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Paketering på prov

Göran Emanuelsson

Här är en aktivitet, som du kan testa med dina elever. Den kan med små
medel varieras så att den kan ges från åk 1 till 12.

Bakgrund
I Nämnaren nr 1, 1998 s 42 ff, presenterade
vi ett par exempel från TIMSS praktiska
kunskapsprov. Erfarenheterna av dessa var
i huvudsak positiva men visade också på
svårigheter att bedöma och värdera elev-
ers redovisningar (Hofslagare, 1997). Detta
har också märkts i förnyelsen av de natio-
nella proven, inte minst på breddningsde-
larna (Kjellström, 1996; Kjellström & Pet-
tersson, 1995; Nyström, 1996; Palm, 1996;
Pettersson & Wennerholm, 1996).

Hur får vi en utveckling av öppnare och
mer stimulerande uppgifter i kursplanernas
anda? Det gäller naturligtvis inte enbart för
utvärderingsändamål, utan främst för elev-
ernas lärande och det dagliga arbetet i sko-
lan. Enbart enskilt arbete med traditionel-
la läroboksuppgifter speglar vare sig ma-
tematikämnets karaktär eller matematik-
kursplanernas mål och inriktning (Skolver-
ket, 1997). I utgivna Nämnaren TEMA-
böcker har vi sökt stimulera till utveckling-
en genom att publicera olika förslag till va-
riation i elevaktiviteter.

Pilotstudie
Utifrån denna bakgrund har några lärare
från åk 1 till åk 10 provat olika varianter
av följande aktivitet, med, som jag tycker,
mycket intressanta erfarenheter och krea-

tiva, variationsrika elevarbeten som resul-
tat. Därför inbjuder vi nu alla våra läsare
att själva pröva.

Elevinstruktionen är att se som ett för-
slag. Den kan och bör ändras och omfor-
muleras så att den passar så bra som möj-
ligt till den egna undervisningsgruppens
förutsättningar och intressen.

Att arbeta med aktiviteten kan innebära
att konstruera modeller eller ritningar på
förpackningar och redogöra och argumen-
tera för t ex form och/eller materialåtgång.
Elevers ålder, förmåga och kreativitet får
styra. När det gäller tidsåtgång så variera-
de den i vårt försök mellan 40 minuter och
en halv skoldag.

Vilka mål för matematikämnet kommer
in i aktiviteten? Är alla elever aktiva? Vil-
ken kompletterande information om olika
elevers kunnande och föreställningar kan
aktiviteter av det här slaget ge? Hur ska man
värdera, bedöma elevers olika insatser? Vil-
ka möjligheter och svårigheter finns det med
tanke på utvärdering av elevers kunnande?
Tycker elever (liksom lärare) att detta är
stimulerande och spännande?

Byt erfarenheter
Vi välkomnar rapporter om elevers arbe-
ten och diskussioner kring frågor liknande
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de ovan! En konferens öppnas på Nämna-
rens hemsida: namnaren.ped.gu.se 1 nov,
(se även s 21).
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Ta fram modeller eller skisser på
förpackningar för 4 bollar åt en
förpackningsfirma. Hur kan bollarna
förpackas på ett attraktivt sätt?

Förbered er på att presentera era
idéer för firmans produktchef och
marknadsförare.

Viktiga saker att tänka på kan vara
form, materialåtgång och design.

Kanske leder arbetet till att fundera
över om just 4 bollar i en
förpackning är lämpligt. Kanske 3
eller 5 eller flera vore bra?

Material: T ex sax, några gem,
häftmassa, pappskivor, linjal, tejp,
passare och bollar. Det kan vara t ex
tennisbollar, golfbollar, badbollar.


