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Sammanfattning 
 

Denna uppsats har kommit till för att belysa hur laborativa metoder kan påverka 

taluppfattningen hos elever i årskurs sju till nio och hur det skulle gå att effektivisera 

undervisningen kring detta. I undersökningen har det gjorts tester på elever i årskurs sju till 

nio med en utvald laboration kring taluppfattning. Eleverna har fått svara på enkäter före och 

efter laborationerna som har försökt belysa både elevernas kunskapsnivå och elevernas syn på 

taluppfattning i stort. Utvalda elever har intervjuats om sina erfarenheter och lärare har 

intervjuats. Dessutom har parallellt undersöks ifall det kan finnas fog för att skilja på 

undervisningen mellan flickor och pojkar samt hur undervisande lärare diagnostiserar elever i 

årskurs sju. Resultatet visade inte självklart att ett laborativt arbetssätt ökade elevernas 

förmåga att bättre lära sig och att det kan finnas fog för att göra vissa skillnader i 

undervisningen mellan pojkar och flickor i årskurs sju till nio.  

 

Nyckelord: Decimaltal, Laboration, Prioriteringsregler, Positionssystem, Taluppfattning. 
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1 Inledning och syfte 
Jag har sedan 1996 arbetat med undervisning i matematik i skolans senare årskurser. Jag har 

lagt märke till att då elever får svårigheter i matematik, är det ofta de grundläggande 

kunskaperna i taluppfattning som brister. Det resulterar ofta i svåröverstigliga hinder för 

eleven och en känsla hos eleven att de inte är ”bra på matte”. Genom att diagnostiskt ta reda 

på var eleverna brister, tror jag att det med relativt små insatser går att hjälpa elever att ta sig 

förbi dessa hinder. ”Genom att välja ut specifika områden där eleven har brister, kan relativt 

goda framgångar nås utan att onödig tid ödslas till att göra talen i boken” (Intervju med Sten 

Rydh 2011). Laborativa metoder kan då vara en väg att gå, när det gäller detta. Laborationen 

som gjorts i arbetet är en miniräknarövning, eftersom miniräknare oftast finns på skolor 

medan laborativt materiel kan vara svårt att komma över, särskilt i de senare åldrarna, där det 

av tradition inte verkar vara vanligt att arbeta laborativt i matematik.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att testa om ett laborativt arbetssätt ökar elevernas förmåga 

att lära in abstrakta begrepp och att undersöka om laborativa strategier kan vara en metod för 

att hjälpa elever att överbrygga de hinder som brister i grundläggande taluppfattning kan ge 

upphov till. Det är dessutom ett försök att ta reda på hur pass mycket hjälp det går att få från 

laborationer i att se elevers tankebanor vid problemlösning. För att kunna titta på detta har det 

också gjorts en liten litteraturstudie för att se vilken forskning som utförts och vilka 

definitioner som finns kring taluppfattning som begrepp.  

 

Eftersom en av undersökningsmetoderna var en enkät var det lämpligt att komplettera studien 

med uppgifter om elevernas inställning till matematik och då var det enkelt att låta eleverna 

klicka i sitt kön för att på så sätt se skillnader mellan pojkar och flickor. Det kunde dessutom 

vara intressant att få veta hur lärare ute i verksamheten och med erfarenhet från undervisning 

diagnostiserar sina egna elever. 

 

1.1 Bakgrund 

Under läsåret 2011/2012 implementerades en ny läroplan för grundskolan. Läroplan för 

grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (LGR 11) som bygger på förordningen 

(SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt 

skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen.  

 

I den gamla läroplanen, LPO 94, gjordes en skillnad mellan uppnåendemål och strävansmål 

där uppnåendemålen satte kraven på vad eleverna skulle kunna och strävansmålen låg till 

grund för undervisningen såtillvida att de satte högre mål för undervisningen. Fördelningen 

mellan stat och kommun blev alltså att staten talade om vad eleverna skulle kunna medan 

kommunerna fick tillhandahålla resurserna. Det var upp till läraren att bestämma innehållet i 

undervisningen så länge eleverna nådde sina kunskapsmål. Det visade sig vid en större 

internationell undersökning, TIMSS 2007, att moment i undervisningen hade hoppats över i 

Sverige. Som ett resultat av detta har i LGR 11 ett centralt innehåll införts, som är 

obligatoriskt att ha med i undervisningen. Per-Olof och Christine Bentley (2011). 

 

Som en inledning kommer göras en genomgång av bland annat syften och centrala innehåll i 

kursplanerna för att se hur dessa påverkar lärarens undervisning mot laborativa arbetssätt. När 

det gäller laborativa arbetsmetoder lyfter kursplanerna fram detta redan under övergripande 

mål och riktlinjer. Detta under rubriken kunskaper och de mål som tas upp där. 
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Taluppfattning tas främst upp under kursplaneavsnitten. Där görs en ganska ingående 

genomgång av vad som förväntas av vad undervisningen skall innehålla för att eleven skall 

kunna inhämta de nödvändiga kunskaperna. Det är också ganska tydligt att ett laborativt 

arbetssätt är en väg att nå dessa resultat. 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Styrdokument 

I den läroplan som kom ut under 2011 vad gäller taluppfattning i läroplanen LGR11 står 

följande under det centrala innehållet för matematik och som anger vad som skall behandlas i 

undervisningen. Det centrala innehållet är obligatoriskt att ta upp i undervisningen. 

Kring tal och tals användning tas följande punkter upp: 

  

”• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning.  

 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal 

och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

 

• 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. 

  

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  

 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över-

slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas 

användning i olika situationer.  

 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.” 

 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 62-63). 

 

 

Vidare under kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer 2.2 kunskaper står: 
 

”Mål  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,   

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga,  

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden, ” 
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• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 

 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 13). 

 

En av de grundläggande delarna med laborationer är att kunna koppla skolkunskapen till 

vardagssituationer. När det gäller vidare studier, då med matematiska arbetsmetoder, kan det 

tolkas som att eleven skall ha goda kunskaper i formaliserade matematiska redovisningssätt. 

Detta pekar på vikten av att inte låta laborationerna bli en fristående del. Laborationerna skall 

leda till förståelse och sedan till att eleven behärskar formaliserade metoder. Vid ett laborativt 

arbetssätt övas det kreativa tänkandet och tränas därmed att omsätta idéer och handlingar på 

ett kreativt sätt. Berggren och Lindroth (1998) Det pekas dessutom på att eleven skall kunna 

arbeta både självständigt och i grupp.  

 

Under kursplanemålen i matematik står: 

 

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-

sättningar att utveckla sin förmåga att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”  

 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 63). 

 

Laborativa arbetssätt är även här troligtvis en bra hjälp för att ge eleverna en möjlighet att 

uppnå målen. Läroplan antyder en inriktning på kvalitativa kunskaper i matematik. LGR11 är 

ett styrdokument för skolan, vilket kommer att hjälpa lärare i undervisningen.  Det är svårt att 

se hur det skall kunna göras utan att kunna arbeta laborativt i matematik. Traditionellt har ju 

undervisningen inte varit särskilt laborativ i de senare årskurserna, men det kan också ha 

resulterat i tapp av svagare elever, vilket kanske kunde minskas med hjälp av laborativa 

arbetsmetoder med inriktning mot just baskunskaper så som taluppfattning, aritmetik och 

tiobas-systemet. 

 

1.2.2 Taluppfattning 

Taluppfattning är den samlade begreppsutgångspunkten för matematik och grundar sig i den 

grundläggande aritmetiken. Den grundläggande taluppfattningen har varit ganska lika under 

de senaste 2000 åren. Enligt Jan Thompson (1996)  delas taluppfattningen upp i två delar: 

 

 Den universella taluppfattningen kan inbegripas i alla slags kulturer i alla tider. Då vårt 

sätt att arbeta med matematik under årtusendenas gång skiljer sig kommer denna typ av 

taluppfattning att begränsas av de behov som kan sägas vara universella. 

 

 Den andra delen kan kallas kulturell taluppfattning och kommer då matematiken börjar 

utvecklas och krav ställs på de matematiska metoderna att de är gemensamma för en 

större grupp människor, troligen i samband med att människan börjar driva jordbruk och 

handel. 
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Den större delen av det som vi i dag kallar taluppfattning kommer att hamna i den kulturella 

taluppfattningen och är till större delen det som skolor lär ut. Burton (1993) och Reys (1991) 

menar att taluppfattning är en persons generella förståelse av tal och räkneoperationer 

tillsammans med förmågan att använda denna förståelse på flexibla sätt för att kunna ta 

matematiska beslut och utarbeta användbara strategier för att lösa komplexa problem. I 

Nämnaren (1995) menas att med god taluppfattning avses en ”persons övergripande 

förståelse för tal och operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna 

förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att använda tal och operationer.” 

(Nämnaren årgång 22, nr 2(1995), s23).  I skolans vardag skall taluppfattningen presenteras 

för eleverna i en så fördelaktig ordning som möjligt. Det innebär att taluppfattningen måste 

delas upp i en ordning som eleven kan uppfatta utan att eleven utsätts för alltförstora 

abstraktioner innan nästa steg uppnås. Till detta finns en under lång tid utprovad metod och 

som framgår av de läroböcker som ges ut i de yngre klasserna. Enligt Per-Olof och Christine 

Bentley (2011) utvecklas taluppfattningen i ett visst antal steg, som ligger relativt nära den 

struktur som Gudrun Malmer ställer upp nedan. Dock menar de att förmågan att utskilja ett 

antal av något skulle vara genetiskt nedärvt och jämför då med en talgoxes oförmåga att göra 

detta. De börjar med rams räkning som den mest grundläggande aritmetiska färdigheten. 

 

Enligt Gudrun Malmer (2002) går det att dela upp taluppfattning i flera steg: 

 

1. Klassificering 

2. Parbildning 

3. Rams räkning 

4. Räkneord i räkneramsan 

5. Antal 

6. Seriell ordning 

7. Räkneord som mätetal 

8. Räkneord som ordningstal 

9. Räkneord som identifikation eller beteckning 

10. Siffersymboler 

 

De flesta läroböcker i skolans tidigare år grundar sig på denna syn av grundläggande 

taluppfattning. Dock läggs förvånansvärt lite tid på att arbeta med just dessa delar innan 

eleverna får ge sig på svårare bitar. Dessutom presenteras de ofta i korta delar där eleverna 

inte ges full möjlighet att befästa sina kunskaper. Detta riskerar att ge eleverna luckor i 

grundläggande taluppfattning. Yang och  Wu har gjort en genomgång av tidigare studier om 

taluppfattning och jämfört dessa med matematikböcker använda i Taiwan, och ses det till 

detta kan delarna i taluppfattning definieras som följande delar (Der-ching Yang, Wan-ru Wu 

2010): 

 

 Att förstå de grundläggande strukturerna i tal och räkning.  

 

Det är förmågan att förstå bas-tio systemet inklusive hela tal bråk och decimaltal, 

positionssystemet, talmönster, de fyra räknesätten och de många sätt de kan redovisas på 

(McIntosh et al. 1992). Eleverna skall veta att en siffra kan representeras på mer än ett 

sätt. T ex kan 500 representeras av fem grupper av hundra eller tio grupper av 50. 
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 Känna igen relativa och absoluta värden på siffror.  

 

Barn skall kunna känna igen relativa och absoluta storlekar på tal. När elever jämför 

heltal skall de ha en bra uppfattning om siffrornas inbördes placeringsvärde, 

positionssystemet, så att de förstår att 1001 är större än 999 eftersom 1001 är större än 

1000 medan 999 är något mindre. Dessutom skall en tio år gammal elev kunna svara på 

frågan om han/hon levt mer än 2000 dagar genom att multiplicera 365 med tio och inse 

att det är 3650 och därmed veta att han/hon levt nästan dubbelt så länge (McIntosh et al., 

1992; Verschaffel, Greer, & De Corte, 2007). 

 

 Att kunna använda ett riktmärke på ett korrekt sätt.  

 

Med detta menas att en elev kan använda ett riktmärke för att lösa problem korrekt under 

olika situationer (McIntosh et al., 1992). Elever skall till exempel när de får frågan om 

hur högt klassrummet är kunna jämföra med lärarens längd och t ex dubbla det och få 

mellan tre och fyra meter. 

 

 Kunna göra en rimlighetsbedömning.  

 

Med detta menas förmåga att ha uttänkta strategier för att kunna lösa problem utan 

papper och penna samt bedöma rimligheten i svaret (McIntosh et al., 1992). Exempelvis 

kunna snabbt bedöma att en 85 vånings skyskrapa med våningsplan på tre till fyra meter 

torde vara ca 300 meter och alltså borde 310 meter vara rätt medan 600 meter måste vara 

fel utan att det därför måste kontrolleras alla steg i uträkningen.  

 

1.2.3 Undersökande aktiviteter 
Laborativa arbetsformer stimulerar intresset hos eleverna enligt Berggren och Lindroth 

(1998). Bara det att det läggs fram materiel, gör att eleverna börjar plocka med det. Detta bör 

inte försöka stävjas, utan elevernas lek stimulerar deras kreativa tänkande och hjälper dem i 

sin tur att tänka i vidare banor då det kommer till själva problemlösningen.  

 

Laborativa arbetssätt hjälper dessutom till att individualisera undervisningen. Berggren och 

Lindroth (1998)  menar att det har funnits två huvudspår av individualisering. Dels att 

eleverna gör olika många uppgifter beroende på hur duktiga de är eller så nivågrupperas 

eleverna. Allt detta för att kunna hålla samman undervisningen och få så heterogena grupper 

som möjligt. Dock är det så att enligt delrapporten Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt 

med matematikundervisning (Skolverket 2001) löser inte nivågruppering problemet med 

heterogena grupper. Alltså förespråkar Berggren och Lindroth (1998) att det inte skall 

nivågrupperas i klasser i matematik. Eleverna presenteras samma problem och de menar att 

eleverna kommer att nå olika djupt i sin strävan att lösa problemen och i det sammanhanget 

utmana sig själv på en lagom svår nivå.   

 

Enligt Per-Olof och Christine Bentley (2011) uppstår problem i nivågruppering genom att 

hälften av eleverna i den starkaste gruppen kommer att känna sig mindre duktiga, elever i de 

svagare grupperna känner sig stämplade och saknar den draghjälp som de starkare kan ge i 

heterogena grupper. Sten Rydh (2011) gör samma iakttagelse i en intervju. Han jämför med 

Suzuki metoden när elever lär sig spela fiol. Genom att blanda elever som kommit olika långt, 

kan de elever som kommit längre lyfta de elever som fortfarande är på väg. En metod som 

han använder även vid matematikundervisning. Då laborationer planeras kan alltså elever som 

kommit olika långt blandas i samma laborationsgrupper. Detta kräver dock att läraren har ett 
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tydligt mål med laborationen. Även Per-Olof och Christine Bentley (2011) menar att konkret 

materiel endast skall användas då det tillför matematisk förståelse. De menar vidare att 

eftersom tal är abstrakta storheter skall de behandlas som sådana.  

 

Att eleven arbetar med konkret materiel behöver inte nödvändigtvis betyda att eleverna är 

särskilt aktiva. Berggren och Lindroth (1998) menar att läraren skall planera laborativa 

uppgifter som sträcker sig över fler lektioner. En del elever kan fundera över lösningar mer 

eller mindre omedvetet mellan lektionerna. Det ger eleverna möjlighet att diskutera med fler 

om olika lösningsstrategier. Målet med laborationerna måste alltid vara att eleverna skall 

lämna den konkreta nivån. Laborationer skall ses som ett sätt att för eleven illustrera och 

konkretisera problem men målet skall ju naturligtvis vara att eleven kan lösa problemet 

teoretiskt utan hjälp av laborativt materiel.   

 

Per-Olof och Christine Bentley (2011) pekar i sin studie på lärarnas roll och vikten av att låta 

eleverna pröva olika metoder under varierande förhållanden för att underlätta så kallad 

transfer. Något som Berggren och Lindroth (1998) också framhåller är att laborativa metoder 

är ett kraftfullt stöd för elever med läs och skrivsvårigheter. De får hjälp vid laborativt arbete 

med hjälp av multisensorisk stimulans. De kan lösa problemet utan att hindras av sina läs- och 

skrivsvårigheter. Just genom att laborationer ofta fokuserar på muntliga kommunikationer i 

stället för på skriftlig. Förvisso skall laborationen utmynna i en form av rapport, men det får 

inte vara rapporten som blir målet utan målet måste alltid vara att utveckla elevernas 

matematiska tänkande. Madeleine Löwing (2004) framhåller dock vikten av att laborationerna 

har en koppling till det begrepp eller den definition som den har till avsikt att illustrera. Då 

kan de få hjälp att strukturera problem så att lösningssteg och sekvens blir tydliga.  

 

Berggren och Lindroth (1998) är också tydliga med att framhålla miniräknaren som 

pedagogiskt hjälpmedel. Vid problemlösning arbetar eleverna i fördel i par och den som har 

läs- och skrivsvårigheter kan koncentrera sig på det som den behöver öva på. Enligt Gudrun 

Malmer (2002) kräver dock ett sådant arbetssätt noggranna förberedelser och en väl 

genomtänkt organisation, för att laborationerna skall fungera som det är tänkt. Ju högre grad 

av frihet för eleverna desto striktare ramar måste de ha att förhålla sig till. 

 

Enligt Berggren och Lindroth (1998) är laborativa arbetsmetoder mycket diagnostiskt då det i 

samtal kring laborationerna går att få ut mycket av hur elever tänker kring matematiska 

problem. Ofta upptäckte de att det var många elever som inte presterat så bra på traditionella 

prov som klarade sig särskilt bra vid laborativt arbete. Vice versa fick elever som var mycket 

drivna i skriftliga förklaringar nu problem att med ord formulera sina förklaringsmodeller. 

Dessa har emellertid senare lyckats formulera sig även muntligt och den stora vinsten har 

varit att de svagpresterande eleverna, vid traditionella prov, har fått ett alternativt sätt att 

redovisa sina kunskaper på.  

 

En annan fördel med att arbeta laborativt är enligt Berggren och Lindroth (1998) att det är 

lättare att får en överblick över vad elever kan. Då eleverna arbetar med laborationer, tvingas 

de att prata och diskutera. Då går det att märka om de strategier eleverna använder är 

utvecklingsbara eller om de bara är ett hinder i att komma vidare. Det här är informations som 

annars kan vara svår att komma över. Det krävs kommunikation mellan lärare och elev för att 

kunna diagnostisera elevens begreppsuppfattning. ”En lärare kan omöjligen följa och 

stimulera varje enskilds tankemässiga utveckling. Läraren kan dock gardera sig genom att 

tillåta sådana arbetsformer att stoffet (informationen) behandlas så variationsrikt som 

möjligt” Wyndham (1990). Han menar att språket hjälper eleven att bygga upp och utveckla 
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föreställningar om matematiska förhållanden och då ses språkets inlärningsaspekt, men 

läraren har också att iaktta elevens språk för att kartlägga vilka uppfattningar eleven har samt 

kontrollera hur inlärningen fortskrider, alltså en diagnostisk aspekt. Vidare menar Wyndham 

att denna aspekt även finns med då elever kommunicerar med varandra. Då elever skriver 

prov är det inte säkert att de svar de har gett helt återspeglar den tanke de haft då de löst 

uppgiften.   

Berggren och Lindroth (1998) menar att elever som presterat dåligt på vanliga prov ofta visar 

på bra matematisk tankeförmåga, men de har hindrats av sin oförmåga till skriftliga 

redovisningsmetoder vid vanliga prov. Då de arbetat laborativt har de haft en större möjlighet 

att uttrycka sig i tal. Dessutom visade det sig att elever som hade en god förmåga att uttrycka 

sig i skrift till en början kunde få problem med att uttrycka detta i ord, men att även de, efter 

en anpassningsperiod, blev bra på att uttrycka sig matematiskt även i tal. Vinsten är att elever 

med dåligt självförtroende kring sina matematiska kunskaper får en möjlighet att stärka detta 

genom möjligheter att arbeta laborativt och därmed prata och diskutera kring matematiska 

frågeställningar. 

 

Att arbeta laborativt främjar språk- och begreppsutvecklingen enligt Berggren och Lindroth 

(1998). Laborationer är ett bra tillfälle att låta eleverna lära sig nya begrepp. Arbetet med det 

konkreta materialet hjälper eleverna att komma ihåg. Det konkreta materialet kan symbolisera 

det innehåll som eleverna skall förmedla och ger en stor hjälp att undvika missförstånd vid 

förmedling av information. Vid laborationer kommer eleverna, eftersom det arbetar med 

samma problemformulering, att hamna i en situation där de hjälper varandra att lösa uppgifter. 

Det sätter krav på eleverna att kunna hjälpa varandra. Elever är mer kritiska när de tar emot 

information än läraren vilket gör att den som förklarar kommer att bli mer noggrann då den 

skall förklara för en kamrat än om den skall förklara för läraren. Berggren och Lindroth 

(1998) 

 

1.3 Frågeställningar  

1. Kan ett laborativt arbetssätt förbättra taluppfattning hos elever? 

2. Bör pojkars och flickors undervisning i matematik skiljas? 

3. Hur diagnostiserar erfarna lärare elevers förkunskaper i matematik? 
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2 Metod 
Här följer en sammanfattning över undersökningens olika delar. Beskrivet är hur urvalet gått 

till, hur forskningsetisk hänsyn tagits, hur data insamlats samt vilka analysmetoder som 

använts. 

  

2.1 Urval 

I undersökningen har deltagit tre klasser från årskurs sju samt tre klasser från årskurs åtta i tre 

landsortsskolor i mellersta Sverige. 

 

Årskurs sju valdes ut för att då det är hösttermin och sjuorna inte har gått igenom det berörda 

området, kan de representera den kunskap de har med sig från mellanstadiet. Årskurs åtta är 

med för att fungera som referensgrupp till sjuorna.  

 

Undersökningen har skiljt på pojkar och flickor för att på detta sätt ta reda på om 

förkunskaperna skiljer mellan dessa och om laborativa metoder passar bättre för ena eller 

andra gruppen i åk 7 och för att se om eventuella skillnader mellan pojkar och flickor jämnas 

ut eller förstärks mellan de olika årskurserna.  

 

Totalt har medverkat ca 120 personer.  Dessutom har intervjuer gjorts med ett urval av 12st 

elever samt med undervisande lärare i matematik sex personer.  

2.2 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2009) är en myndighet som sorterar under utbildningsdepartementet. 

Vetenskapsrådets uppdrag är bland annat att ha ett övergripande ansvar för frågor som rör 

etiska krav på forskningen. Vetenskapsrådet ställer upp fyra grundkrav som skall uppfyllas 

vid all forskning. Dessa grundkrav grundar sig i Helsingforsdeklarationen och handlar i och 

förvisso om etiska principer för medicinsk forskning. Eftersom även denna studie använder 

sig av mänskliga försöksindivider, kan det finnas fog för att följa dessa principer. Principerna 

sammanfattar vetenskapsrådet i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet 

Enligt vetenskapsrådet (2009) skall forskaren informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall då upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan. När det gällde laborationsdelen har denna utförts som en del i den vanliga 

undervisningen. Dock har eleverna informerats om att laborationen ingår i en undersökning 

och de deltar i en undersökning frivilligt och när som helst har rätt att avbryta försöket. På så 

sätt har informationskravet uppfyllts. 

 

Samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet (2009) framhåller att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär). Brukligt är att vårdnadshavares samtycke inhämtas för elever i 

grundskoleåldern. De som deltagit i undersökningen har vid upplysningstillfället informerats 

om hur försöket skall genomföras, hur deras personuppgifter kommer skyddas och vad som 

kommer att ske med deras uppgifter då försöket är genomfört. Eftersom deltagarna till stor del 

är elever i årskurs sju till nio har ett informationsbrev (bilaga 1) distribuerats till samtliga 
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vårdnadshavare för  godkännande. Själva laborationsuppgiften genomfördes som en del i den 

vanliga undervisningen  och där har eleverna endast informerats om att deras resultat från 

övningen kommer att användas i en undersökning.  Eleverna har fått göra en förenkät (Bilaga 

2) och till den har eleverna informerats om syfte och hur de kommer att hanteras, samt att 

deras deltagande är frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall, enligt forskningsetiska rådet, antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. I 

rapporten har ingen anteckning gjorts om vilka skolor som deltagit i projektet. Ej heller kan 

elever identifieras då dessa endast angett ålder och kön under enkäter, vid försök samt vid 

intervjuer. Inte heller har intervjuade lärares namn angetts. Endast ålder, kön och antal år i 

tjänst. Då ingen skola går att koppla till dessa intervjuer, är därmed anonymitetskravet 

uppfyllt. 

 

Nyttjandekravet 

Enligt vetenskapsrådet (2009) skall uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. 

Samtliga deltagare har informerats om att insamlat material endast kommer att användas till 

ett examensarbete vid ett enskilt tillfälle av författaren till detta och att allt insamlat material 

kommer att lagras på högskolan i Gävle. 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Metoder som använts var följande: 

 

Enkät 

En fördel genom att ett relativt stort antal deltagare skulle ingå i studien och tiden är relativt 

begränsad, valdes enkäten som huvudsakligt datainsamlingsmetod. Den har den fördelen att 

data i enkäten går att behandla relativt enkelt med hjälp av dataprogram. Ekholm, Fransson 

(1992) Det passade därför bra att låta elever svara på frågor kring sina åsikter i en enkät. 

(Bilaga 2) Dessutom fick eleverna visa sina förkunskaper i samma enkät. Efter studien har en 

så kallad efterenkät (bilaga 6) gjorts för att få ett jämförbart material. Nackdelen är att enkäter 

ger en begränsad möjlighet till djupstudier kring mänskliga aktiviteter. Detta har 

kompenserats med intervjuer i samband med laborationerna. 

 

Observation 

Det som skulle testas var hur laborativt arbete påverkar elevers kunskapsinhämtning i 

grundläggande matematik. Detta gjordes med hjälp av en laboration. Ett av syftet med 

laborationerna var att eleverna skulle uppleva situationen så normal som möjligt och det blev 

viktigt att deras ordinarie lärare fick genomföra laborationerna. Några av laborationerna har 

iakttagits. Vid första laborationstillfället planerades att använda en diktafon men eleverna 

upplevde det som mycket negativt att bli inspelade och eftersom det då riskerade att hämma 

eleverna, utelämnades denna helt under hela det fortsatta arbetet. 
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Intervju 

De som intervjuats är elever som deltagit i laborationerna samt lärare som genomfört dem. 

Till intervjun har förberetts ett protokoll (bilaga7) och intervjun kan liknas vid en fördjupad 

enkät med möjlighet till följdfrågor. Även lärare som genomfört laborationerna har intervjuats 

på samma sätt med samma protokoll. Avseende diagnostiska arbetssätt har intervjuer med mer 

öppna frågor gjorts (bilaga 5) och dessa har sammanställts och presenterats i en mer 

resonerande form. En längre djupintervju har även gjorts med en matematikutvecklare, men 

skall snarast ses som en komplettering till litteraturstudien. I djupintervjun har en diktafon 

använts för att inte behöva koncentrera sig på att föra anteckningar och därmed underlätta 

intervjun. 

 

2.4 Procedur 

Innan undersökningen startades, ringdes ett antal matematiklärare upp och de tillfrågades om 

de kunde vara intresserade att ställa upp på laborationen. De informerades om 

undersökningens upplägg och hur materialet skulle komma att behandlas. Därefter skickades 

ett ”informationsbrev till hemmet” (bilaga 1) samt förenkäten (bilaga 2) till lärarna via mejl 

som skrevs ut och distribuerades under deras försorg till samtliga elever som skulle delta.   

 

Förenkät  

I förenkäten(bilaga 2) fick eleverna kryssa i årskurs och kön. Detta låg sedan till grund för 

sortering av resultaten. Enkätsvaren samt underskrivna informationsbrev skickades sedan till 

mig via post. Då alla enkätsvar var inne sorteras dessa efter ålder och kön. Sedan har 

dessutom ett antal undersorteringar gjorts för att se hur olika svar påverkar olika attityder. 

Attitydundersökning presenterades i boxdiagram eftersom de ger en bra överskådlighet. 

Resultatet av förtestet rättades med särskilt avseende på elevernas användning av decimaler. I 

förtestet fanns med en del som handlade om division av decimaltal. Denna del var endast 

avsedd att se till att inga elever blev klara så fort att de riskerade att störa sina kamrater. 

Resultatet från den delen har helt utelämnats från undersökningen. Det rättade resultatet från 

förtestet lades in i ett excelblad och redovisas i diagramform. En laborationsinstruktion har 

också skickats ut. En till elever för genomförandet (bilaga 4) och en till lärarna (bilaga 5) med 

förklarande text och hur de skall instruera eleverna före och under laborationen. 

 

Observation 

De flesta laborationerna genomfördes av lärarna själva utan deltagande av observatör. Dessa 

har då heller alltså inte blivit observerade. Vid observationstillfällen har observatören 

(författaren) tagit kontakt med berörd lärare och fått reda på när läraren planerat in 

laborationen i sin undervisning. Sedan har observatören anlänt cirka 30 minuter före bestämd 

lektion och följt med läraren till klassrummet. Vid lektionens start har eleverna blivit 

informerade om att de kommer att bli observerade, hur det kommer att gå till och hur 

observationsmaterialet kommer att behandlas. Laborationen var upplagd som en 

miniräknarövning där eleverna skulle hitta mellan det högra och det vänstra ledet om lika med 

tecknet. Grupperna bestod av tre elever i varje grupp och lärarna var instruerade i att det 

skulle finnas elever med goda kunskaper och svagare elever i varje grupp. Detta för att se om 

en korsbefruktning kunde tänkas ske där svaga elever fick hjälp av de starkare och de starkare 

tvingades tänka ett varv till för att kunna förklara. Då elevantalet inte gick jämnt ut, 

instruerades lärarna att hellre göra två stycken grupper med två elever i istället för att göra en 

grupp med fyra elever. Detta för att ingen av eleverna skulle bli inaktiv under laborationen. 

Alla instruerades också till att ta anteckningar under laborationen. Lärarna har sedan fått tagit 

över lektionen och genomfört denna efter den laborationsinstruktion som de fått. 
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Intervju av elever 

I samband med att laborationen avslutats har ett antal elever ur gruppen valts ut för att 

intervjuas. Dessa har i förväg bestämts av deras undervisande lärare som fått instruktionen att 

välja ut både svaga och starka elever till intervjuerna samt både flickor och pojkar. Till 

intervjuerna har använts ett protokoll (bilaga 7) och eleverna har haft möjlighet att komma 

med egna kommentarer. Intervjun har skett med eleverna enskilt i grupprum, detta för att 

undvika att eleverna påverkar varandras svar. 

 

Intervju av lärare 

Lärar intervjuer har gjorts vid olika tillfällen och med olika syfte, som framgår nedan. Dels 

har undervisande lärare intervjuats i samband med laborationerna. Till detta har använts ett 

protokoll samma som det eleverna använt, men med en extra fråga. (bilaga 7). Intervjuerna 

har gjorts med lärarna på deras respektive skolor i lärarrummet efter att laborationen 

genomförts. Dessutom har ett antal lärare intervjuats angående deras sätt att diagnostisera 

elevers matematikkunskaper vid starten av årskurs sju. Detta har gjorts muntligt i deras 

respektive arbetsrum på deras ordinarie skolor. Till hjälp för detta har även här funnits ett 

protokoll (bilaga 5) för att säkerställa att samma frågor ställs till samtliga lärare. 

 

Efterenkät 

Någon vecka efter laborationen har en efterenkät (bilaga 6) skickats ut till samtliga berörda 

lärare via mejl. Efterenkäten innehöll ett par frågor om elevernas attityder till matematik samt 

en kunskapskontroll av liknande typ som för testen. Enkäterna har genomförts av lärarna 

under en lektion och sedan skickats tillbaks via post. Efterenkäten har bearbetats på samma 

sätt som förenkäten. Resultatet av testet rättades med särskilt avseende på elevernas 

användning av decimaler. Det rättade resultatet från testet lades in i ett excelblad och 

redovisas i diagramform. (sidan 18) 

 

Intervju av matematikutvecklare 

En längre intervju gjordes med matematikutvecklaren Sten Rydh (17/9-2011). Denna gjordes 

på plats i hans matematikcentrum i Bengtsfors och spelades in. Delar av den har sedan utgjort 

ett komplement till litteraturstudien.  

 

Intervju av erfarna lärare 

En intervju har gjorts för att ta reda på hur lärare diagnostiserar elever i årskurs 7. Dessa 

lärare har valts ut slumpvis vid en matematikworkshop. De har sedan ringts upp och tid har 

bokats för intervjutillfället. Denna gjordes i respektive lärares arbetsrum och ett intervjublad 

(bilaga 5) med förberedda frågor har använts för detta. Dessa lärare har inget samband med de 

lärare som ingått i undersökning kring laborativa arbetssätt. 

 

2.5 Analysmetoder 

Enkätmetoden har använts eftersom ett stort antal elever deltagit i undersökning och att den 

går att på ett rimligt sätt bearbeta statistiskt med tekniska hjälpmedel. Enkäter har bearbetats 

statistiskt och sorterats utifrån svar i flera led, genom att efter en första sortering sortera 

avseende på en eller flera aspekter i enkäten. Så kallade undersorteringar. Ekholm, Fransson 

(1992) Den statistiska bearbetningen av materialet har skett efter det att det kommit tillbaks i 

sin helhet. Intervjuat material har lästs igenom och viktiga iakttagelser har antecknats. 

Intervjuade lärares material har lästs igenom och där har eventuella mönster haft prioritet.  
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3 Resultat 
Här har presenterats resultat utifrån de olika undersökningar som gjorts. Resultatdelen är 

disponerad utifrån de olika undersökningarna och presenteras i kronologisk ordning.  

 

3.1 Resultat från första enkätundersökningen. 

De första frågorna i enkäten (Bilaga 1) handlade alltså om elevernas inställning till ämnet 

matematik.  

I första sorteringen har resultaten delats in efter pojkar och flickor årskurs sju och åtta. Dels 

för att se hur det skiljer mellan flickor och pojkar och sedan för att se hur kunskaperna skiljer 

mellan årskurs sju och åtta eftersom eleverna har arbetat med området i högstadiet, vilket 

sjuorna inte har. Resultaten av detta redovisas i form av låddiagram vilket beskrives nedan. 

 

Förklaringar till Låddiagram. 

Eleverna har på sina enkäter fått kryssa längs en skala för att visa var på skalan de anser sig 

befinna sig. Dessa kryss har sedan sammanställts och överförts till låddiagram. Antalet kryss 

räknas och delas in i fyra grupper efter placering. Enstaka extremvärden (satellitvärden) som 

avviker kraftigt har markerats med ett kryss. Låddiagrammet är valt för att det på ett bra sätt 

åskådliggör elevernas spridning.  Se bild nedan. 

 

 

                      1:a kvartil              2:a       3:e          4:e 

 

 

 

 

                      Satellitvärde 

 

Följande snittmarkeringar har använts för att särskilja de olika grupperna. 

  

 

 

Pojkar årskurs 7 

 

 

Flickor årskurs 7 

 

 

Pojkar årskurs 8 

 

 

Flickor årskurs 8 
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1. Vad anser du om ämnet matematik? (se bilaga) 

På denna fråga fick eleverna sätta ”tråkigt” till vänster och ”roligt” till höger.  Det kunde vara 

intressant att jämföra om elevernas förkunskaper hade något samband med elevernas 

inställning till matematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här går det tydligt att se att elever i årskurs sju tycker att matematik är roligare än vad elever i 

årskurs åtta tycker. Frågan har senare kopplats till förkunskapstesten, för att se om det finns 

någon koppling mellan elevens upplevda kunskaper och de faktiska kunskaperna i 

grundläggande taluppfattning. 

 

Samma fråga men eleverna fick sätta ”Svårt” till vänster och ”Lätt” till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan vi se att flickor har lägre självförtroende än pojkar avseende sina 

matematikkunskaper. Vi kan också se att detta inte verkar förbättras under skoltiden, snarare 

tvärt om. Särskilt tydligt blir det hos flickorna. Pojkarna ligger kvar på ungefär samma nivå 

och det borde vara helt naturligt då upplevelsen av de egna kunskaperna hela tiden revideras 

mot omgivningen.  
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2.   Hur trygg känner du dig i matematik?  

Kontrollfråga. Samma som fråga 1 fast omformulerad. Redovisas ej. 

 

3. Hur trygg känner du dig i att multiplicera decimaltal 

 

Då laborationen går ut på att multiplicera decimaltal ville var det också 

intressant att veta hur eleverna upplevde sin egen förmåga i att utföra sådana operationer. 

Denna har senare kopplats till elevernas faktiska förmåga att göra detta.   

 

”Svag” till vänster och ”stark” till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även här kan vi se att flickors självförtroende är lägre än pojkars och att det tenderar att 

sjunka mellan sjuan och åttan. 

 

4. Hur trygg känner du dig i att dividera decimaltal? 

Denna fråga behandlas inte här. Division med heltal har utgått från undersökningen 

men frågan fanns med på förenkäten. Anledningen att den var med var att eleverna 

inte skulle hinna bli klara med enkäten och därmed påverka varandras svar. Alltså 

togs en del kring division av decimaltal med för att hålla eleverna sysselsatta. 
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5. Hur trygg känner du dig i att använda multiplikationstabellen? 

 

Även elevers syn på sina kunskaper i multiplikationstabellen är relevant för undersökningen. 

Därför har frågan ställts om elevernas egen syn på sin förmåga i detta. 

”Svag” till vänster och ”stark” till höger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgås det från elevernas syn på sina kunskaper i att multiplicera, verkar den vara ganska stark. 

Återigen ser vi att flickor verkar ha en lite försiktigare syn än på sin egen förmåga än pojkar. 

 

3.2 Resultat från kunskapstest 

Till enkäten var kopplat ett antal uppgifter som eleverna skulle lösa (6st). Det var decimaltal 

som skulle lösas med huvudräkning. För varje tal finns en tanke kring hur eleverna förväntas 

tänka. 

 

Uppgifterna var som följer: 

 

a) 236•0,01  Multiplikation med bas tio. 

b) 2•0,4  Multiplikation med talet två och en decimal. (dubbling) 

c) 0,3•2  Samma som innan fast inverterad. 

d) 0,2•0,3 Multiplikation med två decimaler. 

e) 0,05•0,01 Multiplikation med flera decimaler. 

f) 0,6•0,07 Multiplikation med flera decimaler och en tvåsiffrig produkt. 

 

 

Motivet är att det kan vara intressant att se hur alternativa lösningsstrategier påverkar 

resultatet. 
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Resultaten från kunskapstest ingående förtest.  

 

7P är pojkar åk 7 

7F är flickor åk 7 

8P är pojkar åk 8 

8F är flickor åk 8 

 

 
Figur 1. Svaren anges i procent av antal avklarade uppgifter. 

 

Det som helt klart bereder eleverna störst svårigheter är när de skall multiplicera små tal med 

många decimaler. De har ingen möjlighet att göra någon rimlighetsbedömning för de har 

ingenting att relatera mot. Dessutom saknar de en metod som de skulle kunna ha använt. 
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3.3 Hur påverkade laborationen elevernas kunskaper? 

Efter laborationen har eleverna gjort om räkneuppgifterna från förtesten. Nedan kan vi se 

resultatet från denna. Liksom i undersökningen innan är det sex stycken uppgifter som lösts 

och dessa har försökt hållas så lika som möjligt för att få ett direkt jämförbart material. 

 

 
Figur 2. Resultat från efterenkät. 

Uppgifterna var: 

a) 227 • 0,001 Multiplikation med bas 10 

b) 2 • 0,6 Multiplikation med talet två och en decimal. (dubbling) 

c) 0,4 • 2 Samma som innan fast inverterad. 

d) 0,3 • 0,3 Multiplikation med två decimaler. 

e) 0,03 • 0,01 Multiplikation med flera decimaler. 

f) 0,6 • 0,05 Multiplikation med flera decimaler och en tvåsiffrig produkt. 

 

Återigen var det intressant att titta på alternativa lösningsstrategier. 

Laborationens syfte var framförallt att nå en förbättring vad gäller uppgift d till e. Uppgift a 

till c har eleverna haft andra lösningsstrategier för att lösa som vi skall se under kapitel 3.4. 

 

Laborationen gick ut på att låta eleverna utföra ett stort antal multiplikationer med decimaltal 

med hjälp av miniräknare och sedan försöka hitta ett mönster mellan termer och produkt. 

Resultatet var tänkt att eleverna på detta sätt själva skall upptäcka att antalet decimaler i 

vänsterledet överensstämmer med antalet decimaler i högerledet. Detta klarade de flesta.  

7 % anger i efterenkäten (enkät 2) att de tyckte att det var svårt.  

I kunskapstestet har blandats in uppgifter som går att lösa med andra lösningsstrategier än 

genom att jämföra antalet decimaler. I diagrammet nedan kan vi se resultatet av 

kunskapstesterna i förenkäten och efterenkäten. (Enkät 2) 
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Bokstäverna a till f refererar till de sex stycken räkneuppgifterna som eleverna fick göra. 7P 

betyder resultat på förkunskapstest för pojkar i årskurs sju och 7PE betyder resultat på efter- 

kunskapstest för pojkar i årskurs sju. F står för flickor och 8 för årskurs åtta. Resultaten anges 

i procent korrekt lösta uppgifter i respektive grupp. 

 
Figur 3. Jämförelse mellan kunskaper för elever i årskurs sju. 

 

På fråga a vid multiplikation i basen tio, verkar inte laborationen ha påverkat det minsta. I 

fråga b och c däremot ser vi ett tydligt resultat. Eleverna har presterat tydligt sämre efter 

laborationen. I fråga e och f kan vi se en liten förbättring av resultatet. Dessa var 

multiplikation med mycket små tal, där eleverna haft mycket svårt att använda sig av en 

rimlighetsbedömning. 

 

 

 

 
Figur 4. Jämförelse mellan kunskaper för elever i årskurs sju. 

  

I årskurs åtta kan vi se att pojkarnas resultat har förbättrats på alla frågor, men att den 

procentuella förbättringen är störst i fråga d och e. Flickornas resultat skiljer sig här i och med 

att det kan ses en klar försämring på fråga a och en liten förbättring på fråga c och d. 
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3.4 Hur upplevde eleverna laborationen? 

 

3.4.1 Elevernas upplevelse 

Intervjuer av elever har gjorts vid två tillfällen. Dels i direkt samband med laborationen där de 

fått redogöra för sina lösningsstrategier och en som gjorts lite senare där det ställts ett antal 

allmänna frågor kring laborationen. 

 

På fråga ett till tre har eleverna fått markera på en linje för att ge svar på frågan, följt av en 

fråga från intervjuaren. 

 

Första frågan handlade om hur ofta eleverna har laborationer. 67 % av eleverna uppgav att de 

aldrig eller mycket sällan hade laborationer. 11 % att de hade hänt någon gång samt att 22 % 

hade laborationer som en återkommande del i skolarbetet. 

 

Samtliga elever angav att de arbetade i boken under hela eller nästan hela tiden. 

 

55 % av eleverna anger att de har gemensamma genomgångar i helklass som en del av 

lektionsrutinen. 45 % av eleverna anger att de har genomgångar vid olika tillfällen. Ingen elev 

har haft undervisning som helt saknat gemensamma genomgångar.  

 

På fråga fyra fick eleverna svara vad de upplevt som svårt med laborationen. 

22 % har här angett att de tyckte att det var svårt eftersom de aldrig arbetat i grupp. ”Vi jobbar 

aldrig i grupp”. Flera upplever i grupparbetet att det krävs ett annorlunda tänkande vid 

laborativa arbetssätt. ”Man var tvungen att tänka till lite själv”, ”Vi tänkte lite annorlunda”, 

”Det var svårt när man inte visste hur man skulle tänka” 33 % uppger ändå att det 

underlättade att arbeta i grupp. 

 

Eleverna fick i fråga 5 svara på om de upplevt att laborationen givit dem något. 

11 % av eleverna anger att det i framtiden kommer hjälpa dem att se mönster och hur 

decimaltal kan räknas. 66 % av eleverna uppger att de tyckte att det var givande att få tänka i 

nya banor. ”jorå……kul att tänka i andra banor”, ”Det var kul att klura lite och lära sig lite” 

 

Fråga sex handlade om ifall eleverna trodde att de skulle ha någon nytta av det de lärt sig 

under laborationen. På det svarade 77 % ja. En elev svarade att det var svårt att säga.  

 

Det som också framkom var att 77 % tyckte att det varit en rolig upplevelse och att de gärna 

skulle vilja prova på det igen. En elev tyckte att laborationen skulle kombineras med ett stort 

antal liknande uppgifter ”så att man kommer ihåg”.  

 

3.4.2 Lösningsstrategier 

Sju stycken slumpvis utvalda elever i årskurs sju fick visa hur de löst uppgifterna och förklara 

hur de tänkt då de löst uppgiften. De har inte fått veta om de gjort rätt, utan endast förklarat 

hur de tänkt. Resultaten presenteras här såsom eleverna svarat. Se även figur 2. 

 

Uppgift 1: 227 x 0,001 

En har svarat rätt på denna. ”jag flyttade decimalen tre steg” 

En har fått svaret 0,228 

”det måste vara tre decimaler, 227 + 0,001, typ” 

En har fått svaret 227,001 

”jag lägger på” 
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Fyra stycken försökte inte. 

”kommer inte ihåg”, ”för att det är olika mängd decimaler” 

 

Uppgift 2: 2 x 0,6 

4st svarade korrekt 1,2 

”Två gånger sex är lika med 12 och så ett komma” 

”Två gånger sex är lika med 12, sen blir det 1,2 för det kan ju inte bli 0,12” 

”dubblade” 

”Sex gånger två är tolv också en decimal” 

2st har svara 0,12 

”2 x 6 är 12 också nolla framför och komma” 

1 har svarat 2,6 

 

Uppgift 3: 0,4 x 2 

6st svarade korrekt 0,8 

5st ”2 x 4 = 8 => 0,8” 

1st ”dubblade” 

 

Uppgift 4: 0,3 x 0,3 

Alla har gjort fel. 

5st har svarat 0,9 

”3 x 3 =9 => 0,9” 

1st svarade 0,06 men ändrade sig till 0,09. ”måste vara två decimaler” 

 

 

Uppgift 5: 0,03 x 0,01 

1st rätt (samma som ändrade sig i fråga 4) 

”3 x 1 också 4st decimaler” 

5st har svarat 0,03 

”som om det inte var några nollor å sånt och så sätter vi dit komma” 

 

Uppgift 6: 0,6 x 0,05 

1st rätt. (Samma elev igen) ”sex gånger fem och tre decimaler” 

Övriga har inte försökt svara. 

 

En fråga ställdes om det finns någon regel för att underlätta hur tänkandet för rätt svar. 

2st kom inte ihåg någon sådan regel 

”så många som på ena, skall det vara i svaret” 

”så många decimaler i talet, skall det vara i svaret” 

”lika många decimaler…. Eller tecken…. Skall det vara i svaret” 

”Kommer ihåg för vi gick igenom efter på tavlan” (Den elev som löst alla uppgifter) 

”Alla hade lika många decimaler” 

 

3.5 Lärares syn på laborativt arbete och upplägg av 

matematikundervisning. 

Tre lärare har intervjuats om hur de lägger upp sin matematikundervisning. Till grund för 

intervjun har använts samma underlag (bilaga 7) som vid intervjuerna av eleverna. 
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Fråga ett handlade alltså om hur ofta lärarna använde laborativ matematik i sin undervisning. 

Lärare 1 gjorde det sällan.  

Lärare 2 lade in ett antal praktiska uppgifter under varje område. Eftersom den läraren delade 

in året i sexveckorsavsnitt efter hur boken var upplagd, betyder det i praktiken att eleverna 

arbetar praktiskt ungefär en gång varannan vecka.  

Lärare 3 lade in ett praktiskt moment under varje avsnitt i boken, oftast i form av en 

hemuppgift kopplad till vardagsmatematik. 

 

Fråga två handlade om hur mycket de arbetade i boken.  

Lärare 1 arbetade i stort sett hela tiden utifrån boken. Eleverna arbetar i sitt eget tempo.  

Lärare 2 Arbetade utifrån boken och lade upp 6 veckors undervisning för varje avsnitt i 

boken. I början av avsnitten genomfördes ett antal genomgångar. Eleverna får arbeta med 

uppgifter i boken efter ”förmåga och intresse”. Efter ett antal veckor gör eleverna en diagnos 

och avslutar med en kunskapskontroll. Vid behov får eleverna hemuppgifter som 

komplettering efter kunskapskontrollen. 

Lärare 3 utgår från boken och har delat in terminen efter antalet kapitel i boken. Varje avsnitt 

startar med att eleverna presenteras en lokal pedagogisk planering, där det framgår vad de 

skall kunna efter genomgånget kapitel.  

 

Fråga tre handlade om hur ofta men har gemensamma genomgångar i klassen. 

Lärare 1 hade det en till två gånger i veckan. 

Lärare 2 hade ett flertal genomgångar i början av kapitlet och sedan en till två tiominuters 

genomgångar per vecka, beroende på elevernas behov.  

Lärare 3 startade varje lektion med en kort genomgång och en diskussion kring något problem 

i boken kopplad till arbetsområdet. Lärare 3 hade en hemläxa med en problemuppgift som 

eleverna fick redovisa för varandra en gång i veckan. Alla lektioner avslutades med en kort 

avlutning och kort repetition av dagens område. Eleverna arbetade efter egen förmåga utifrån 

olika svårighetsgrader i boken.  

  

Fråga 4 handlade om vad läraren upplevt som svårt under laborationen. 

Lärare 1 tyckte att det var svårt att få eleverna att fokusera eftersom de hade två ganska långa 

lektioner sent på eftermiddagen. Eleverna fick hjälpas ganska mycket på traven. 

Lärare 2 tyckte att svårigheten med laborationen var att hitta mönstren och det var ju vad 

laborationen gick ut på. 

Lärare 3 tyckte att det var svårt att få alla delaktiga. Det är lätt att starka elever tar över och att 

svagare elever inte får komma till tals och därför inte lär sig något vid grupparbete. 

 

Fråga 5 var en fråga om de tyckte att laborationen gav något. 

Lärare 1 tyckte att det var bra med grupparbete och att många elever växer av att lära sig på 

egen hand.  

Lärare 2 tyckte att det var bra att se om eleverna kunde komma fram till något resultat då de 

arbetade i grupp.  

Lärare 3 tyckte att grupparbete tvingar eleverna att diskutera olika lösningsstrategier, vilket 

gör att de måste ta del av varandras åsikter och att de då kan lära av varandra. 

 

Fråga 6 var om lärarna tror att laborationen kan vara till nytta i framtiden. 

Lärare 1 skulle spara laborationen och göra den igen, fast kanske på ett lite enklare sätt.  

Lärare 2 tyckte att den skulle vara bra att ta fram när vederbörande arbetar med mönster i 

matematiken. 
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Lärare 3 tyckte att det allmänt sätt är bra att arbeta kommunikativt i matematiken och att 

denna laboration kunde vara en laboration bland många andra att ta fram. 

3.6 Funderingar kring diagnostik i matematik. 

Fem lärare har intervjuats (bilaga 5) om hur de diagnostiserar kunskaperna hos elever som 

börjar sjuan. Lärarna är mellan 32 och 64 år och har undervisat från 3år till 43 år. Alla lärarna 

är behöriga att undervisa i matematik. En är ämneslärare i matematik och fysik, tre stycken är 

Ma/NO-lärare och en är behörig matematik/musik. 

 

Fyra stycken gör förtest. Om en elev sticker ut från förtestet sitter dessa lärare ned med 

respektive elev och gör en fördjupad diagnos. Tre stycken lärare utgår från diagnoserna i 

boken och en har egna tester som vederbörande tagit fram själv. 1st sitter i ett samtal med var 

och en och diagnostiserar utifrån ett slags introduktionssamtal.  

 

Läraren med lång erfarenhet tycker att det skiljer väldigt mycket mellan elevernas 

förkunskaper beroende vilken skola de kommer från. Det verkar ha stor betydelse vilken skola 

eleven gått på. ”Förr var det mer lika mellan skolorna, man visste att eleverna i stort sätt 

behärskade de fyra räknesätten”. 

 

En fråga ställdes om de tyckte att det gick att kategorisera svaga elever på något speciellt sätt. 

Alla lärare tycke att det gjorde det. Ett huvudstråk som framkom var att det går att dela upp 

eleverna i de som har svaga kunskaper i matematik och de som tycker själva att de har dåliga 

kunskaper i matematik. En lärare tyckte det gick att kategorisera eleverna efter 

redovisningsstil eller handstil. 

 

När det gäller att möta behoven hos svaga elever tar tre upp bristen på speciallärare som ett 

hinder i att möta elevernas behov. Det borde finnas speciallärare med inriktning på matematik 

för att möta de elever som lärarna inte klarar att möta. Dessa skulle kunna göra fördjupade 

diagnoser. 

Tre stycken tycker att de borde nivågruppera eleverna.  

En lärare tycker att det borde satsas på inriktningar på skolan, så att eleverna kunde välja efter 

intresse. Det skulle frigöra energi för de eleverna och de skulle därigenom nå bättre resultat i 

sina andra ämnen. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Sammanfattning 

Huvudsyftet med undersökningen var att se om ett laborativt arbetssätt kan hjälpa eleverna till 

fördjupade kunskaper i Aritmetik. Det var också att se hur lärare med längre erfarenhet 

diagnostiserar elever då de börjar årskurs sju. Dessutom kunde det vara intressant att ha deras 

syn på hur de skall stötta de svagare eleverna. För att få svar på dessa frågor, valdes ett 

begränsat område inom aritmetiken ut att testa. Multiplikation med decimaltal. Elever i 

årskurs sju och åtta fick göra en kunskapstest på tre skolor. Sedan utarbetades en laboration 

som genomfördes på samma skolor. Laborationen genomfördes med elevernas ordinarie 

lärare. Efter laborationen intervjuades några elever och efter en tid fick eleverna göra en 

motsvarande kunskapstest som den de gjort i början. Resultaten från denna undersökning 

visar inte att elever självklart lär sig mer genom att arbeta laborativt. Snarare är det så att om 

eleverna har fungerande lösningsstrategier, kan en laboration som tydligt inriktar sig på en 

lösningsstrategi orsaka att den fungerande strategin blir lidande av det och eleverna blir sämre 

på att lösa vissa uppgifter. Fråga nummer två handlade om ifall det finns en vits att skilja på 

undervisningen mellan pojkar och flickor och undersökningen visar att flickor behöver mer 

stöttning med självförtroendet än pojkar. Fråga tre var att se hur lärare generellt diagnostiserar 

elever när de börjar sjuan. Det visar sig att de flesta lärare använder sig av skriftliga diagnoser 

i kombination med intervjuer ifall eleverna utmärker sig på något sätt. 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

De resultat som framkommit avseende laborativt arbete, bygger på en undersökning som 

gjorts på tre olika skolor. Undersökningen är gjord på åk7 och åk8. I undersökningen har 

ungefär samma antal elever deltagit avseende årskurser och fördelningen mellan pojkar och 

flickor, så vad gäller urvalet kring laborationen kan det sägas att det varit tillförlitligt. När det 

gäller resultaten från undersökningarna har dessa skett i skriftlig form och i form av enkäter. 

Då eleverna haft som sin uppgift i matematikundervisningen, har deltagandet varit nära 100% 

på de skolor som deltagit. För att undersöka reliabiliteten har en kontrollfråga ställts med i 

huvudsak samma innehåll som en av de andra. Då denna besvarats lika i båda fallen kan det 

sägas att undersökningen har godtagbar reliabilitet.  

 

Vad gäller validiteten hade det varit önskvärt att det testats fler olika laborationen för att 

jämföra resultatet. Då hade en bredare syn på hur laborativt arbete påverkar elevers 

kunskapsinlärning troligtvis framkommit. För att göra det hade det behövts utöka antalet 

deltagande skolor och genomförandet av studien kunde ha skett över en längre tid. Det hade 

dock inte varit möjligt med de förutsättningar som nu fanns, men skulle kunna vara en 

intressant fortsättning på studien. Vad som nu framkommit är resultatet från en laboration och 

kanske inte resultatet från laborativt arbete i allmänhet. 

 

Intervjun som gjorts kring diagnostiska arbetsmetoder har gjorts på en skola och ger en bild 

som till viss del speglar situationen på den skolan. Men då denna skola bedöms vara en 

ganska typisk högstadieskola kan de svar som framkommit ändå väl avspegla den situation 

som många lärare upplever. Intervjun med matematiklärarna har skett i form av en muntlig 

enkät. Det hade gått att göra djupintervjuer med varje lärare och spelat in samtalen för att få 

ett friare samtalsklimat, men det är inte säkert på om det framkommit så mycket mer genom 

det. Samdetaget kan det sägas att tillförlitligheten är hög utifrån vad som framkommit i 

undersökningen.  
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4.3 Teoretisk tolkning 

4.3.1 Kan ett laborativt arbetssätt förbättra taluppfattning hos elever? 

Läroplanen pekar här på ett varierat arbetssätt. Här kan möjligen ett laborativt arbetssätt på ett 

positivt sätt förstärka möjligheter till ett varierat arbetssätt. Att komplettera arbetet i läroboken 

med laborationer och spel som stärker det logiska tänkandet.  

I undersökningen har eleverna fått genomföra en laboration med inriktning att hitta mönster 

kring multiplikation med decimaltal. Det visar sig att en del elever förbättrar sin förmåga att 

multiplicera mycket små tal. När det gäller tal där andra tankesätt är mer funktionella går det 

att se en klar försämring på lösningsfrekvenserna i de tester som gjordes efter laborationerna. 

Undersökningen visar alltså att det inte är självklart att ett laborativt arbetssätt gynnar en 

förbättrad taluppfattning.   

   

LGR11 skriver att det behövs en väl utvecklad taluppfattning för att kunna lösa och tolka 

vardagliga matematiska händelser. Det krävs att en person är väl insatt i talsystemens 

uppbyggnad för att kunna uttrycka sig matematiskt korrekt. 

 

Kursplanens författare gör tydligen en distinktion mellan taluppfattning och tals användning. I 

alla fall i rubriken, däremot då resten av texten läses, räknas endast sådana delar som kan 

ligga till grund för taluppfattning upp under punkterna. Vad vi tidigare sett går det inte att dela 

upp taluppfattningen på det sättet. Det går att ställa sig frågande till varför det görs skillnad på 

taluppfattning och tals användning i kursplanens centrala innehåll. Att kunna använda ett 

riktmärke nämns inte överhuvudtaget. Enligt Sten Rydh(Intervju 2011) går det inte att lära ut 

matematik ”en sak i taget”. Alla delar i matematiken bör läras ut på en gång. Snickrande lärs 

inte ut genom att först lära ut sandpappring, sedan spikning och därefter hyvling. Istället är det 

genom att lösa olika problem som inlärning sker. 

 

Majoriteten av de lärare som intervjuats utgår från boken, när de gör sin planering. Oftast 

eftersom lärare resonerar att boken utformats efter läroplanen och att det blir för tidskrävande 

att utarbeta en egen kurs. Det gör att lärare lätt blir låsta av innehållet i boken och stressade av 

det faktum att det finns en mängd uppgifter i boken som borde göras. Resultatet är att boken 

blir läroplanen. Det gör att lärare får svårt att frångå det som står i boken och får för lite tid 

över till laborativa arbetsmetoder. Intervjuerna som gjorts med lärarna visar också att det är 

boken som de lägger sin undervisning utifrån, vilket resulterar i att eleverna får mycket liten 

vana i att arbeta på annat sätt än ur boken. 67% av de tillfrågade eleverna angav också att de 

sällan eller aldrig arbetat laborativt. Det kan ha bidragit till resultatet. 

 

4.3.2 Bör pojkars och flickors undervisning i matematik skiljas? 

Enligt Sten Rydh (intervju 2011) är själva grunden för att arbeta med matematikundervisning 

att stärka elevens självförtroende och det är utgångspunkten. Resultaten av enkätundersökning 

visar att pojkar i årskurs sju har ett ganska bra självförtroende vad gäller sina kunskaper i 

matematik. Pojkar i årskurs åtta har ett något lägre självförtroende. Vad gäller flickor i årskurs 

sju har de generellt sett ett mycket lägre självförtroende än pojkar, ett självförtroende som i 

undersökningen var ännu lägre i årskurs åtta. Här kan det finnas en vits att arbeta med 

flickornas självförtroende, för att stärka deras kunskaper i matematik. Utifrån resultaten från 

förtesterna kan det inte utläsas någon större skillnad mellan pojkar och flickor, vilket i sig gör 

att flickornas självbild inte stämmer med de förkunskaper de har jämfört med pojkarna. Ses 

sedan flickornas resultat så har de blivit tydligt sämre när det gäller uppgifterna med 

alternativa lösningsstrategier. Här kan det kanske finnas ett samband mellan flickornas dåliga 

självförtroende och resultaten. Undersökningen visar att det kan finnas en vits i att arbeta mer 
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med självförtroendeskapande aktiviteter i matematik och att det är särskilt tydligt bland 

flickorna. Alltså bör en del av flickors och pojkars undervisning skiljas åt. 

 

4.3.3 Hur diagnostiserar erfarna lärare elever i årskurs 7, elevers förkunskaper i 

matematik? 

4 av 5 bland de tillfrågade lärarna använder sig av diagnostiskt material som är kopplade till 

de böcker som de för tillfället använder. Det är diagnoser som alla elever får göra och som är 

skriftliga. Om eleverna då visar att de sticker ut i något hänseende gör de en fördjupad 

diagnos enskilt med eleven för att se hur det ligger till. Detta görs i ett samtal. En lärare 

kompletterade med tester som vederbörande själv utarbetat under sin karriär. Alla lärarna 

upplevde ett problem med att det saknades utbildade speciallärare på skolan, eftersom de 

upplevde svårigheter i att i tillräcklig utsträckning kunna individualisera undervisningen för 

de allra svagaste. 3 stycken lärare ansåg att undervisningen borde nivågrupperas. Per-Olof och 

Christine Bentley(2011) påpekar dock att effekten på elevprestationerna i sådana fall är liten 

eller ingen alls. Även Per Rydh(2011) framhäver vikten av att ha elever med olika god 

förmåga i gruppen. Det kan funderas över varför det trots allt finns en uppfattning att 

nivågruppering är en gångbar metod för förbättrade resultat. Den gruppering som det finns 

belägg för att det skulle fungera är mindre klasstorlekar. Detta under förutsättning att läraren 

har en ansats som vänder sig till mindre grupper. Per-Olof och Christine Bentley(2011) Ingen 

av lärarna i den tillfrågade gruppen har nämnt den möjligheten. Uppfattningen bland de 

intervjuade lärarna går alltså helt mot forskningen i det här fallet.  

    

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen har visat att laborationer som undervisningsmetod i matematik inte självklart 

leder till fördjupade kunskaper kring området. Det gäller att det finns ett klart syfte med den 

laborationen som skall genomföras. Det vore intressant med en studie kring olika 

lektionsupplägg kring laborativ matematikundervisning för att se om det går att spåra några 

mönster kring framgångsrika metoder. En studie i hur flickors självbild kan stärkas borde vara 

av intresse. Hur kommer det sig att flickornas självbild är sämre än pojkarnas trots att det inte 

skiljer sig något kunskapsmässigt? Hur kommer det sig att flickornas självbild på sina egna 

matematikkunskaper verkar bli sämre, ju högre upp i åldrarna de kommer? Det kunde vara 

intressant med en studie kring diagnostiska metoder. Denna bör utföras av undervisande lärare 

för att få ett praktiskt användbart material som skulle kunna bli ett stöd i undervisningen. 

 

4.5 Förslag till praktisk tillämpning 

Ett praktiskt tips skulle vara att låta laborationer med matematiska förtecken ingå mer i 

Fysikundervisningen, där eleverna finner det mer naturligt med laborationer. När det gäller att 

varva matematik med praktiskt arbete, kan det vara bra att göra i kombination med 

ämnesintegrering. Hemkunskap, Kemi och fysik, Samhällskunskap, Slöjd, Idrott. Alla är 

ämnen med tydliga kopplingar till matematik och ofta används matematik inom dessa ämnen 

men sällan med en matematisk ansatts. Det skulle vara intressant att koppla ihop områden och 

låta matematikläraren planera sina områden så att de passar med andra ämnen. Lärare bör 

tänka på att flickor generellt sett har ett lägre självförtroende och arbeta med att stärka detta, 

eftersom det på sikt kan leda till att matematikkunskaperna kan stärkas. När det gäller 

diagnostisering rekommenderas nyblivna lärare att använda sig av de diagnoser som 

läromedlen tillhandahåller, kombinerade med intervjuer hos de elever som sticker ut. 
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Bilagor 

1. Information föräldrar på X- och Y samt Z skola 
 

Jag heter Tommy Svensson och studerar till lärare i matematik på Högskolan i Gävle.  

Innan vi tar examen ska vi skriva en uppsats på C-nivå. Jag ska då undersöka laborativa metoder 

kring taluppfattning i matematikundervisningen. Min handledare heter Peter Brodin. 

  

Jag kommer att vara på xxxxx- och yyyyyy  skola under vecka 45. Jag är med på  ett par 

matematiklektioner då jag kommer låta lärarna genomföra en laboration medan jag iakttar vad 

som händer i klassrummet. Eleverna kommer att få svara på en enkät och några elever samt 

lärarna kommer jag att intervjua lite närmare.  

 

Allt material kommer att avpersonifieras och det kommer inte att finnas någon möjlighet att ta 

reda på vem som blivit intervjuad. 

 

När jag skriver uppsatsen kommer inga riktiga namn att användas på elever, lärare, skola eller 

kommun. Om jag intervjuar elever och ni ångrar er, går det bra att avbryta när som helst.  

 

Jag hoppas att ni tycker att detta är viktigt för att skolan ska bli ännu bättre.  

Om ni har frågor om undersökningen får ni gärna kontakta mig.   

 

Med vänlig hälsning Tommy Svensson  

 

Jag tillåter att mitt barn blir intervjuat. 

 

 

Elevens namn:______________________________________________ 

 

 

 

 

Förälder underskrift:_________________________________________ 

 

 

 

 

Namnförtydligande:__________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________  

Tommy Svensson 

 

e-mail: tommy.svensson@norrtalje.se 
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2. Förenkät 

Förenkät nummer: ___    Skola A     Skola B  
 
Denna enkät är på två sidor. Din medverkan i denna enkät kommer vara fullständigt anonym. 
Information som lämnas i denna enkät kommer att bearbetas och sammanställas i ett 
examensarbete. Enkätens syfte är hjälpa till att besvara frågeställningarna i examensarbetet. 
Din medverkan i denna enkät är uppskattad. Försök ge svar till enkätens frågor så gott som du 
kan. Lycka till samt tack i förhand för din medverkan! 
 

Kryssa i ditt kön: 

Man  

Kvinna  

 

Kryssa i din årskurs åk. 7   Åk. 8   Åk. 9  

 

Sätt ett kryss på linjen om vart du vill placerad dig i följande frågor: 

 

1. Vad anser du om ämnet matematik? 

 

 

Tråkigt       Roligt 

 

 

Svårt       Lätt 

 

 

2. Hur trygg känner du dig i matematik? 

 

Svag       Stark 

 

 

 

3. Hur trygg känner du dig i att multiplicera decimaltal? 

 

Svag       Stark 

 

 

4. Hur trygg känner du dig i att dividera decimaltal? 

 

Svag       Stark 

 

 

 

5. Hur trygg känner du dig i att använda multiplikationstabellen? 

 

Svag       Stark 
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Lös följande uppgifter med hjälp av huvudräkning svara direkt på papperet. 

 

 

a) 236 • 0.01=___ 

 

 

b) 2 • 0.4=___   

 

 

c) 0,3 • 2=___  

 

d) 0,2 • 0,3=___  

 

e) 0,05 • 0,01=___ 

 

f) 0,6 • 0,07=___ 

 

g) 126 ‗   ____ 

0,01 

 

h) 12  ‗  ____ 

0,2 

 

i) 0,6   ‗ ____ 

0,03 

 

j) 0,25  ‗ ____ 

 0,5 

 

k)  0,04   ‗ ____ 

0,002 
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3. Laborationsinstruktion för lärare 
Börja med att låta eleverna göra för-enkäten, men inte vid samma tillfälle som 

laborationen. 

Det är viktigt att man blandar svaga och lite starkare elever i de olika grupperna. Om det 

inte går jämnt upp är det bättre att göra två två-grupper i stället för en fyr-grupp. Det är 

också viktigt att alla i gruppen har tillgång till miniräknare och att alla uppmanas att föra 

anteckningar. Låt de olika grupperna redovisa sina lösningar för varandra i helklass i 

slutet på lektionen. Jag tror att själva laborationen går ganska fort ca 20 minuter. 

Multiplikationsdelen är enklare än divisionsdelen.  Jag vill också att  ni väljer ut en stark 

och en svag elev som jag kan intervjuva i varje årskurs. Gärna någon ni fått tillbaks 

lapparna som ni skickade med före lovet. 

 

Laborationsinstruktion för laborationen decimal 1 

 

Materiel:Penna, papper, miniräknare. 

 

Poängtera att alla i gruppen skall kunna redovisa svaret och svara på frågor 

  

Metod:  Arbeta i grupper om två eller tre. Observera att alla i gruppen skall kunna motivera 

er regel. Skriv ned regeln. Uppgiften skall redovisas skriftligt. 

 

1) Räkna ut nedanstående multiplikationer, gör en lista över svaren. 

 

2)  Försök hitta ett mönster mellan höger- och vänsterled. 

 

3) Formulera en regel vid multiplikation av decimaltal. 

 

 

12,3 • 22,7  47,52 • 21,78  2,3 • 1,9 

 

 0,3 • 0,007  1,23 • 4,567 

 

9,9 • 8,1  2,5 • 77  10,578 • 9,073 

 

 12,05 • 9,77  0,003 • 0,07 

 

  

 

4) Räkna ut nedanstående divisioner, gör en lista över svaren. 

 

5) Försök återigen att hitta ett mönster mellan höger- och vänsterled 

 

6) Försök formulera en regel som gäller vid division av decimaltal. 

 

22    100  1,5   72     111     

0,01  0,02 0,04 0,06 0,001 

789   106    126 212   313  

0,08  0,16 0,003 0,09 0,0001 
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4. Laborationsinstruktion för elever 

Laborationsinstruktion för laborationen decimal 1 

 

Materiel:Penna, papper, miniräknare. 

 

Metod:  Arbeta i grupper om två eller tre. Observera att alla i gruppen skall 

kunna motivera er regel. Skriv ned regeln. Uppgiften skall redovisas 

muntligt och skriftligt. 

 

1) Räkna ut nedanstående multiplikationer, gör en lista över svaren. 

 

2)  Försök hitta ett mönster mellan höger- och vänsterled. 

 

3) Formulera en regel vid multiplikation av decimaltal. 
 

 

12,3 • 22,7  47,52 • 21,78  2,3 • 1,9 

 

 0,3 • 0,007  1,23 • 4,567 

 

9,9 • 8,1  2,5 • 77  10,578 • 9,073 

 

 12,05 • 9,77  0,003 • 0,07 

 

  

 

4) Räkna ut nedanstående divisioner, gör en lista över svaren. 

 

5) Försök återigen att hitta ett mönster mellan höger- och vänsterled 

 

6) Försök formulera en regel som gäller vid division av decimaltal. 
 

 

 22    100   3     72     111     

0,01  0,02 0,04 0,06 0,001 

800  200   121  252   313  

0,08  0,02 0,011 0,09 0,0001 
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5. Intervjufrågor matematiklärare avseende diagnostisering 
Kön  Man  Kvinna  

Ålder: _______________ 

År i yrket:  _______________ 

Ämnesbehörighet: __________________________ 

Hur tar du reda på vad eleverna kan när de börjar? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tycker du att man kan kategorisera svaga elever? 

_____________________________________________________________________ 

Om ja, Hurdå? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Hur möter du elevernas specifika behov? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Vilka problem ser du med det? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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6. Efterenkät 
 

Enkät nummer 2 

 
Denna enkät är på två sidor. Din medverkan i denna enkät kommer vara fullständigt anonym. 
Information som lämnas i denna enkät kommer att bearbetas och sammanställas i ett 
examensarbete. Enkätens syfte är hjälpa till att besvara frågeställningarna i examensarbetet. 
Din medverkan i denna enkät är uppskattad. Försök ge svar till enkätens frågor så gott som du 
kan. Lycka till samt tack i förhand för din medverkan! 
 

Kryssa i ditt kön: 

Man  

Kvinna  

 

Kryssa i din årskurs åk. 7   Åk. 8   Åk. 9  

 

Sätt ett kryss på linjen om vart du vill placerad dig i följande frågor: 

 

1. Hur trygg känner du dig i att multiplicera decimaltal? 

 

 

Svag       Stark 

 

 

2. Hur trygg känner du dig i att använda multiplikationstabellen? 

 

Svag       Stark 

 

Tidigare har ni gjort en laboration med decimaltal. 

 

Vad minns du av den? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Lös följande uppgifter med hjälp av huvudräkning svara direkt på papperet. 

 

 

b) 227 • 0.001=___ 

 

 

c) 2 • 0.6=___   

 

 

d) 0,4 • 2=___  

 

e) 0,3 • 0,3=___  

 

f) 0,03 • 0,01=___ 

 

l) 0,6 • 0,05=___ 
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7. Intervjufrågor avseende laborativt arbete. 

 

Man   Kvinna  

Lärare   Elev  

 
1. Hur ofta händer det att ni har matematiklaborationer? 

 

 

Ofta      Sällan 

 

 

2. Hur mycket av lektionerna arbetar ni i boken? 

 

Ibland       Hela tiden 

 

 

 

3. Hur ofta har ni genomgång med hela gruppen? 

 

Ibland       Varje gång 

 

 

4. Vad upplevde du som svårt med laborationen? 

 

 

 

 

 

 

5. Tyckte du att laborationen gav något? 

 

 

 

 

 

 

6. Vad upplevde du som svårt med laborationen? 
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Till lärare: 

Hur ser din grundstruktur ut i undervisningen?  


