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Övergripande utgångspunkter för utvärderingsuppdraget: 

• Statsbidraget syftar till att få ökad kunskap om vilka åtgärder och 
under vilka förutsättningar som lokal skolutveckling leder till önskad 
måluppfyllelse.  

• synliggöra faktorer som påverkar kvaliteten i positiv riktning 
 

• utvärdera om det skapats nya möjligheter inom undervisningen, vilka i 
sin tur kan leda till ökad måluppfyllelse 
 

• studera lärares undervisning och hur aktuella material har använts 
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•Uppdraget! 
 

•Hur har vi gjort? 
 

•Resultat:  
möjligheter och svårigheter  
 

•Hur gå vidare? 
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Utvärderingens genomförande  

• Studerat ansökningar 

• Skickat ut  enkäter 

• Genomfört intervjuer (projektledare, lärare, matematikutvecklare, skolledare)  

• Besökt lektioner. 
 

Urvalet av skolor som besökts har gjorts 
med en jämn fördelning mellan  
åldersgrupper,  
matematikinnehåll, 
geografisk spridning,  
kommunala och fristående skolor. 

 
 
Hälften av besöken har genomförts 
i skolor som fått medel beviljade 2009  
och hälften i skolor som fått medel 2010.  
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•Många faktorer påverkar, olika förutsättningarna  
på olika skolor. 
- man har kommit olika långt 
- valt att lägga medel på olika saker  
  (tid, material, fortbildning ) 
- varierade förutsättningar  
  för t.ex. elevunderlag och lokaler. 
- variation i lärarkompetens. 
- variation i deltagande  
  (projektledare, lärare, skolledare, matematikutvecklare). 
 

•men mycket är gemensamt 
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Processen 
 

• Initieringsfasen 
-sätta in alla i arbetet,  
-dialog mellan projektledare/entusiaster och de som ska delta. 
-externa föreläsare/inspirationsbesök/studiecirklar 

• Implementeringsfasen 
-energislukande och kritisk fas,  
- problem och svårigheter upptäcks, behovet av stöd    
uppmärksammas 

• Institutionaliseringsfasen 
- det man har prövat ska nu fungera rutinmässigt som en 
naturlig del av det dagliga arbetet. 

• Spridningsfasen (kan pågå parallellt med övriga faser) 
-sprida goda idéer till andra skolor. 
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Varför laborativ matematik? 

 

Vanliga mål i projektansökningarna: 

•Bygga upp en matematikverkstad 

•Skapa ett lustfyllt lärande.( rolig matte  och riktig matte ) 

•Variera undervisningen,  

•komma bort från boken. 

Mål för lärandet: 

•Utveckla begreppsförståelse. 

•Upptäcka samband 

•Befästa och färdighetsträna språkliga uttryck och räkneförmåga 

•Förstå en procedur. 

•Ge formella symboluttryck en innebörd. 

•Utveckla en tankeform 
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Variation av vad?  
 
 

• Arbetsform/arbetssätt: 

 naturligt  och gynnsamt att variera arbetssätt i undervisningen och 
därmed ge  eleven möjlighet att förstå och befästa kunskapen samt 
formulera, reflektera,  argumentera och kommunicera 

 

• Undervisningens innehåll:  

 att variera aspekter av innehållet i undervisningen,  

 att variera graden av konkretisering, så att den anpassas till olika 
individuella  behov.  
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Konkretisering 

• Att konkretisera innebär att man lyfter fram och illustrerar 
strukturen hos en matematisk idé, tankeform eller operation 
med hjälp av en metafor, en tidigare erfarenhet eller ett 
material (en artefakt). Konkretisering kan då bli ett stöd för 
inlärningen. 

 

• Målet med matematikundervisningen är att eleverna skall lära 
sig abstrahera matematiska idéer och operationer.  
Efter hand som eleverna har förstått den idé som har 
konkretiserats, är avsikten att l det konkretiserande materialet 
ska läggas åt sidan. 
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Laboration 

• Det primära syftet med laborativ matematikundervisning är att 
eleverna genom laborationer ska få uppleva, skapa och 
(åter)upptäcka matematik (tillexempel samband, formler, 
räknelagar ) 
 

• En laboration ger tillfälle att bygga upp ett språk med vars 
hjälp man kan diskutera matematik.  

• En rad intressanta laborationer kan lika väl utföras utan 
material, enbart med papper.  
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 Exempel från undervisningen 
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Tydliga mål = framgångsfaktor 

• Specificerade innehållsliga mål. 
 
Förmågor: 
 kommunicera matematik  

använda matematisk begrepp 

 och samband mellan begrepp  

 Centralt innehåll: 

Grundläggande geometriska objekt  

.. geometriska egenskaper hos dessa objekt  

 

Ex1)Muntligt redogöra för likheter och  

skillnader  mellan rektangel, kvadrat, triangel. 

Urskilja egenskaper som sida, hörn, kant hos fyrhörningar. 
 
Ex2)Geometriska former sorterades efter storlek och färg. 

 2012-03-12 Marie Fredriksson 



www.gu.se 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Variation! 

 
 
varierade arbetsformer – variation av innehållsliga aspekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Är det bara pizzor man kan dela?  
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Generaliserad förståelse. 

 
Av talen 6, 9 och 15 kan man bilda sex olika bråk 

vilket är  a) minst  b) störst 
 

Elev: 15 är minsta delen för stort tal där nere (nämnaren), 
desto mindre är bråket. 
 Har man då få sådana bitar (litet tal i täljaren) så måste 
det vara minst. Alltså är sex femtondelar minst eftersom 
det är färre än nio femtondelar.  
Ju större delar (litet tal i nämnaren) och ju fler av dessa 
man tar desto större blir talet. 
 Alltså femton sjättedelar är störst.  
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Generaliserad förståelse 

L:Hur många tredjedelar är en hel? 
E: 3 tredjedelar 
L: hur många fjärdedelar? 
E: fyra fjärdedelar. 
E: .och tolv tolvdelar 
E: och miljoner miljondelar .. 
L: ja men sådana delar har vi inte så det kan vi inte 
göra  
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Specifika exempel                                generell slutsats 

3/3 =1 
4/4=1 

8/8=1  
 
 
 Formulera och skriv den generella slutsatsen  gemensamt: 

 

När täljare och nämnare är lika så är bråket lika med en 
hel .  

 
Att arbeta formativt: 

Uppgiftsrelaterad men generell feed-back. 

Fånga upp- utveckla - dra slutsatser - formulera 
gemensamt! 
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Problemlösning – öppen uppgift. 
Eric har 4 djur. Tillsammans har de 14 ben. Vilka djur har 

Eric?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4+4+4+2 

6+4+2+2 

8+2+2+2 

Kommutativitet,  

Likhetstecknet 
multiplikation 
8+(3*2) 
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Innehålls och delningsdivision. 

 
 

 

Alla grupper utom en gör delningsdivision. Innehållsexemplet ändras till 
delning. 
 
Elevfråga: Varför får vi så lätta tal, kan vi inte få lite större?  
Syfte med materialet? Nivå? 
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Strukturlikhet mellan material och matematik 

Kalle har två syskon de ska dela på 15 kronor. Hur många får 
var och en?   
eleverna lägger 5 kr i varje mängd. 
Läraren: Vad räknade vi ut? 
•Elev 1:   att femton delat på fem är tre 
•Elev 2:   att femton delat på tre är fem. 
•Elev 3:   att fem gånger tre är femton 
(15/5 =3     15/3=5     5·3=15) 
 
Elevernas egna divisioner: 
4/20 =5 (20 delat på 4) 
24/8=3  (24 delas på 3 blir 8) 
  16/3=5  
   27 kr/ 9 kr (27 kr delas på 3 barn = 9 kr) 
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• Addera stövelns längd (26 cm) 14 gånger för att komma fram till 
längden på tejpremsan.  
Eleverna slog in upprepade additioner på miniräknaren men tappade 
bort sig hela tiden. Den ena eleven säger då: Vi ska ta det här 14 
gånger det blir bara fel vänta 14 gånger Vi kan ju ta gånger 
istället!  
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Uppskattning, avrundning, noggrannhet ?  
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• Att en matematikverkstad  är uppbyggd ger inga garantier för att 
det sker en utveckling av elevers lärande i 
matematik ..Avgörande är att både elever och lärare är 
medvetna om syftet med arbetet i verkstaden och att 
matematikinnehållet är i fokus – precis som inom all 

matematikundervisning.  
(Matematikverkstad, sid 4, Trygg & Rystedt) 
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För att arbete i en matematikverkstad ska falla väl ut 
behöver läraren ha en stabil förankring i både 
ämnesteori och ämnesdidaktik samt medvetenhet om 
det uppdrag som finns i styrdokumenten.  (s.87) 

 

 

 Fysiskt material i sig ger inte matematiska insikter, 
det bidrar inte med automatik till förståelse. 
Matematik är ett värde som läraren måste tillföra 
materialet.  (Ball m.fl. i Laborativ matematikundervisning-vad vet 
vi? , Rystedt & Trygg, sid. 23) 
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Sammanfattning av lärarerfarenheter 
Positiva erfarenheter:                   Svårigheter: 

• Möjlighet att köpa in material. 
 

• Ett gemensamt fokus på 
matematiken 
nu pratar alla matte  

 
• Tid för ämneskonferenser 

äntligen får vi tid att diskutera 
matte-undervisningen  

• Viss fortbildning 
 

• Tidsbrist - planering 
Mycket nytt samtidigt. 
(Lgr-11, Betyg, Läsa-skriva-
satsningen, IUP, IKT .) 
 

• Tidsbrist - klassrummet 
 svårt att hinna med allt om man 

ska laborera också  
 

• Behov av fördjupade 
matematikkunskaper 
 

• Behov av matematikdidaktiska 
kunskaper 
 

• Behov av hjälp och stöd med 
materialet ända in i 
klassrummet . 
 

• Befarar att det inte blir något 
bestående då projektet är slut. 
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Vad behöver utvecklas? 

• Utgångspunkt i innehållet; 
Vad ska eleverna kunna och på vilket sätt? 
 

• Tydligare fokus på matematiken. 
* innehållsliga mål 
*progression/större utmaning (ökade förväntningar) 
*innehållslig feedback 
*gemensamma diskussioner för att utveckla generaliserad 
kunskap och formulera slutsatser. 
*utveckla språkliga begrepp 
 

• Mer medveten användning av materialet 
* medvetet syfte (laborativt, konkretiserande,   demonstrativt) 
*mer tidseffektivt  
* syfte med dokumentation och redovisning 
*naturlig integrering i undervisningen/individualisering 
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Hur gå vidare? 

 

 

 

•Matematik- och matematikdidaktiskutbildning av relevant innehåll insatt 
i ett åk F - 9 perspektiv. Långsiktig fortbildning. 
 

•Koppling mellan teori och praktik 
med möjlighet att pröva och utvärdera undervisning med extern 
handledning/utbildare. 
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Materialet. 
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• * vardagliga föremål 
* pedagogiskt material  
* spel (Szendrei, 1996).   

 
Vardagliga föremål har den fördelen att de redan är kända av 
eleverna och de vet även hur de ska använda dem. Nackdelen kan 
vara att materialet ger eleven associationer som gör det svårt att se 
det matematiska som föremålet är tänkt att representera.  
 
Pedagogiskt material: 

Är av till verkaren tänkt att ha en mer direkt överensstämmelse  med 
den matematiska idé det vill åskådliggöra. Dyrt att köpa.  
 
Spel: 
Spel ger möjlighet till färdighetsträning samt förmågan att uttrycka och 
förklara sitt tänkande vid tillexempel en beräkning men även olika 
strategier och logiska resonemang. Det är dock inte givet att detta sker  
när elever spelar spel. Tävlingsmoment kan motivera. 
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