan klargjordes. Klassen diskuterade kring begreppen sannolikhet 

tillsammans med exempel på påståenden med stor och liten chans. Sannolikheten 

exemplifieras även med hjälp av en tärning, samtidigt som 1 chans av 6 chanser att få en sexa 

 1 sjättedels chans att få en sexa =  skrivs på tavlan. Introduktionen avslutas med frågor till 

klassen om de vet lite mer om sannolikhet och om det finns andra frågor gällande sannolikhet. 

Svarsresultaten som eleverna gav på den första frågan gällande enkäten påvisar att 67 % av 24 

elever i klassen svarat jättebra och bra, samtidigt som de var positivt inställda till 

introduktionen. 29 % av eleverna i klassen tyckte introduktionen var varken bra eller tråkig, 

samtidigt som 4 % av eleverna tyckte lektionen var tråkig, se diagram 3. 
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Diagram 3: Resultat från elev-enkät gällande helklass. 

 

Tärningslektionerna var temaveckans andra tillfälle och de första lektionerna då eleverna var 

uppdelade i test- och kontrollgrupper. För testgruppen inleddes lektionen med en repetition 

från introduktionen följt av en presentation av dagens lektion.  I testgruppen arbetade eleverna 

parvis med att slå tärning och fylla i slaget på tavlan. På tavlan var tärningens alla sidor 

uppritade i tabeller, se bilaga 6. Eleverna slog tärningen en gång och fick springa fram till 

tavlan och dra ett streck under rätt tärning. Resultatet från tärningslektionen visade att 55 % 

av eleverna i testgruppen ansåg att lektionen var jättebra och 45 % av eleverna tyckte den var 

bra, se diagram 4. Alla i testgruppen var tillfredsställda med lektionen, se diagram 4. 

 

 
Diagram 4: Resultat från elev-enkät gällande testgrupp. 

 

För kontrollgruppen inleddes lektionen med en repetition från introduktionen följt av en 

presentation av dagens lektion.  I kontrollgruppen arbetade eleverna med beräknande 

tärningsuppgifter i Karppinens (2013) matematikbok Favorit matematik. 3B, som eleverna 
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haft sedan starten av årskursen. Resultatet från elevenkäten påvisade större variation mellan 

svarsalternativen jämfört med testgruppen. Hälften av kontrollgruppen ansåg att lektionen var 

jättebra, 33 % ansåg att lektionen var bra medan 8 % varken tyckte lektionen var rolig eller 

tråkig. Resterande 8 % av kontrollgruppen tyckte lektionen var tråkig, se diagram 5. 

 

 
Diagram 5: Resultat från elev-enkät gällande kontrollgrupp. 

 

Lektionen med kontrollgruppen startades med en återkoppling till föregående lektioner, följt 

av en kort presentation och genomgång av dagens lektion. Eleverna blev tilldelad uppgifter, se 

bilaga 6. Av de 12 deltagande eleverna i kontrollgruppen som svarade på enkäten ansåg 92 % 

av eleverna att lektionen var jättebra. Övriga 8 % av eleverna tyckte lektionen var bra, se 

diagram 5. Testgruppens lektion påbörjades på samma sätt som för kontrollgruppen med en 

repetition och presentation av dagen. Sex par olikfärgade strumpor lades i en pappåse och 

eleverna skulle i tur och ordning försöka dra en av två röd strumpor. Efter att eleven dragit en 

strumpa förändrades den totala mängden strumpor i påsen. Eleverna ändrade själva 

bråkformen på tavlan efter varje dragen strumpa. Resultatet från enkäten påvisar att 90 % av 

de 10 eleverna i testgruppen tyckte lektionen var jättebra och bra. 10 % av eleverna tyckte att 

lektionen varken var rolig eller tråkig, se diagram 4. 

 

Lotterilektionen var en lektion som byggde på progression från strumplektionen. Eleverna 

fick börja med att skriva sina namn på varsin lapp, som sedan lades i en låda. Tillsammans 

med eleverna gavs förslag på olika rörelser som eleverna kunde vinna. När alla elever i 

testgruppen vunnit en rörelse, utförde alla elever sin vunna rörelse i slutet av lektionen. 64 % 

av 11 elever i testgruppen tyckte denna lektion var jättebra. 18 % av eleverna tyckte den var 

bra, samt att 18 % elever ansåg att lektionen varken var rolig eller tråkig, se diagram 4. 

Lotterilektionen byggde även på progression för kontrollgruppen och inleddes även med en 

presentation av dagens lektion. Eleverna fick i tur och ordning dra olika påståenden ur en låda 

som de skulle svara på med hjälp av begreppen ”stor chans” eller ”liten chans”. 62 % av 13 

elever i kontrollgruppen bedömde lektionen som jättebra, 23 % tyckte lektionen var bra, 

medan 15 % tyckte den var jättetråkig, se diagram 5. 
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I den avslutande lektionen var test- och kontrollgruppen insamlad som helklass igen. Denna 

lektion var en återkoppling till de tidigare lektionerna. På tavlan skrevs elevernas tankar och 

kunskaper om sannolikhetslära upp tillsammans med exempel. 50 % av de 22 eleverna 

klassen tyckte sammanfattningslektionen var jättebra, 14 % av eleverna ansåg att den var bra. 

23 % av de 22 eleverna bedömde lektionen som varken bra eller tråkig. De resterande 14 % 

av eleverna ansåg att den var tråkig, se diagram 3. 

 

För- och eftertestet var identiska, vilket gjorde att frågan om elevernas åsikter om testerna 

representerar båda testerna. 68 % av 22 elever i klassen bedömde testet som jättebra. 18 % av 

eleverna fördelades lika mellan att testet var bra och varken bra eller tråkigt. 5 % av eleverna 

bedömde testet som tråkigt, medan 9 % ansåg att testet var jättetråkigt, se diagram 3. 

3.2.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 

Genom att studera diagrammet över hur hela klassen bedömt de olika delarna, kan olika 

slutsatser dras. Den första slutsatsen är att de lärarledda lektionerna (Introduktion och 

sammanfattning) har lägst nöjda elever. 67 % av 24 elever ansåg att introduktionen var 

jättebra eller bra. Det betyder att sju elever bedömer introduktionen som varken bra eller 

tråkig och en elev anser den som tråkig. Gällande sammanfattningen är det 64 % som anser att 

lektionen var jättebra eller bra. Fem elever tycker lektionen varken är rolig eller tråkig 

samtidigt som tre elever finner lektionen tråkig.  

 

Enligt testgruppens åsikter var tärningslektionen den bästa lektionen under temaveckan. Sex 

av 11 elever ansåg att lektionen var jättebra, medan övriga fem elever ansåg att 

undervisningsmetoden var bra. Enligt kontrollgruppen var strumplektionen favoriten bland de 

lektionstillfällena eleverna deltog i. 11 av 12 elever ansåg att lektionen var jättebra, medan en 

elev ansåg att lektionen var bra. 

 

Vid två tillfällen under temaveckan fanns det elever som var missnöjda med undervisningen. 

Samtliga missnöjen kom från eleverna tillhörande kontrollgruppen. Vid lotterilektionen var 

det två elever av 24 som ansåg att lektionen var jättetråkig. Det var även två elever av 24 som 

ansåg att för- och eftertestet var jättetråkigt. Detta missnöje kom från 3 olika elever vid dessa 

undervisningstillfällen. 

3.3 Anteckningar 

Vid tidigare verksamhetsförlagd utbildning har kännedom om svaga och starka elever 

inhämtats. Vid gruppindelningen till test- och kontrollgrupperna användes förskapade grupper 

som eleverna känner sig trygga i. Vid en närmare granskning påträffades ett stort antal svaga 

elever i testgruppen.  

 

Test- och kontrollgruppens ifrågasättande under lektionerna har skilt sig åt på olika sätt. 

Testgruppens lektioner var många gånger utformad så att inget individuellt arbete förekom. 

Lektionerna var många gånger utformad så att eleverna fick utföra aktiviteter, där frågor 

sällan uppstod. I kontrollgruppen arbetade eleverna mycket enskilt med matematikboken och 
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individuellt skapade uppgifter. Vid frågor räckte eleverna upp handen och fick personlig hjälp 

av mig och de närvarande pedagogerna. Vid formativ bedömning gällande elevernas svar vid 

introduktionerna och repetitioner från tidigare lektionen, visade starka elever sitt kunnande 

genom handuppräckning. Många gånger var det samma elever som visade sin ambition och 

viljan att svara på frågor. 
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4 DISKUSSION 
I detta avslutande avsnitt i denna studie presenteras en sammanfattande diskussion om test- 

och kontrollgruppernas resultat gällande för- och eftertestet, samt elev-enkäten. Följande del 

består av bedömningen av resultatens tillförlitlighet. I nästa del av detta avslutande avsnitt 

diskuteras teoretiska tolkningar med fokus på de inledande frågeställningarna. Detta 

avslutande avsnitt avslutas med en diskussion om fortsatt forskning inom studiens område. 

 

I inledning redogjorde jag för syftet med studien. Syftet med studien var att jämföra två 

undervisningsmetod med hjälp av sannolikhetslära, där en test- och kontroll grupp 

undervisades på olika sätt. Syftet med studien var även att ta del av elevernas uppfattning 

gällande de olika undervisningsmetoderna. Sannolikhetslära är ett centralt innehåll inom 

matematiken i läroplanen, men min egen erfarenhet gällande sannolikhetslära i grundskolans 

lägre åldrar är att sannolikhetsläran inte prioriteras, utan hastas förbli eller utelämnas helt i 

undervisningen. Detta blev även tydligare vid en kontroll av läromedel på den skola studien 

ägde rum. Jag har därför i denna studie producerat eget material till undervisningarna, samt 

för- och eftertest. 

 

Resultatet från för- och eftertestet visar en ökad kunskap inom sannolikhetslära i hela klassen, 

vilket är tydligt i resultatet från eftertestet. Samtliga elever i test- och kontrollgruppen som 

deltagit i studien visade en tydlig förbättring från förtestet till eftertestet. Mellan för- och 

eftertestet ökade hela klassens kunskapsnivå med 20,37 %, se diagram 1. I kontrollgruppen 

ökade kunskapsnivån med 22,57 % under temaveckan, vilket var 2,2 procentenheter högre än 

medelvärdet. I testgruppen ökade kunskapsnivån med 17,17 % under temaveckan, vilket var 

3,2 procentenheter lägre än medelvärdet. För att besvara studiens första fråga om 

undervisningsmetodernas påverkan på elevernas lärande, anser jag att resultatet i denna studie 

mellan test- och kontrollgruppen, med laborativ och traditionell undervisning påvisar 

minimala skillnader mellan gruppernas lärande.  

 

Resultatet från elev-enkäten påvisar att de flesta eleverna i klassen ansett att lektionerna varit 

bra eller jättebra. Den sista lektionen, som enbart var en sammanfattning, hade lägst antal 

nöjda elever. 64 % av klassen ansåg att lektionen var bra eller jättebra. Vid en jämförelse 

mellan test- och kontrollgruppen, var testgruppen oftast mer positiva till lektionerna jämfört 

med kontrollgruppen. Vid ett tillfälle, strumplektionen, var fördelningen omvänd. För att 

klargöra och besvara studiens andra fråga, om elevernas uppfattning gällande de laborativa 

undervisningsmetoderna, visar resultatet från enkätundersökningen ett mer positivt 

förhållningssätt från testgruppens utvärdering. 

 

Vid lektionstillfällena granskades mina undersökningsmetoder och jag finner några faktorer 

som kan inverka på reliabiliteten. Vid för- och eftertestet deltog 28 elever vilket gjorde att 

många elever satt bredvid varandra och risk för plagiat kunde förekomma. En annan faktor 

som kan ha haft inverkan på resultatet gällande för- och eftertestet är att ytterligare tre vuxna 

pedagoger fanns närvarande i klassrummet. Inför testerna klargjorde jag för pedagoger och 

klassföreståndaren att ingen hjälp, förutom läs- och skrivförståelse fick tillämpas. Risken 
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finns att ytterligare hjälp kan ha tillämpats, fast instruktioner klargjorts. I klassen finns även 

fem elever med specialpedagogiska behov och tre elever som var under utredning. Några av 

dessa elevers dagsform varierade från dag till dag, vilket även inverkade på reliabiliteten. För 

att säkerställa enkätundersökningens tillförlitlighet gällande sjukfrånvaro under temaveckans 

lektioner, användes klasslistor för att stämma av dagarna jämfört med svaren. 

  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att hög reliabilitet handlar om att mäta det som 

är relevant för studien. Reliabilitet handlar även om de fel som kan ske i hanteringen av 

enkäter, inmatning av data och beräkningar av resultat. Vid min datainsamling har för- och 

eftertest rättats för hand, inmatningen av data till kalkylprogrammet Excel, har kontrollerats 

flera gånger. Jag anser att jag i denna process varit så noggrann som möjligt. Ett begränsat 

bortfall vid för- och eftertestet samt enkäten är gynnsamt för reliabiliteten. Vid förtestet deltog 

28 av 29 elever. Vid eftertestet deltog 27 av 29 elever. Vid elev-enkäten var bortfallet något 

högre, 24 av 29 elever deltog. Detta är den bästa garanti jag kan ge med dessa förutsättningar 

för en god reliabilitet. 

 

Gällande test- och kontrollgruppernas utformning, tillämpades befintliga förutbestämda 

grupper, som anpassats efter klassföreståndarens ändamål. Detta urval gjordes av flera 

anledningar. För det första var eleverna vana och trygga tillsammans med de medverkande 

klasskamraterna i de tidigare skapade grupperna, vilket utgör en trygghet i undervisningen. 

För det andra finns elevkonspirationer som kan leda till kritiska situationer som kunde 

medföra avbrott i undervisningen och göra lektionerna lidande. Detta val resulterade i att 

många av klassens starka elever deltog i kontrollgruppens traditionella undervisning, medan 

svagare elever deltog i testgruppens laborativa undervisning.  

 

Gällande lektionernas innehåll och utformning, saknas många delar av sannolikhetsläran i de 

kontrollerade läromedlen. Egenproducerat material har tillämpats för att ge eleverna så 

likvärdigt lärande i lektioner som möjligt. Lektionernas innehåll skapades med slumpmässiga 

experiment från vardagen. Längden på lektionerna har varit likvärdiga för test- och 

kontrollgruppen.  

 

För- och eftertestet är egenproducerat med hjälp av idéer från uppgifter i läromedel och 

avstämningar mot det centrala innehållet i läroplanen. För- och eftertestet är identiska, vilket 

gör bedömningen av testet tillförlitligt. Vid genomförandet av för- och eftertestet deltog 

många elever på en liten yta, vilket gjorde att många elever satt bredvid varandra. Detta 

skapade en risk för plagiering. Alla tester har samlats in av mig personligen och 

sammanställts i kalkylprogrammet Excel. Inmatningen i Excel har kontrollerats vid flera 

tillfällen för att säkerställa reliabiliteten. De elever som inte deltog vid förtestet, men som 

slutförde eftertestet är inte medräknat i resultatet. Det samma gäller för de elever som deltog i 

förtestet, men som inte slutförde eftertestet.  

 

Frågorna i elev-enkäten besvarades med hjälp av förutbestämda svarsalternativ för att 

underlätta genomförandet. I efterhand anser jag att även elevernas egna ord med fördel kunde 

funnits med i enkäten. Genom att använda enkla frågor, med tillhörande svarsalternativ i form 
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av ansikten som var utformade med olika färger och munnar, minimerades risken för 

missförstånd. Detta gav även svaga som starka elever möjligheten att utvärdera temaveckans 

alla delar. Alla enkäter har genomgått samma procedur som för- och eftertestet gällande 

inmatning i Excel. 
 

Genom de resultat som för- och eftertestet visat, anser jag att läroplanens mål gällande 

sannolikhetsläran uppnåtts av eleverna. Fördelningen mellan test- och kontrollgruppens 

resultat i denna studie är i närheten av medelvärdet för hela klassen. Ämnet matematik har 

blivit ett mer verbalt ämne där kommunikation får en allt mer betydande innebörd. Skolans 

skyldighet är att förbereda eleverna som aktiva samhällsmedborgare, i ett högteknologiskt 

samhälle (Skolverket, 2018). Med den utveckling som sker i samhället, behöver eleverna de 

kunskaper de utvecklar i skolan. Med ett ökande behov av matematiskt kunnande i samhället, 

krävs högre kunnande och färdigheter inom matematisk kommunikation. För att öka elevernas 

kunskaper inom matematiken, krävs att lärare använder gynnsamma undervisningsmetoder 

där läraren själv och elever hittar strategier som utvecklar båda parter inom lärandet. 

Begreppet sannolikhet kan vara svårt för eleverna att förstå, precis som andra matematiska 

begrepp kan vara, som forskningen visar på. För att förstå begreppet sannolikhet är det viktigt 

att utgå från eleverna själva, konkreta föremål och elevnära begrepp som chans och risk 

Grevholm (2012) samt laborativt material. På detta sätt skapas en aktivitet som intresserar 

elevernas lärande inom matematik. 

 

Enligt Lo et al. (2005) består learning study av fem steg som är cykliska, läs mer i inledningen 

Jag har själv vidareutvecklat och mer ingående beskrivit denna cykel med sju steg, i studiens 

metodiska del, se jämförelsen i figur 3. 

 

 
Figur 3. Learning study av Lo, Pong och Chik (2005) i jämförelse med min 

version av learning study. 
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I jämförelsen mellan Lo et al. (2005) och min learning study, framgår att min version 

innehåller tre steg inom en cykel. Förtestet inleder temaveckan, medan eftertestet och 

dokumentationen utförs i slutet av temaveckan. Inom min cykel med lektionsplanering, 

lektionsgenomförande och analys och reflektion, tillämpas formativ bedömning av elevernas 

lärande. Minten och Kornhall (2013) menar att learning study är en forskningsmetod 

samtidigt som det är en kompetensutvecklingsmodell för lärare. Jag själv anser även att denna 

metod hjälper lärare att lära känna elevernas inlärningsstrategier. Sannolikhetsläran i min 

studie har med fördel skapas med slumpmässiga experiment från vardagen (Grevholm, 2012). 

 

Med denna studie är min förhoppning att synliggöra komplexiteten i utvecklingen av en 

temavecka och matematikundervisning. Många olika element spelar in i utvecklingen av en 

temavecka inom matematikundervisning med en test- och kontrollgrupp. Vårdnadshavare ska 

godkänna elevernas deltagande, för- och eftertest skapades, lektioner planerades för test- och 

kontrollgruppen, genomförandet av lektioner, samt enkätundersökning. Lektionerna var 

utformade på traditionella och laborativa sätt, vilket öppnar upp för liknande studier inom 

learning study med andra typer av lektioner. Det är tidskrävande att planera och genomföra 

undervisning för två parallella grupper och utmaningen ligger i att alla elevgrupper är olika, 

vilket medför olika utfall gällande elevernas resultat efter undervisningarna. Det skulle vara 

intressant att välja ett annat innehåll i lektionerna än sannolikhetslära för att mer använda och 

tillämpa befintligt material, istället för att utforma det själv. För fortsatta forskning skulle det 

vara intressant att ta del av elevernas egna åsikter gällande inlärning, innan en liknade studie 

formas. Jag tänker mig att undervisningen blir formad efter elevernas bästa förutsättningar 

gällande undervisningsmetoder och strategier. Studien har bidragit till att testa beprövade 

strategier. I mitt lilla urval fann jag inga stora skillnader mellan undervisningsmetodernas 

betydelse. Oavsett om gruppernas resultat inte var särskilt stora, kan denna studie nyttjas av 

lärare som överväger olika sätt att förklara sannolikhetsläran. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

 
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap 

 

Förfrågan om deltagandet i en matematikstudie  

 

Mitt namn är Petter Björk och jag studerar sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan i 

Gävle. Några av Er träffade mig vid min verksamhetsförlagda utbildning tillsammans med 

Hanna Svedberg under hösten 2018. Vid slutet av min utbildning skriver jag nu ett 

examensarbete där syftet är att undersöka skillnader mellan traditionell och laborativ 

undervisning. Studien kommer att genomföras i klassrummet tillsammans med eleverna.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av lärarutbildningen för F-3 vid 

Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med hjälp av en learning study (ett för- 

och eftertest, samt lektioner) samt en utvärderingsenkät under 4-8 mars 2019. Min learning 

study och utvärderingsenkät kommer att ha ett fokus på temat sannolikhet och statistik inom 

matematiken, vilket är en av punkterna från det centrala innehållet i läroplanen.  

 

Resultatet kommer att behandlas säkert och förvaras hos ATM-kansliet vid Högskolan i Gävle 

så att ingen obehörig kommer att få ta del av det. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra studerande, handledare (gäller lärarprogrammet) och forskare samt i 

form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 

publiceras i en databas vid Högskolan i Gävle. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.  

 

När barn under 15 år deltar i forskning ska vårdnadshavare ge informerat samtycke. Jag frågar 

härmed dig, som vårdnadshavare, om Ditt godkännande och Din underskrift till denna studie. 

  

Ansvariga för studien är Petter Björk. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av 

Dig till mig. 

 

Petter Björk 

Student 

xxx@student.hig.se 

070-573 1x xx 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift 

mailto:xxx@student.hig.se
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Bilaga 2: För- och eftertest 

 

Namn:______________________________ 
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Sätt ett kryss på linjen för vad som är sannolikt till de olika 

händelserna.  
 

 

2. Hur stor chans är det att det kommer regna godis på rasten idag? 

 

 

  liten chans     stor chans 

 

 

 

3. Hur stor chans är det att vi får lunch idag? 

 

 

  liten chans     stor chans 

 

 

   

4. Hur stor chans är det att rektorn kommer ridande på en rosa elefant till 

skolan nästa måndag? 

 

 

  liten chans     stor chans 

 

 

5. Hur stor sannolikhet är det att 8 är dubbelt så stort som 4? 

 

 

  liten chans     stor chans 

 

 

6. Hur stor är sannolikheten att alla fåglar kan simma? 

 

 

  liten chans     stor chans 
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7. Pojkarna ska spela tärning. Hur stor är sannolikheten att 

pojken med keps får en sexa? 

Kryssa i rätt svar. 
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9. Hur stor är sannolikheten att man drar ett rött kort om 

man inte tittar? 
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10. Här ligger det fullt med karameller. Hur stor är 

sannolikheten att du får en blå karamell om du tar en och 

inte tittar? 
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14. Hur många av kulorna 

är blå? 

 

__________st 

11. Hur många kulor 

finns i påse? 

 

__________st 

12. Om det fanns hälften 

så många kulor i påsen, 

hur många skulle det vara 

då? 

 

__________st 

15. Hur stor sannolikhet är 

det att du får upp en röd 

kula, om du tar en utan att 

titta? Skriv i bråkform. 

 
 

13. Om det fanns dubbelt 

så många kulor i påsen, hur 

många skulle det vara då? 

 

 

__________st 
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16. På vilket hjul har du störst chans att vinna 

 -vinsten? Kryssa i rätt svar. 

 

     A       B 

    
 

 A 

 

 B 

 

 Lika stor chans på båda 

 



  

43 

 

 

 

17. Med vilken färg är det störst chans att vinna? 

Sätt ett kryss i rätt ruta. 

 

 
 

Gul 

 

Blå 

 

Röd 
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18. Vilket djur har rätt när det gäller att kasta tärning? 

Ringa in rätt svar. 
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Bilaga 3: Elev-enkät 

Hur har lektionerna varit? Ringa in ditt svar. 

Välj mellan jättebra, bra, varken bra eller tråkig, tråkig eller jättetråkig. 

 

Hur var lektion 1 – Introduktionen? 

     
 

Hur var lektion 2 – Tärning? 

     
 

Hur var lektion 3 – Strumpor? 

     
 

Hur var lektion 4 – Lotteri? 

     
 

Hur var lektion 5 - Sammanfattningen? 

     
 

Hur var för- och eftertestet? 
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Bilaga 4: Lektionsplanering 

 

Fokusområde 

 
Centralt innehåll från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2018 (Skolverket, 2018). 

 

I årskurs 1–3  

Taluppfattning och tals användning 

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 

bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

Sannolikhet och statistik  

 Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

Samband och förändringar  

 Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 



  

47 

 

 

 

Lektion 1 – Helklass - Förtest och introduktion 

 
 Förtest. 

 Presentera syftet med studien, tillvägagångssättet med test- och kontrollgrupp. 

 Introducera lärandeobjektet sannolikhet med hjälp av läroplanen, för att skapa idéer 

hos eleverna. 

 Frågor till klassen: Är det någon i klassen som vet vad sannolikhet är?  

Vad betyder ordet sannolikhet? När använder man sig av sannolikhet?  

Har ni hört begreppet tidigare? Är det någon som vill försöka använda begreppet i ett 

sammanhang? 

Bemöt elevernas kommentarer och låt alla som vill säga något, få ordet, för att försöka 

besvara frågorna. Återupprepa elevernas svar. 

 ”Sannolikhet är chansen eller risken att något ska hända.” enligt NE. 

 Hur stor är chansen att rasten är utomhus idag? 

Hur stor är risken för att det regnar köttbullar idag? 

 Ta fram en sexsidig tärning. 

Hur stor är chansen att jag får en sexa när jag kastar tärningen? 

 I klassen diskuteras frågorna, samtligt som jag visar hur eleverna kan skriva upp 

sannolikheten att få en sexa,  och förklarar likheterna med bråkuppställning. 

   = 1 sjättedel  1 chans av 6 att få en sexa. 

 Hur stor var sannolikheten att jag skulle få en femma eller sexa?  

 I klassen diskuteras frågorna, samtligt som jag visar hur eleverna kan skriva upp 

sannolikheten att få exempelvis en femma och en sexa,  och förklarar likheterna med 

bråkuppställning. 

   = 2 sjättedelar  2 chanser av 6 att få en femma eller en sexa. 

 Introduktionen avslutas med frågan om eleverna vet lite mer nu och om det finns 

andra frågor gällande sannolikhet. 
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Lektion 2 – Testgruppen – Tärningslektion 

 
 Repetition från förra lektionen och introduktion av dagens lektion 

 Är det någon som kan förklara vad sannolikhet är? 

Vad betyder ordet sannolikhet?  

När använder man sig av sannolikhet?  

 Eleverna får själva förklara begreppet med mig som stöd om det behövs. Uteblir 

viktiga delar angående begreppet, upplyser jag om dessa. 

 Hur stor är sannolikheten att jag får en sexa på en tärning?  

 Eleverna får svara och jag skriver upp svaret på tavlan,  = 1 sjättedel  1 chans av 6 

att få en sexa. 

 Berättar om dagens lektion gällande sannolikhet.  

 Dela in eleverna i par, där de själva ska spela tärning och sammanställa resultatet i en 

gemensam tabell på tavlan. Efter varje kast tar sig en elev från varje par till tavlan och 

drar ett streck. Vid nästa kast skiftar turordningen. 

 

      

III I II III II IIII 

 

 När alla kast är gjorda sammanställs resultatet.  

 Sammanfattar lektionen genom att visa klassens sammanlagda resultat Tala om 

tärningarnas olika utfall och eventuella frågetecken som kan dyka upp.  

 
 

Lektion 3 – Kontrollgruppen – Tärningslektion 

 
 Repetition från förra lektionen och introduktion av dagens lektion 

 Är det någon som kan förklara vad sannolikhet är? 

Vad betyder ordet sannolikhet?  

När använder man sig av sannolikhet?  

 Eleverna får själva förklara begreppet med mig som stöd om det behövs. Uteblir 

viktiga delar angående begreppet, upplyser jag om dessa. 

 Hur stor är sannolikheten att jag får en sexa på en tärning?  

 Eleverna får svara och jag skriver upp svaret på tavlan,  = 1 sjättedel  1 chans av 6 

att få en sexa. 

 Berättar om dagens lektion gällande sannolikhet. 

 Eleverna gör sidorna 62-63 i matematikboken. 
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Lektion 4 – Kontrollgruppen – Strumplektion 

 

 Repetition från förra lektionen. 

 Jag ritar en tärning på tavlan.  

 Hur stor är sannolikheten att jag får en sexa?  

Eleverna får svara och jag skriver upp svaret på tavlan,  = 1 sjättedel  1 chans av 6 

att få en sexa. 

 Hur stor var sannolikheten att jag skulle få en femma eller sexa?  

I klassen diskuteras frågorna, samtligt som jag visar hur eleverna kan skriva upp 

sannolikheten att få exempelvis en sexa,  och förklarar likheterna med 

bråkuppställning. 

 Berättar om dagens lektion. 

 Dela ut arbetsblad med strumpuppgifter. 

 

  
 

Lektion 5 – Testgruppen – Strumplektion 

 
 Repetition från förra lektionen. 

 Jag ritar en tärning på tavlan.  

 Hur stor är sannolikheten att jag får en sexa?  

Eleverna får svara och jag skriver upp svaret på tavlan,  = 1 sjättedel  1 chans av 6 

att få en sexa. 

 Hur stor var sannolikheten att jag skulle få en femma eller sexa?  

I klassen diskuteras frågorna, samtligt som jag visar hur eleverna kan skriva upp 

sannolikheten att få exempelvis en sexa,  och förklarar likheterna med 

bråkuppställning. 

 Berättar om dagens lektion. I en pappåse läggs olikfärgade strumpor. Är det 

exempelvis 12 stycken strumpor i påsen, ska eleverna avgöra hur stor chans det är att 

ta upp en av två röda strumpor. 2 chanser av 12 chanser att få en röd strumpa   

skrivs på tavlan och förändras beroende på vilken strumpa som blir dragen ur påsen. 

 Sammanfattar lektionen. 
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Lektion 6 – Testgrupp – Lotterilektion 

 
 Repetition från förra lektionen följt av dagens introduktion. 

 Alla elever får varsin lapp, där de skriver sitt eget namn som sedan läggs i en låda. 

Detta för att de verkligen ska se att de är med i lotteriet.  

 Eleverna får sedan hjälpas åt att sammanställa en lista över rörelser som de ska lottas 

om att vinna. Listan sammanställs på tavlan  

 Hur stor är sannolikheten att just ditt namn dras ur lådan och får första rörelsen?  

 Sannolikheten för att ett namn ska bli draget, skriver jag upp på tavlan, samtidigt som 

jag förtydligar tankesättet. 

 

 
 

 Eleverna får i tur och ordning dra lotter. 

 Den som vann får en rörelse och är därmed inte med i lotteriet längre.  

 Vi ska dra ett till namn som får nästa rörelse.  

Hur många elever har vi kvar, då vi tagit bort en elev? 

 Efter varje namn förändras det totala antalet namn, vilket förtydligas på tavlan.  

 Eleverna får i tur och ordning dra lotter. 

 När alla elever vunnit en rörelse, avslutas lektionen med att alla utför rörelsen de 

vunnit. 

 

Lektion 7 – Kontrollgruppen – Lotterilektion 
 

 Repetition från förra lektionen följt av dagens introduktion. 

 Olika påståenden är framtagna och placerade i en låda. Exempelvis: Är det stor eller 

liten chans att kungen kommer på besök här i skolan imorgon? 

 Eleverna får i tur och ordning dra ett varsitt påstående och försöka besvara frågan 

själv, eller med hjälp av klasskamraterna. 
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Lektion 8 – Helklass – Sammanfattning, eftertest och enkät 
 

 Sammanfattning av de tidigare lektionerna. 

”Sannolikhet är chansen eller risken att något ska hända.” enligt NE. 

Exempel: 

I en låda finns 2 strumpor (1 svart) 

Hur stor är sannolikheten att jag dra just en svart strumpa? 

  = 1 halv  1 chans av 2 att få en svart strumpa. 

Om det ligger 5 strumpor i lådan (2 svarta) 

Hur stor är sannolikheten att jag dra en svart strumpa då? 

  = 2 femtedelar  2 chans av 5 att få en svart strumpa. 

 

 Eftertest med enkät. 

 


