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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med det här examensarbetet har varit att 
undersöka om det laborativa arbetet inom matematiken beaktas vid 
bedömning av elevernas kunskaper. Vi har också undersökt om lä-
rarna dokumenterar detta arbete för att få en tydligare bild av elevers 
kunskaper och i så fall hur denna dokumentation sker. 

Undersökningen utfördes på en skola där de arbetar aktivt med labo-
rativt arbete i matematiken. På skolan intervjuade vi tre lärare vilka 
undervisar i år 1-3, samt observerade deras lektioner i matematik-
verkstaden. Under intervjuerna svarade lärarna att de tog hänsyn till 
det laborativa arbetet vid sina bedömningar av eleverna. Resultatet 
av undersökningen ledde till att vi upptäckte att det är viktigt att man 
arbetar efter någon typ av dokumentationsmodell för att kunna se, 
höra och komma ihåg varje elevs inlärningsprocess.   

Nyckelord 

Laborativt arbete, matematikverkstad, matematik    
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1 Inledning 

Under vår utbildning till lärare med inriktning mot de lägre åldrarna i grundskolan har 
det väckts ett intresse av det laborativa arbetet inom matematiken. De gånger vi stött på 
laborativt arbete så har det ofta uppfattats som endast ett roligt inslag i matematikunder-
visningen av både lärare och elever. Vi får i vår uppfattning om den laborativa matema-
tiken stöd av Rystedt och Trygg (2005) där de skriver att en risk med det laborativa ar-
betet är att det uppfattas som något ”kul” och inte räknas in i matematikundervisningen. 
Om det laborativa arbetet är en del i matematikundervisningen så bör den också vara en 
naturlig del i bedömningen av elevers matematikkunskaper.  

Denna undersökning har vi utfört tillsammans, vi har läst litteraturen och sedan författat 
texten gemensamt. Under de i undersökningen senare beskrivna lärarintervjuerna har vi 
båda deltagit. En av oss har ställt frågorna och den andre har fört anteckningar. Vi ställ-
de båda eventuella följdfrågor under intervjuernas gång. 

1.1 Bakgrund 
I Baskunnande i matematik (Myndigheten för skolutveckling 2003) beskrivs bakgrun-
den till matematik som skolämne och dess karaktär. Framgång beskrivs då som begrän-
sad till att räkna rätt eller fel och problemlösning inom matematik var endast för en in-
tellektuell elit. Lindström (Lindström & Lindberg 2005) visar på hur en förskjutning 
sedan dess har gått från att ha bedömt kunskaper och färdigheter till att idag bedöma 
förståelse och förmågor. I Skolverkets rapport 254 (2004) menar man att det inte längre 
är de rätta svaren som det fokuseras på inom matematiken, inte heller är det förmågan 
att bemästra en samling begrepp och färdigheter, utan istället bör man se på matemati-
ken som en problemlösande aktivitet.  

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (Skolverket 

2000, s.28 ) 

Dewey (1859-1952) amerikansk psykolog och filosof myntade uttrycket ”learning by 
doing”. Det var enligt honom viktigt att eleven i skolan skulle få möjlighet till att expe-
rimentera och prova så mycket som möjligt. Utbildningen skulle inte vara kravlös utan 
han menade att pedagogerna skulle ha höga kunskaper och de skulle utgå ifrån varje 
elevs intresse och aktivitet. (Dewey 2004) I Lusten att lära - med fokus på matematik 
(Skolverket 2003) undersöks vilka undervisningssituationer som skapar lust och intresse 
för att lära hos eleverna. Kännetecknet för lustfyllt lärande är enligt rapporten ett varie-
rat innehåll och arbetssätt, samt att det finns laborativa inslag i undervisningen.  

Om det laborativa arbetet ska kunna skapa förståelse och nya kunskaper måste vissa 
villkor uppfyllas. Det ena är att läraren ställer utmanande frågor till eleverna samt att 
man provar på olika lösningar till problemen och att det förs en aktiv diskussion mellan 
de elever som laborerar. (Rystedt & Trygg 2004) 
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2 Syfte/Frågeställning  

Det övergripande syftet med denna undersökning är att få en insikt i huruvida den labo-
rativa matematiken bedöms. Huvudsyftet är att synliggöra ett antal lärares sätt att be-
döma laborativ matematik i grundskolans tidigare år. 

Dessa frågeställningar har vi tänkt utgå från: 

 

Vad utgår lärare ifrån när de planerar arbetet med laborativ matematik? 

 

Vad är det läraren bedömer under laborativa matematiklektioner och hur bedöms 
dessa kunskaper? 

 

Vad är syftet med bedömningen? 

 

Sker det någon form av dokumentation till stöd för bedömningen och hur för-
medlar läraren sin bedömning till eleverna?                    
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3 Matematiskt kunnande 

Det här arbetet fokuserar på hur lärare bedömer elever i laborativ matematik, därför är 
det betydelsefullt att se vad matematiskt kunnande är. Det blir då även centralt att se på 
vilka teorier kring lärande och kunskap denna syn grundar sig på. Enligt Korp (2003) 
har kognitiva, sociokulturella teorier och konstruktivism blivit viktiga ramar för förstå-
elsen av lärande. Dessa teorier påverkar också sättet att se hur en lärare kan få kunskap 
om elevernas lärande.    

I Att lyfta matematiken (Matematikdelegationen 2004) kan man läsa att tidigare ansåg 
man att eleven hade uppnått matematiskt kunnande genom att skapa en förståelse och 
memorera olika matematiska begrepp och teorier samt att genom övning göra matema-
tiska beräkningar. Dagens syn på matematiskt kunnande är, att utöver det ovan nämnda, 
så ska eleverna även kunna använda dessa kunskaper på ett mer aktivt och utvecklande 
sätt. Detta eftersom det som lärs i matematiken ska ligga som grund för ett livslångt 
lärande och ge alla en möjlighet att vara aktiva och deltagande samhällsmedborgare. 
(Skolverket 2003) Detta innebär inte att man ska ändra på de matematiska grunderna 
inom skolmatematiken utan att man istället ska ändra fokus på själva inlärningssättet 
(Unenge, Sandahl, Wyndhamn 1994), vilket ska leda till att eleverna i ämnet matematik 
uppnår de i Lpo94 nämnda kunskapsformerna ”de fyra F:en: fakta, färdighet, förståelse 
och förtrogenhet”.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lpo94, s. 6)  

Inom den laborativa matematiken är det främst problemlösning som eleverna arbetar 
med. (Rystedt & Trygg 2005) I Baskunnande i matematik (Myndigheten för skolutveck-
ling 2003) så står det att när eleverna arbetar med problemlösning tränas de i att struktu-
rera sitt eget tänkande och att argumentera för sina idéer. De kognitiva och kommunika-
tiva färdigheter eleverna utvecklar ger dem en ökad tilltro till att ta itu med andra pro-
blemställningar.  

Piaget (1896-1980) var en schweizisk biolog och kunskapsteoretiker. (Jerlang 1988) 
Han studerade barns kognitiva utveckling och delade in utvecklingen i olika stadier. 
Enligt Piaget så uppkommer barns förmåga att tänka redan vid 1,5-2 års ålder. Barnet 
lär sig i den åldern att lösa olika problem och att se sammanhang mellan orsak och ver-
kan. (Jerlang 1988) Enligt förskolans läroplan Lpfö98 ska barnen i förskolan utveckla 
sin förståelse för vissa grundläggande matematiska egenskaper. Dessa egenskaper är; 
tal, mätning och form. De ska också utveckla sin förmåga i att orientera sig i tid och 
rum. Om barnen ska kunna få ett sammanhang i sitt lärande är det viktigt att förskolan 
och skolan samarbetar vid övergången mellan de olika åren.  
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Johnsen Høines (2000) menar att Piagets teori om intelligensutveckling har haft stor 
betydelse för matematikundervisningen. Hon förklarar att Piagets syn på kunskap är att 
kunskap är något som vi konstruerar genom våra handlingar i samspel med vår omgiv-
ning. Inom undervisningen betyder det att läraren bör skapa uppgifter som utmanar ele-
vernas förståelse så att eleverna själva aktivt måste söka efter ny kunskap. Det arbetssätt 
som förespråkas är det laborativa där elevens egen nyfikenhet styr och då deras egna 
fysiska och intellektuella erfarenheter leder till utveckling. (Säljö 2000) 

Johnsen Høines (2000) skriver att denna konstruktivistiska syn på lärandet, vilken byg-
ger på att barn utvecklar kunskap genom erfarenheter och genom att handskas med kun-
skap, ligger i linje med läroplanen. Enligt Säljö (2000) så överensstämmer Piagets teori-
er med det demokratiska synsättet om barns rätt till självbestämmande men att teorierna 
tar för lite hänsyn till olikheter i barns sociala och kulturella bakgrunder. Om en elev 
inte kan lära sig ett visst moment så skulle det utifrån Piagets teori förklaras med att 
eleven inte har nått upp till det utvecklingsstadiet än. En annan brist i Piagets teori om 
kunskap tar Johnsen Høines (2000) upp när hon skriver att Piaget inte såg på språket i 
kunskapsutvecklingen till skillnad mot Vygotskijs som betonade språkets betydelse för 
lärandet. (Johnsen Høines 2000) 

Vygotskij (1896-1934) rysk pedagog och filosof, som förknippas med den socio-
kulturella synen på lärande, ansåg att en elev har olika utvecklingszoner. För att dessa 
ska kunna utvecklas och leda till att eleven lär sig något så krävs det att eleven får ut-
maningar vilka ligger i hans/hennes närmaste utvecklingszon. (Dysthe 2003) Enligt Vy-
gotskij lär sig människan något i alla situationer och ett viktigt redskap för detta lärande 
är språket och kommunikationen. (Säljö 2000) Vygotskij menade att skapande av nya 
tankestrukturer och begreppsutvecklingar sker i socialt samspel i relation med andra 
människor. Sambandet mellan språk och kommunikation är en levande procedur och det 
är därför viktigt att barn får möta ett rikt språk redan i förskolan för att kunna utveckla 
ett bra ordförråd vilket är viktigt för begreppsbildningen. (Ljungblad 2001) Om den 
språkliga utvecklingen försenas blir det ett hinder för eleven när den ska utveckla det 
logiska tänkandet i begreppsbildningen. Med andra ord så har språket en viktig betydel-
se för utvecklingen av den matematiska tankestrukturen. (Malmer 2002) Löwing (2006) 
skriver att matematikens språk består av många begrepp och uttryck som eleverna bör 
behärska om de ska kunna förstå instruktioner i exempelvis matematikläromedel. Hon 
betonar vidare vikten av att eleverna får ett adekvat matematikspråk för att undvika 
missförstånd i kommunikationen med läraren och när de ska tolka texter i matematik.  

Vygotskij tyckte det var viktigt att undervisningen anspelar på tänkandet. För att kunna 
utmana elevens tänkande behöver man skapa utmaningar i undervisningen. Detta gör att 
eleven börjar reflektera och får på så sätt ett sammanhang i sitt lärande och begrepp för 
sina analyser. Detta uppnår man bäst genom att låta eleverna lösa enligt problem-
baserade strategier. (Lindqvist 1999)  
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4 Litteraturgenomgång och tidigare 
undersökningar 

4.1 Laborativ matematik  
Dagens skola ska vara ”en skola för alla”. Läraren ska se till varje elevs förutsättningar 
och individanpassa undervisningen. Detta är en stor och utmanande uppgift för läraren 
som måste ta hänsyn till varje enskild elevs behov för att denne ska kunna nå må-
len.(Persson 2001) Läroplanen (Lpo94) betonar denna individualisering när de skriver 
att det finns olika vägar att gå för att nå målen och därför kan undervisningen inte ut-
formas lika för alla. Enligt NU-03 (Holmberg m fl 2005) är det den tysta enskilda räk-
ningen som dominerar lektionerna i matematik i år 5. Grupparbeten, diskussioner, redo-
visningar och att göra egna matematikuppgifter utgör en låg andel av matematiklektio-
nerna. Malmer (2002) anser att ett kreativt och laborativt arbetssätt inom matematiken 
är till nytta för alla elever och extra viktigt för elever med inlärningssvårigheter. 

I Lpo94 står att: 

Skolan ska sträva efter att varje elev 

 

lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap 
för att 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

- reflektera över erfarenheter och 

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo94, s.9-10) 

 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 

behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i var-
dagslivet (Lpo94, s.10) 

För att uppnå dessa strävansmål menar man i Lusten att lära (Skolverket 2003) att ett 
laborativt arbetssätt är att föredra. Fördelarna med att arbeta med laborativ matematik 
beskriver författarna i boken Positiv matematik, (Berggren & Lindroth 2004) där de 
skriver att barnen får tillfälle till att utveckla sin kreativa sida. De nämner också att det 
konkreta materialet utgör en laborativ fas vilket innebär att eleverna får möjlighet till att 
testa olika tillvägagångssätt när de ska lösa olika problem. Däremot så är det inte mate-
rialet i sig som eleverna ska ha lärt sig utan det matematiska innehållet och de lösnings-
strategier som arbetet med materialet ger. Även Malmer (2002) nämner fördelarna med 
laborativ matematik i sin bok. Hon menar på att vid ett laborativt arbetssätt så måste 
eleverna vara mer aktiva. De ska prova, se, diskutera och argumentera med varandra. 
Vidare menar hon att ett laborativt arbetssätt leder till att eleverna lättare ser matematis-
ka samband vilket leder till att de sedan förstår det matematiska symbolspråket. 

Varför dessa förmågor som det laborativa arbetet kan hjälpa elever att utveckla är så 
viktiga påtalas i Lusten att lära (Skolverket 2003); ”Matematikundervisningen i skolan 
ska bidra till elevens självförtroende, kompetens och reella möjligheter att påverka och 
delta i vårt samhälle.” (Skolverket 2003, s.10) 
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De matematikkunskaper eleverna tillgodogör sig i skolan behöver de för att sedan till 
exempel kunna lösa vardagsproblem och fungera i rollen som medborgare och värdera 
och kritiskt granska påståenden från politiker, journalister och marknadsförare. (Skol-
verket 2003) 

Enligt ovan nämnda rapport (Skolverket 2003) har idag tyvärr många negativa erfaren-
heter av skolans matematikundervisning, vilket lett till att matematiken känts som utan 
mening och svårförståelig. Detta kan i vuxen ålder skapa ett dåligt matematiskt självför-
troende. Enligt Isaksson (2005) kan den kreativa och skapande arbetsformen i laborativ 
matematik hjälpa eleverna till att se glädjen och nyttan av matematiken. Han skriver att 
arbeta laborativt inom matematiken väcker elevernas lust till att lära men att läraren bör 
se på laborerandet som ett verktyg och inte som ett självändamål.  

4.1.1 Begreppet laborativt arbete i matematik  

Med utgångspunkt från vår litteraturstudie och med stöd av det som står i styrdokumen-
ten menar vi när vi i denna undersökning använder oss av begreppet laborativt arbete i 
matematik att: det är processen och begreppsbildningen som är det centrala. Eleverna 
ska med hjälp av ett konkret material nå ett abstrakt symbolspråk (matematiska uttryck). 
Det konkreta materialet behöver inte vara ett speciellt framtaget pedagogiskt material, 
utan kan likaväl vara ett för eleven vardagligt material som till exempel sax och papper. 

4.2 Matematikverkstad 
På NCM´s hemsida kan man läsa att det under senare år kommit flera rapporter vilka 
visar på att elevernas matematikkunskaper inom vissa delar har försämrats. För att vän-
da denna neråtgående trend ges förslag till åtgärder. Det som föreslås är att det i skolan 
införs en mera variationsrik matematikundervisning och att skapa en matematik-
verkstad kan vara ett steg på vägen för att kunna nå en sådan undervisning.   

Utseendet på matematikverkstaden kan variera beroende på vilka möjligheter som ges 
på respektive skola. Enligt Rystedt och Trygg (2005) är det att föredra att ett helt rum 
utformas till en matematikverkstad men beroende på resurser kan det även vara en del 
av ett rum eller ett materialskåp. Det som står i fokus är det laborativa materialet och de 
aktiviteter som organiseras med hjälp av materialet. Det laborativa materialet kan inde-
las i 

 

vardagliga föremål vilka finns som verktyg eller föremål i vardagen, arbetslivet och naturen. 

 

pedagogiska material som är speciellt tillverkade – kommersiellt eller av lärare och elever – 

för matematikundervisningen. (Rystedt & Trygg 2005, s. 21) 

De förklarar vidare att till skillnad från att arbeta enskilt med läroboken ska matematik-
verkstaden ge eleverna möjlighet att arbeta laborativt och gärna samarbeta i grupper. 
Matematikverkstaden ska med dess material och lärarens handledning ge eleverna möj-
lighet att arbeta utifrån deras nyfikenhet och använda sig av sin kreativitet. Här kan de 
diskutera, undersöka och arbeta praktiskt med uppgifter.  
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Det laborativa arbetet ska ses som en del i en varierad matematikundervisning. ”Det 
övergripande syftet med matematikverkstaden är att eleverna ska utveckla ett ökat in-
tresse för och ett fördjupat kunnande i matematik.” (Rystedt & Trygg 2005, s. 5)   

Rystedt och Trygg (2005) anser att matematikverkstäderna inte endast är en idé kring 
hur ett rum kan utformas utan det handlar även om lärarens förhållningssätt till matema-
tikundervisningen. Det är viktigt att läraren har ett syfte och ett mål med det laborativa 
arbetssättet i matematikverkstaden som även eleverna är medvetna om. Eleverna ska 
känna att det laborativa arbetet i verkstaden är en viktig del i deras lärande.  

4.3 Bedömning 

4.3.1 Begreppet bedömning 

Begreppet bedömning används ofta inom skolvärden och kan ha olika betydelse i olika 
sammanhang. I detta arbete används begreppet bedömning som en benämning på den 
värdering av kunskap som lärare gör av elever. Det innefattar inte endast traditionella 
skriftliga prov och förhör utan även lärares observationer och dokumentation under lek-
tioner.  

Gipps (1994) definition av pedagogisk bedömning passar väl till denna undersökning; 
”Assessment: wide range of methods for evaluating pupil performance and attainment 
including formal testing and examinations, practical and oral assessment, classroom 
based assessment carried out by teachers and portfolios.” (1994, s. vii) 

4.3.2 Vad är bedömningens syfte 

Lindström (Lindstöm & Lindberg 2005) förklarar att det alltid har funnits någon sorts 
bedömning av elevers kunskaper inom skolan, det som har förändrats är syftet med be-
dömningen. I samband med att Lpo94 introducerades i skolorna kan man se att det skett 
en förskjutning i kunskapsbedömningens syfte. Han förklarar denna förskjutning från att 
bedömningen främst varit en kontroll av vad eleverna lärt sig i riktning mot att bli en 
del i läroprocessen. 

Vår undersökning riktar sig mot elever i grundskolans tidigare år och därför är det inte 
bedömning i form av betyg som diskuteras utan den bedömning av elever som sker kon-
tinuerligt. I och med att de börjar i skolan utvärderas och bedöms eleverna individuellt. 
I Lpo94 står det att läraren ska ”utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje 
elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 
samt informera rektorn,”. (Lpo94, s.16)  

Beroende på vilket syfte bedömningen har för eleven kan man dela upp bedömning i två 
kategorier. I utbildningsvärlden stöter man ofta på båda, den ena kategorin används för 
urval och rangordning och den andra som en del i lärandeprocessen. Dessa två kategori-
er kan beskrivas med termerna summativ och formativ bedömning. (Korp 2003) 
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4.3.3 Summativ bedömning 

Korp (2003) beskriver att den största skillnaden mellan dessa två kategorier av bedöm-
ning är att den summativa används för att kunna rangordna eller betygssätta elevers pre-
stationer medan den formativa har ett pedagogiskt syfte. I Skolverkets rapport om kun-
skapsöversikt (2006) beskrivs summativa prov som något som kan ge poäng eller betyg 
men som oftast inte kan relateras till kunskaper eller kunskapsbrister hos eleverna.  

En utbredd användning av denna provtradition ”har dels fört med sig en likriktning av 
undervisningen och dels lett till ytinriktat lärande och reproducerande lärandestrategier 
hos eleverna”. (Skolverket 2006, s. 20) Det betyder inte att den summativa bedömning-
en kan uteslutas i grundskolan.  

Ett av syftena med den summativa bedömningen är att den ger information och möjlig-
het för föräldrar och myndigheter att kunna kontrollera om skolorna följer sitt uppdrag. 
Gipps (1994) förklarar utformningen av summativa prov med att de behöver vara lätt-
hanterliga och pålitliga för att kunna ge information om vad skolorna presterar.  

4.3.4 Formativ bedömning 

Gipps (1994) beskriver den formativa bedömningen som ett sätt att använda informatio-
nen från bedömningen till att bygga vidare på elevernas lärandeprocess.  

Hon skriver att en del anser att det inte går att använda formativ bedömning utan att 
involvera eleven själv i processen. Andra anser att en formativ bedömning även kan 
vara när endast läraren använder informationen från bedömningen för att göra en åter-
koppling till den kommande lektionsplaneringen. Björklund Boistrup (2005) nämner att 
även elevers självbedömning hör till denna form av bedömning.  

Skolverket (2006) poängterar vikten av att eleven är medveten om att det inte bara är 
resultatet som räknas utan även processen. Det måste finnas en överensstämmelse mel-
lan mål, undervisning och bedömning som är tydlig för både elev och lärare. Därför bör 
det ses som grundläggande inom den formativa bedömningen att läraren har på förhand 
formulerade mål och är tydlig till eleverna med vad det är som bedöms. 

Det som skiljer den formativa bedömningen från den summativa är det gensvar som 
eleven får. Gensvaret bör hjälpa eleven att förstå vad det är som behövs för att uppnå 
målet samt hur eleven ska göra för att uppnå dessa. Genom att bara ge ett betyg eller 
omdöme så stimuleras och vägleds inte eleven i sitt lärande. (Gipps 1994) Den formati-
va bedömningen är en kommunikation mellan eleven och läraren där eleven ges en möj-
lighet att se hur den har klarat olika delar av målet. På så vis tydliggörs elevens styrkor 
och de områden som behövs förbättras. (Skolverket 2006)    
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4.4 Bedömning av matematik 

4.4.1 Vad är det som ska bedömas 

Bedömning i matematik har ofta varit och är kvantitativ. Med detta menas att bedöm-
ningen mäts i antal rätt på skriftliga prov. (Lindström & Lindberg 2005) Detta gör att 
bedömningen blir tydlig och att eleverna lätt kan rangordnas. Kerr Stenmark (1991) 
menar att traditionella skriftliga prov i matematik fortfarande har betydelse eftersom de 
genererar en viss typ av information men de visar bara en del av elevens kunskap och 
behöver kompletteras med andra bedömningsmetoder. Hon föreslår bedömningsinstru-
ment som ger information om elevers kunskaper inom problemlösning, deras förmåga 
att kommunicera och deras förmåga att vara kreativa för att kunna få en helhetsbild av 
elevernas matematikkunskaper. Även Gipps (1994) uppmanar till att om vi vill gynna 
kunskaper som exempelvis undersökande, analyserande, resonerande och tolkande så 
måste bedömningen återspegla dessa kunskaper.  

I kursplanen för matematik (Skolverket 2000) står det om vilka förmågor som läraren 
ska ta hänsyn till vid bedömning av elevers matematikkunskaper. Dessa är bland annat 
förmågan att använda, utveckla och uttrycka sina kunskaper i matematik samt att följa, 
förstå och pröva matematiska resonemang 

För att kunna bedöma de ovan nämnda förmågorna i matematik så krävs att man inte 
bara ser på elevens kvalitativa nivå vid ett provtillfälle utan i olika situationer. Björk-
lund Boistrup (2005) menar att eleven visar sitt kunnande i skilda situationer och att 
detta visas i olika uttrycksformer. Vissa elever kan ha lättare att visa sina kunskaper 
inom exempelvis analys och argumentation i en muntlig laborativ situation än vid en-
skilt skriftligt arbete vilket leder till att alternativa bedömningsmetoder måste användas.  

Det som utmärker en effektiv lärandemiljö är enligt Petterson (Lindstöm & Lindberg 
2005) en stor flexibilitet både i undervisning och bedömning. Kontentan av detta leder 
till att bedömningsinstrumenten bör vara flexibla. Så den traditionella synen där be-
dömningen i matematik var kvantitativ bör nu utgöras av både kvantitativ och kvalitativ 
bedömning.  

4.4.2 Feedback 

Feedback är en viktig del i den formativa bedömningen. Inom bedömning av det labora-
tiva arbetet i matematik är det viktigt att eleverna får feedback på deras förmåga att ar-
beta bland annat undersökande och argumenterande. Det finns annars en risk för att ele-
vernas mål blir att hitta ”rätt” svar på så kort tid som möjligt. Björklund Boistrup (2005) 
tar upp forskningsresultat som visar att elevers lärande förbättras när den formativa be-
dömningens kvalitet ökar.     
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Lindström återger Sadlers definition av feedback, återkoppling, där man ”utgår från hur 
informationen används och inte från informationen som sådan”. (2005, s. 15) Han ser på 
feedback som det viktigaste inslaget i bedömning för lärande. Enligt denna definition är 
det inte lärarens förmåga att endast förmedla information till eleven hur den ligger till 
som ingår i begreppet utan även förmågan att förmedla vad eleven behöver göra för att 
nå målet. Om eleven bara får information om att han/hon inte uppnått målen så kan man 
enligt Sadler inte tala om feedback.  

4.4.3 Lärarens roll 

Gipps (1994) beskriver hur förhållandet mellan elev och lärare kan bli ansträngt när 
läraren använder sig av summativa bedömningar vilket leder till att läraren får rollen av 
en domare istället för en handledare. Det är av stor vikt att läraren ser till att eleven själv 
är aktiv i den formativa bedömningen och förstår vad det är läraren bedömer. ”Reflek-
tionen kring sitt kunnande i matematik ger eleven möjlighet att inse vad hon/han kan 
och därigenom kan tilltron till den egna förmågan öka.” (Lindstöm & Lindberg 2005, s. 
122) 

Hur lärarna bedömer och vilken kunskapssyn som de grundar bedömningen på har be-
tydelse. Den bedömning av kunskap som lärare gör i skolan grundar sig i en viss syn på 
kunskap vilken också är kopplad till föreställningen om hur eleverna lär sig och utveck-
las. 

Om lärare ser kunnande som något som överförs från en person till en annan, att förståelsen 

kommer senare och att det är viktigt med ett belöningssystem i undervisningen, då kan det 

vara svårare för läraren att se vinsten med en formativ bedömning. Om läraren däremot ser lä-

randet som en process där eleven i samspel med andra människor gör ny kunskap till en del av 

sin egen förståelsevärld – då är formativ bedömning ett väsentligt inslag. (Lindstöm & Lindberg 

2005, s. 114) 

4.5 Tidigare undersökningar 
Vi har tagit del av tre tidigare gjorda studier som berör bedömning av laborativ matema-
tik i grundskolan. En av uppsatserna studerade bedömningen i de högre åldrarna och 
behandlade betygssättning vilket inte var fokus för vår undersökning. Den andra uppsat-
sen hade fokus på lägre åldrar i grundskolan och studerade hur arbetet fungerade i en 
matematikverkstad. Vårt fokus ligger på bedömningsdelen av den laborativa matemati-
ken i lägre åldrar och studeras ur ett lärarperspektiv. Den tredje studien var ett utveck-
lingsarbete i matematik av en verksam lärare. 

Hallgren och Nygrens (2005) utgångspunkt i sin studie var att studera arbetet i en ma-
tematikverkstad och dess effekt för inlärning. De använde sig både av kvalitativa inter-
vjuer med lärare samt samtal med elever. Deras syfte var att få fram hur lärare planerade 
och genomförde arbetet i matematikverkstaden samt hur de återkopplade det till kurs-
planen.   
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De hade även en fråga om hur lärare bedömer elevernas kunskaper. Denna fråga var ej 
inriktad på arbetet i matematikverkstaden utan generellt i matematik. Genom samtal 
med elever ville de få fram hur eleverna uppfattade arbetet i verkstaden. Deras slutsats 
blev att det laborativa arbetssättet bygger broar mellan det konkreta och abstrakta och 
gynnar ett lustfyllt lärande. Kring bedömning så nämner de Skolverkets diagnosmaterial 
för år 1-3 som ett material som kan användas för få fram samtal och elevers matematis-
ka tankar.  

Örnsdahl och Lundberg (2006) har genomfört intervjuer med matematiklärare och kom-
pletterat detta med litteraturstudier. Deras fokus låg på hur lärare kan bedöma elevers 
kunskaper i laborativ matematik i år 6-9. De ger exempel på bedömningsmetoder som 
de anser är relevanta i laborativ matematik. De använde sig av lärarintervjuer och litte-
raturstudier. Deras resultat var att de intervjuade lärarna uppfattade bedömning enbart 
som summativ och att det laborativa arbetssättet i matematik såg det som ett avbrott i 
den traditionella undervisningen. Slutsatsen var att det är viktigt för ämneslärarna i ma-
tematik att använda olika metoder för bedömning i laborativ matematik för att kunna 
beskriva vad eleven kan. 

Isaksson (2005) genomförde ett projekt för att utveckla en inspirationsbank för ett labo-
rativt och problemorienterat arbetssätt i matematik. Isakssons undersökning bygger på 
observationer av elever och analyser av deras läroprocesser. Dessa observationer be-
skriver ingående olika laborativa lektioner i matematik.                  
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5 Styrdokument 

I kursplanen för matematik (Skolverket 2000) kan man läsa om matematikens syfte och 
roll i utbildningen. Här beskrivs de kunskaper och färdigheter som eleverna förväntas 
behöva i matematiken. 

Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik som 

behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kun-

na tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i be-

slutsprocesser i samhället. Utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet av att be-

härska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig att använda matema-

tik. Den skall ge god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och lärande. (Skolver-

ket 2000, s.26) 

Malmer (2002) skriver hur det laborativa arbetssättet kan öka förståelsen och motivatio-
nen hos elever inom matematik i grundskolans tidigare år. Hon skriver om sambandet 
mellan tänkandet och språket. När elever arbetar laborativt så ges de tillfällen att beskri-
va det de ser och upptäcker. Ett av matematikämnets syfte i elevernas utbildning är att 
de ska ges:  

…möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 

aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på problem. (Skolverket 

2000, s.26) 

I styrdokumenten finns det mål att sträva mot där inriktningen på arbetet anges och mål 
att uppnå som uttrycker vad eleverna minst ska uppnå. I kursplanen för matematik 
(Skolverket 2000) kan man under mål att sträva mot läsa att:                                                                                                       
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

 

utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära 

sig matematik och att använda matematik i olika situationer 

 

inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer 

 

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

ralisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande  

utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematiken, samt 

tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen 

(Skolverket 2000, s.26)  

Enligt ovan kan vi se att man i Lpo94 betonar vikten av att eleverna medverkar aktivt i 
matematikundervisningen. För att detta ska ske måste vi enligt Malmer (2002) ändra 
vårt sätt att undervisa matematik på. Undervisningen måste bli mer laborativ och under-
sökande. Om eleverna får vara mer deltagande i handlingar kan deras tänkande uppnå 
en annan nivå vilket också leder till att öka deras insikt. Det kan också enligt henne bli 
så att detta arbetssätt stärker barnens ansvarstagande i det egna arbetet. 
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I Lpo94 finns ett avsnitt om bedömning och betyg. Där finns mål att sträva mot formu-
lerade samt riktlinjer för läraren.  

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

- reflektera över erfarenheter och 

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo94, s.9-10) 

Det är enligt rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) viktigt att matematikundervis-
ningen också skapar lust till ämnet. Man hävdar även att genom ett laborativt arbete 
ökas elevernas lust och förståelse för matematik. Arbetssättet hjälper eleverna att skapa 
en tankestruktur och detta är inte minst viktigt inom specialundervisningen. Några fak-
torer som enligt rapporten främjar elevernas lust att lära är att eleverna förstår, har tilltro 
till den egna förmågan, att det finns en begriplighet i undervisningen samt att undervis-
ningen är varierad. 

I den här undersökningen undersöks bedömningen av elever i grundskolans lägre åldrar 
där det inte ges några betyg. Elevernas kunskaper och förmågor ska, som tidigare i den-
na uppsats diskuterats, ändå bedömas. I kursplanen för matematik står det vilken inrikt-
ning bedömningen i matematik ska ha med utgångspunkt i mål och kriterier. De kvalite-
ter som ska bedömas av elevens kunnande är bland annat: 

Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik 

Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang 

Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv (Skolverket 

2000, s. 29-30)        
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6 Metod 

Metoderna som har använts till detta arbete är kvalitativa intervjuer med lärare samt 
observationer av deras arbete i matematikverkstaden.  

6.1 Metodval 
Utifrån undersökningens syfte valdes kvalitativa intervjuer som metod att samla infor-
mation. Målet med en kvalitativ intervju är att upptäcka vissa ”företeelser, egenskaper 
eller innebörder”. (Svensson & Starrin 1996) Då den kvalitativa intervjun utgår från att 
upptäcka något så kan inte frågorna vara helt förutbestämda utan de måste finnas ut-
rymme för följdfrågor. Svensson och Starrin (1996) skriver om vikten av öppna frågor i 
en kvalitativ intervju för att kunna få spontana svar. Frågeställaren ges möjlighet till att 
utveckla nya frågor till de svar som ges. Detta ställer krav på intervjuaren som måste 
vara lyhörd för att kunna leda intervjun i rätt riktning mot målet och samtidigt låta den 
som svarar få talutrymme. Det här kan ses som en nackdel då en ovan frågeställare kan 
ha svårt att leva upp till dessa krav. 

Intervjufrågorna konstruerades utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Målet med 
intervjuerna var att undersöka om och i så fall hur den laborativa matematiken bedöms 
av de intervjuade lärarna. En pilotintervju gjordes för att se om frågorna var relevanta 
och tydliga. Perspektivet på undersökningen är sett ur ett lärarperspektiv och är fokuse-
rat på deras sätt att bedöma laborativ matematik. För att sätta intervjuerna i en verklig-
hetsbaserad kontext så gjordes även observationer av laborativa lektioner i matematik-
verkstaden. 

Intervjuerna spelades in för att få ett så korrekt material som möjligt att analysera. Vi 
var bägge med på alla intervjuer och delade upp arbetet på så sätt att en av oss ställde 
frågorna samtidigt som den andre förde anteckningar. Följdfrågor ställdes av oss bägge 
när det var något som behövdes förtydligas. 

6.2 Urval 
Valet av skola för undersökningen gjordes utifrån att skolan arbetar aktivt med laborativ 
matematik. Vi fick kontakt med en lärare på skolan genom Ingrid Berglund på Lärar-
högskolan i Stockholm, samordnare mellan projektet ”Likvärdig bedömning och be-
tygssättning” i Stockholms stad (ett nätverksprojekt som verkar för att öka kunskapen 
kring frågor som berör betyg och bedömning) och Lärarhögskolan. 

Matematikverkstaden på skolan har precis blivit klar och tagits i bruk. Skolan är en in-
nerstadsskola med årskurserna F-5. Vår undersökningsgrupp bestod av 3 lärare vilka 
arbetar med de lägre åldrarna i grundskolan från år 1-3.  
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Beskrivning av urvalsgruppen; 

Alla tre lärarna är kvinnor, de utexaminerades som lågstadielärare i slutet på sjuttiotalet  
har arbetat som lärare sedan dess. 

6.2.1 Skolans matematikverkstad 

Skolan har varit med i ett kompetensutvecklingsprojekt och från detta fick de bidrag till 
att bygga upp matematikverkstaden. Då de på skolan arbetat mycket laborativt i klass-
rummen så hade de många tankar och idéer inför uppbyggnaden av denna.  

Det är två av skolans lärare som har haft ansvaret för uppbyggnaden och när vi pratar 
med en av dem berättar hon att det har tagit mycket tid, 2 år, och mycket tankar att star-
ta verkstaden. Ett av skälen till att bygga upp den var enligt henne att försöka inspirera 
kollegorna till att våga släppa matematikböckerna. Då matematikverkstaden precis blivit 
klar har man denna termin endast ett preliminärt schema men förhoppningen är att det 
inför nästa termin ska finnas ett permanent schema i vilket alla klasser finns med. Det 
kommer då inte att finnas plats för spontana besök i verkstaden eftersom den kommer 
att vara fulltecknad. Materialet får inte lånas från matematikverkstaden in till klassrum-
men eftersom det alltid ska finnas tillgängligt i matematikverkstaden för de klasser som 
arbetar där.  

6.3 Genomförande 
Undersökningen genomfördes på den ovan beskrivna skolan. Skolan besöktes vid tre 
olika tillfällen. Vid varje tillfälle intervjuades en av lärarna och dennes lektion i mate-
matikverkstaden observerades. Innan lektionen i verkstaden ställdes ett par frågor om 
syftet med lektionen och efter lektionen genomfördes en längre intervju. En av de tre 
intervjuade lärarna hade inte möjlighet till att ställa upp på en intervju efter lektionen 
vilket ledde till att intervjun skedde innan lektionen. 

Två av de tre intervjuade lärarna godkände att vi spelade in intervjun på band. Vid den 
intervju som inte spelades in ställde en av oss frågorna medan den andre förde anteck-
ningar om vad som sades. Alla tre lärare gav sitt samtycke till att i efterhand svara på 
eventuellt uppkomna frågor via e-mail. Under observationerna i matematikverkstaden 
fördes noggranna anteckningar om det vi såg och hörde. 

Efter intervjuerna och observationerna transkriberade vi intervjuerna och renskrev de 
skriftliga observationsanteckningarna från lektionerna och intervjuerna. Detta för att få 
en tydlig bild av vad som sagts och gjorts samt för att se om vi hade uppfattat samma 
saker under våra observationer.   
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6.4 Etiska aspekter 
Vid första mötet med lärarna informerade vi dem om vårt syfte och ämnesval samt tala-
de om att intervjun och undersökningen skulle användas för vårt examensarbete. Alla 
medverkande har utav oss fått fingerande namn detta för att skydda deltagarna i denna 
undersökning. Då inte skolans namn nämns, undviks risken att någon ska kunna finna 
skolan i vilken undersökningen gjorts. Eleverna blev av sina lärare informerade om att 
vi skulle komma och observera deras lektion i matematikverkstaden. En av lärarna hade 
också nämnt detta i sitt veckobrev till föräldrarna vilket fanns att läsa på skolans hemsi-
da.                     
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7 Resultat och resultatanalys 

7.1 Observationerna 
Annas lektion i matematikverkstaden 

Lektionen utfördes i halvklass (12 stycken elever). Anna började med att dela in klassen 
i mindre grupper om 2-3 elever. Därefter gick hon igenom vad de skulle arbeta med, 
vilket denna lektion var uppgifter i problemlösning. Uppgifterna de skulle arbeta med 
innehöll övningar i addition och att öva sig på att urskilja geometriska figurer. De skulle 
till exempel räkna ut hur många trianglar de fanns i en stor triangel vilken var indelad i 
många små. Varje grupp fick sedan en uppgift och det ställdes även ut en extra uppgift 
vid ett tomt bord. Då hon hade gjort dessa uppgifter med den andra halvan av klassen 
dagen innan så gick hon igenom vad den gruppen hade haft för svårigheter. Därefter 
började grupperna arbeta med sina uppgifter. Anna gick runt i klassrummet och gav 
ledtrådar där det behövdes. När en grupp var klar med sin uppgift så fick de en ny att 
arbeta med utan att Anna kontrollerade hur de hade löst uppgiften. Många av grupperna 
behövde hjälp och Anna hade ingen tid till att bara gå runt och lyssna på hur de resone-
rade i grupperna under problemlösningen.  

Beriths lektion i matematikverkstaden  

Lektionen utfördes i helklass (23 stycken elever). Då det var första gången klassen var i 
matematikverkstaden började Berith med att tala om att de nu befann sig i matematik-
verkstaden. Därefter gav hon instruktioner till klassen om dagens arbete i matematik-
verkstaden. Hon inledde dessa med att säga ”Jag kommer bara att ge instruktionerna en 
gång så lyssna noga nu.” Den gemensamma genomgången var enbart om hur arbetet 
inom grupperna skulle utföras och inget om den uppgift de skulle arbeta med. När klas-
sen hade delats in i grupper, om 3-4 i varje grupp, utsågs i varje grupp en ordförande 
vilken hade till uppgift att se till så att alla i gruppen hade förstått dagens uppgift. Upp-
giften var att utifrån en given frågeställning ta reda på vilket av alternativen som skulle 
generera mest pengar i slutändan. Grupperna fick själva bestämma om de ville använda 
sig av addition eller multiplikation i sina uträkningar. De skulle först gemensamt lösa 
uppgiften och fick om de ville ta hjälp av laborativt material i form av låtsaspengar. 
Sedan skulle de skriva och rita på ett blädderblocksblad om hur de hade löst uppgiften. 
Då det under genomgången var lite oroligt i klassen bad Berith en flicka i klassen att 
upprepa vad hon sagt. Efter detta så började grupperna att aktivt och självständigt arbeta 
med uppgiften. Under arbetets gång så gick Berith runt och lyssnade och ställde frågor 
till eleverna.  

Efter cirka 40 minuters arbete så bröt Berith gruppernas arbete för en gemensam 
genomgång. En representant från varje grupp fick i tur och ordning redovisa vad de 
kommit fram till. Berith frågade varje grupp hur arbetet i gruppen hade fungerat. I en 
grupp hade det varit problem vilket resulterade i att gruppen hade svårighet med att re-
dovisa hur de hade tänkt. 



  

18

 
Cecilias lektion i matematikverkstaden 

Lektionen utfördes i halvklass (12 stycken elever) och Cecilia började med att dela in 
klassen i grupper om tre stycken elever i varje grupp. Efter detta gick hon igenom be-
greppet problem eftersom de skulle arbeta med uppgifter i problemlösning.  

Flertalet av eleverna kom med förslaget att problemlösning var ungefär detsamma som 
att lösa en gåta vilket Cecilia tyckte var en bra förklaring. Cecilia arbetade med samma 
uppgifter som Anna använt sig av under sin lektion i matematikverkstaden. De hade valt 
ut dessa gemensamt några dagar tidigare. Därefter visade hon uppgifterna för klassen 
och delade sedan ut dem till grupperna. När de var färdiga med en uppgift fick de, innan 
de fick en ny, berätta för Cecilia hur de tänkt när de löste uppgiften. Många av grupper-
na behövde få lite tips på hur uppgifterna skulle lösas. Vid en grupp ställde hon öppna 
frågor så eleverna fick förklara hur de hade tänkt. När fler grupper behövde hjälp samti-
digt övergick hennes frågor till att bli mer ledande så eleverna skulle kunna lösa uppgif-
ten. 

Analys 

Cecilia och Annas syfte med lektionen var att få eleverna att samarbeta och att arbeta 
med problemlösning. Eleverna verkade mest vara fokuserade på att lösa så många upp-
gifter så snabbt som möjligt. Lärarnas syfte med lektionen var inte så tydligt för elever-
na vilket då ledde till att eleverna inte heller visste vad läraren tittade på. Som en konse-
kvens av detta lade de störst vikt vid att lösa uppgifterna så snabbt som möjligt istället 
för att samarbeta och förklara för varandra. Här uppfyller inte det laborativa arbetet sin 
funktion enligt vår definition, det vill säga att det är processen och begreppsbildningen 
som är det viktiga, då det här blev samma tävlingsmoment som räknandet i en matema-
tikbok ofta kan leda till. Rystedt och Trygg (2005) förklarar att om det inte finns ett 
klart syfte kan den laborativa matematiken kännas abstrakt för eleverna.  

Under Annas lektion så hade hon som intention att dokumentera om eleverna sa eller 
visade något som hon kunde använda som bedömningsunderlag. Hon fick inte under 
den här lektionen någon möjlighet till dokumentation utan eleverna behövde hennes 
hjälp hela tiden för att kunna arbeta vilket ledde till att hon inte hade någon möjlighet 
att se om eleverna uppnådde syftet med lektionen.  

Under Cecilias lektion kunde vi se hur hon frågade öppna frågor till eleverna i grupper-
na. Kerr Stenmark (1991) skriver att fördelen med denna typ av frågor är att läraren kan 
få syn på hur eleven har tänkt. Cecilia kunde sedan hjälpa eleverna att komma vidare 
med sin uppgift utifrån deras egna tankesätt. När det sedan blev stressigt så övergick 
hon till ledande frågor som hjälpte eleverna fram till rätt svar men som kanske inte 
främjade det undersökande i problemlösningen. Här fördes inte någon dokumentation 
av vare sig läraren eller eleverna. Läraren själv sa att hon kunde se att eleverna var akti-
va och att det var syftet med lektionen.  

Det intryck vi fick efter att ha observerat Annas och Cecilias lektioner i matematik-
verkstaden var att övningarna inte skulle leda till någon ny begreppsbildning hos ele-
verna utan de skulle öva på sådana de redan hade (addition och geometriska figurer).  
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Vi kunde inte heller se att Anna eller Cecilia lade någon större vikt vid att se hur de 
hade löst problemen utan de tittade huvudsakligen på hur samarbetet fungerade i grup-
perna vilket också var det utav dem uttalade syftet med lektionerna. 

Under Beriths lektion så hade läraren större möjlighet till observation och samtal med 
eleverna då de i grupperna arbetade mer självständigt och aktivt. Detta kan bero på att 
denna klass är van vid laborativt arbete och att arbeta i grupper. Till skillnad från de två 
andra klasserna så innebar detta att det för denna klass inte blev enbart en samarbetsöv-
ning. Här fick eleverna också själva visa upp för resten av klassen hur de hade löst upp-
giften. Berith hade förklarat i början av lektionen att det var viktigt att vem som helst i 
gruppen skulle kunna göra redovisningen av gruppens uträkning vilket ledde till att 
gruppledaren hela tiden såg till att alla i gruppen förstod. Under redovisningen fick lära-
ren en möjlighet att ställa frågor till eleverna kring gruppens tankegångar när de löste 
uppgiften. Eleverna fick även efter lektionen, i det ordinarie klassrummet, enskilt skriva 
ner i sina böcker hur gruppen hade löst uppgiften. Då de inte gjorde detta i grupperna så 
undvek läraren risken att de skrev av varandras förklaringar. Detta gjorde att läraren 
kunde bedöma om varje elev hade varit med på hur de kommit fram till lösningen och 
inte endast ett fåtal i varje grupp. Läraren visar här att hon inte bara är ute efter rätt svar 
på uppgiften utan att hon vill att alla i gruppen ska kunna visa och förklara hur de har 
tänkt.  

7.2 Lärarintervjuerna 

Vad utgår lärare ifrån när de planerar arbetet med laborativ matematik? 

Resultat 

Annas planerande av sina laborativa lektioner i matematikverkstaden utgår ifrån vad det 
finns för material där. Hon startar ofta ett arbetsområde med laborativt arbete i matema-
tikverkstaden och fortsätter sedan med detta arbetsområde i klassrummet.  

Även de kravnivåer som finns uppsatta på skolan styr hennes planerande däremot så 
tycker hon inte att boken styr något utav den planerade laborativa verksamheten. 

Berith använder mycket laborativt arbete i sin undervisning. Hon tycker att det är viktigt 
att integrera skolans olika ämnen. När hon planerar sina laborativa matematiklektioner 
utgår hon ifrån att matematiken inte bara ska vara att sitta och räkna spalträkning sida 
upp och sida ner utan hon vill att matematiken ska innehålla mer problemlösning. 

Precis som för Anna så styrs Cecilias planerande av vad det finns för material i matema-
tikverkstaden. Hon tror att på sikt så kommer matematikboken att styra vad man kom-
mer att arbeta med i matematikverkstaden. Hon ser en klar koppling mellan arbetet i 
klassrummet och det laborativa arbetet i matematikverkstaden och hon startar ofta pre-
cis som Anna upp ett nytt arbetsområde inom matematiken med en laborativ lektion i 
matematikverkstaden.    
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Analys 

Berith arbetar mycket laborativt även utanför matematikverkstaden vilket är något som 
Malmer (2002) förespråkar i sin bok. Hon anser att lärarna ska planera sin undervisning 
så att denna ger eleverna en aktiv och skapande process. Både Anna och Cecilia startar 
ofta ett nytt arbetsområde i matematikverkstaden vilket sedan fortsätter i klassrummet 
detta arbetssätt är något som Berggren och Lindroth (1998) rekommenderar. De menar 
att elevernas förståelse för nya begrepp blir bättre om man inleder ett nytt matematiskt 
arbetsområde med laborativt arbete.  

Anna och Cecilia svarade att de planerar det laborativa arbetet utifrån det material som 
finns att tillgå samt utifrån de kravnivåer som skolan har. Rystedt och Trygg (2005) 
skriver att det finns en risk med att det laborativa arbetet ger aktiva elever men att det 
inte behöver betyda att eleverna lär sig matematik. Det är därför viktigt att se till att 
arbetet inte bara blir aktiviteter för händerna utan att det hjälper eleverna att lära och 
förstå matematiken. De skriver hur en medveten lärare kan undvika denna risk genom 
att läraren fokuserar undervisningen i matematikverkstaden på mål och innehåll.  

Detta kan läraren göra genom att ställa frågorna: vad, varför och hur. 

vad som ska läras – vilket matematikkunnande elever ska utveckla                                        

varför det ska läras – i vilket sammanhang aktiviteten ingår                                                      

hur det ska läras – på vilka sätt elever ska arbeta för att utveckla förståelse. (Rystedt & Trygg 

2005, s. 8)  

Det är inte endast materialet som ska vara fokus för ett laborativt arbete utan läraren har 
en viktig roll som handledare för att eleven ska kunna gå från det konkreta till det ab-
strakta. Detta medför att läraren måste ha ett genomtänkt syfte för valet av material och 
hur det ska kunna hjälpa elevens lärande vid planering av arbete i matematik-
verkstaden. (Rystedt & Trygg 2005) Planeringen av arbetet med den laborativa matema-
tiken bör inte utgå ifrån själva materialet utan i första hand utgå från kursplanen i ma-
tematik samt skolans lokala mål i matematik. 

Vad är det läraren bedömer under laborativa matematiklektioner och hur 
bedöms dessa kunskaper? 

Resultat 

Här säger alla tre lärarna att de aktivt tittar på hur barnen kan samarbeta och hur aktivt 
de deltar i grupparbetet. Utifrån dessa parametrar gör de sedan en bedömning av elever-
nas laborativa arbete. Enligt vår definition av laborativt arbete i matematik så ska pro-
cessen och begreppsbildningen stå i centrum.  

I kursplanen i matematik (Skolverket 2000) står det att de kvaliteter lärarna ska iaktta 
vid bedömning av elevernas matematiska kunnande är deras förmåga att bland annat 
använda och uttrycka sina kunskaper i matematik samt följa och förstå olika matematis-
ka resonemang. Utifrån det ovannämnda så är det ej tillräckligt att endast titta på samar-
bete och aktivitet, vilket två av lärarna i vår undersökning gjorde, utan lärarna bör i så 
fall även se på de ovan angivna kvaliteterna vid bedömning av elevernas kunnande i 
matematik.   
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Men på vår fråga om hur de bedömer det laborativa arbetet fick vi inget direkt svar utan 
deras svar på hur de bedömer var mera generella och spände över all matematikunder-
visning. Här påtalade de att de även har diagnostiska prov i klassrummet ibland för att 
få reda på barnens matematiska förståelse. Anna och Cecilia har huvudräkningsprov på 
tid med sina elever. De poängterar dock att de elever som inte vill göra provet på tid 
behöver inte göra det. Alla tre poängterade att det var helheten de tittade på och inte vad 
eleven presterade vid provtillfällena. Berith har mycket kreativt skapande i sin under-
visning så att barnen får rita och förklara vissa matematiska problem och hon ser då på 
dessa om de har förstått. Berith hade också en genomgång i slutet på lektionen i mate-
matikverkstaden där varje grupp fick redovisa vad de kommit fram till. Cecilia gick runt 
och kollade så att alla hade förstått sina problem innan de fick börja på ett nytt. Anna 
svarade under intervjun att hon försökte se vilka som verkligen grep sig an problemlös-
ningen. Hon poängterade att det fanns en svårighet för henne som lärare att hinna se 
varje elev under en lektion men de elever hon inte han se under en lektion kunde hon se 
kanske hinna se nästa lektion. 

Analys 

Malmer (2002) menar att det är viktigt att använda sig av både diagnoser och elevobser-
vationer när man gör bedömning av sina elever, vilket också alla tre lärarna i vår studie 
säger sig göra. De använder sig av dessa för att sedan kunna göra en helhetsbedömning 
av elevernas matematiska kunskaper. Det intryck vi fick vid intervjuerna var att Anna 
och Cecilia främst tittar på elevernas aktivitet och samarbetsförmåga i matematikverk-
staden, vilket också överensstämmer med ett av syftena de hade med lektionerna.  

Anna och Cecilia följde inte upp arbetet i matematikverkstaden denna gång med någon 
form av dokumentationen eller muntlig genomgång. Om inte lektionerna med laborativt 
arbete följs upp av lärarna kan det enligt Rystedt och Trygg (2005) leda till att eleverna 
uppfattar lektionerna som något extra, något som inte ”räknas” in i skolans matematik-
arbete. Rystedt och Trygg (2005) poängterar vikten av att man låter eleverna dokumen-
tera sina lösningar på problemen och om tid finns följa upp dessa vid en gemensam 
genomgång. Under det laborativa arbetet ges eleverna möjlighet att visa sin kunskap 
genom konkret handlande. I Matematikverkstaden (Rystedt & Trygg 2005) står det att 
när elever beskriver sina matematiska idéer är det viktigt att läraren reflekterar över 
dessa för att kunna vägleda dem till utvecklandet av ett mer abstrakt tänkande.  

Utifrån de svar vi fick under intervjuerna kan vi endast analysera hur en av lärarna be-
dömer elevernas kunskaper under det laborativa arbetet i matematik. Genom att Berith 
låter eleverna redovisa hur de kom fram till sina resultat både i grupp och enskilt, både 
muntligt och skriftligt får hon ett konkret material att utgå från när hon gör sin bedöm-
ning av eleverna.     
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Vad är syftet med bedömningen i laborativ matematik? 

Resultat 

Anna svarade på denna fråga att det är att kunna bedöma elevernas engagemang vid 
laborativt arbete. Utifrån den bedömningen vill hon kunna ge eleverna nya utmaningar 
med uppgifter på rätt svårighetsgrad. Det hjälper henne även att se vad vissa elever be-
höver öva mer på. Genom att göra bedömning när eleverna arbetar med laborativ mate-
matik kan hon avgöra vilka som passar att arbeta tillsammans.  

Hon förklarade att hon gör lite olika vid gruppsammansättningarna. Antingen får de 
som har lättare för matematik arbeta tillsammans med mer utmanande uppgifter eller så 
parar hon ihop en elev som är svagare i matematik med en som är starkare så de kan 
hjälpa varandra. 

Berith ser på bedömningen som ett sätt att se på var elevernas svaga och starka sidor i 
matematiken finns. Genom bedömningen kan hon se vad de behöver repetera mer på 
samt att se om alla har förstått uppgiften.  

Cecilia tittar på elevernas förmåga att lösa problem i grupp som ett av syftena med be-
dömningen i laborativ matematik. Hon bedömer hur väl de samarbetar och utgår från 
det när hon sätter ihop arbetsgrupper. Hon förklarar att hon försöker göra grupper med 
elever som har kommit olika långt. Bedömningen ger henne information om hur långt 
eleven har kommit i sin matematiska förståelse. 

Analys 

Vid intervjuerna framkom det att alla tre lärarna ansåg att syftet med bedömningen i 
laborativ matematik är för att kunna hjälpa eleverna i deras fortsatta lärande. Det över-
ensstämmer med Gipps (1994) åsikt att det primära syftet med bedömning ska vara för 
att stödja lärande processen. Enligt Rystedt och Trygg (2005) ska arbetet i matematik-
verkstaden leda till att eleverna får möjlighet till att visa vad de kan inom matematiken 
på andra sätt än genom traditionella matematikprov. Det laborativa materialet kan ge 
dem en chans att visa sitt kunnande genom handling och läraren kan då få en uppfatt-
ning om vad som behövs övas mer på för att eleven ska utveckla en mer fullständig för-
ståelse. De lärare som vi observerade var alla tre överens om att arbetet i matematik-
verkstaden skulle ge dem en vidare uppfattning om var deras elevers styrkor och svag-
heter fanns vilket skulle hjälpa dem vidare i sina planeringar av elevernas individuella 
matematikarbete.  

Sker det någon form av dokumentation till stöd för bedömningen och hur 
förmedlar läraren sin bedömning till eleverna? 

Resultat 

Både Anna och Cecilia använder tillsammans med eleverna ett material där eleverna får 
färglägga rutor efter att de kan för läraren visa att de har uppnått ett visst mål. Detta 
material använder de och går igenom främst till utvecklingssamtalen. Det används 
ibland även om läraren ser att en elev har uppnått ett visst mål och läraren kan då upp-
mana eleven att färglägga en ruta.  
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Anna svarade att hon förmedlar en slags samlad bild av hur eleverna är i matematik på 
utvecklingssamtalen. Hon sa att hon inte gjorde någon skillnad på laborativt arbete och 
det eleverna arbetade med i boken. På utvecklingssamtalen svarade både Cecilia och 
Anna att de utgår från skolans kursmål och sedan använder sig av sin samlade bild av 
hur eleverna är i ett ämne.  

Cecilia berättade att när hon var osäker kunde hon gå tillbaka till elevernas böcker för 
att se vad de kunde eller be eleven i fråga visa för henne sin kunskap. Eleven fyller se-
dan i tillsammans med läraren utvärderingsmaterialet och jämför vad den kan nu med 
förra gången de fyllde i materialet.  

Anna förklarade att det fanns inget i utvärderingsmaterialet som var direkt kopplat till 
den laborativa matematiken så de fyllde i rutorna efter vad de hade uppnått under vanli-
ga matematiklektioner. 

Berith berättar om två olika sorters bedömningsunderlag hon använder vid förmedling 
till eleverna. Det ena är hennes egna dokumentationer av framsteg hos eleverna och det 
andra är elevernas egna små utvecklingsböcker där de själva skriver ner hur långt de har 
kommit.  

Analys 

Cecilia och Anna gjorde ingen dokumentation under de laborativa lektionerna vi obser-
verade. Rystedt och Trygg (2005) beskriver lärardokumentationen som något som ska 
synliggöra det lärande som skett hos eleven för eleven själv, läraren och föräldrar. I Be-
riths klass dokumenterar eleverna själva vilka uppgifter de har arbetat med vilket gör att 
det finns ett konkret material som elev och lärare kan använda. Däremot så påpekar alla 
lärarna att de har en samlad bild av elevernas kunskaper även om de inte finns i något 
dokumenterat. Vi tänker oss att lärare som har en stor erfarenhet och som känner sina 
elever kan ha en stor kännedom om elevernas kunskaper i huvudet. Detta gör att lärar-
nas bedömning av eleverna kan mycket väl vara korrekt men förmedlingen till eleverna 
blir svårare när man inte kan visa på elevens kvaliteter och vad den har visat eller inte 
visat under lektionerna. Att göra som Anna och Cecilia gjorde under sina lektioner det 
vill säga enbart observera elevernas arbete, utan att dokumentera själva eller att låta 
eleverna dokumentera sitt arbete, gör att det i efterhand kan vara svårt att kunna visa 
eleverna konkreta exempel på var deras styrkor och svagheter ligger. I och med att 
Lpo94 kom så ställs idag andra krav på lärarna vad gäller bedömning av eleverna även i 
de yngre åldrarna. Genom decentraliseringen med tydligare mål och resultatstyrning i 
skolan så har lärarna idag ett större ansvar över att planera undervisningen så att elever-
na klarar av de uppställda målen. Det är läraren som måste handleda eleverna i vad de 
ska göra och hur för att nå målen. Vikten av att använda sig av dokumentation är något 
som Kerr Stenmark (1991) styrker i sin bok.  

Hon menar att det är viktigt att dokumentera vad som sker i klassrummet för att sedan 
kunna göra en bra utvärdering av eleverna, använda sig av det man dokumenterat för att 
se deras styrkor och svagheter för att kunna hjälpa dem vidare i deras arbete. 
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8 Sammanfattning och diskussion 

Inledningsvis så diskuteras bakgrunden till undersökningen och en kort sammanfattning 
över syftet med denna undersökning. Därefter relateras analyserna av resultaten med de 
teorier kring bedömning och lärande vi har redovisat tidigare i arbetet. Därefter kommer 
vår slutsats utifrån resultaten av vår undersökning och några förslag på hur man skulle 
kunna arbeta vidare med den formativa bedömningen.  

Bakgrunden och syfte till undersökningen 

I boken Matematikverkstaden (Rystedt & Trygg 2005) kan man läsa att laborativ mate-
matik ofta betecknas som ”en kul grej” och riktig matematik är när man arbetar med 
läroboken eller undervisar om regler. Det var utifrån detta som vi startade vårt arbete 
med denna undersökning. Frågor som vi ställde oss var om lärarna uppfattar arbetet i 
matematikverkstaden som något man gör utöver den vanliga matematikundervisningen. 
Något som man gärna arbetar med men inte tar hänsyn till när man sedan utvärderar och 
bedömer eleverna. Vår undersökning grundar sig på de studier som säger att det labora-
tiva arbetssättet i matematik hjälper elever att lära matematik på ett djupare sätt och i 
enlighet med läroplan och kursplan. Den grundar sig också på synen att det som läraren 
bedömer hos eleven är det som eleven ser som värt att lära sig.  

Vi ville besöka en skola där man arbetade aktivt i en matematikverkstad och gärna även 
med laborativ matematik i klassrummet. Skolan vi gjorde vår undersökning på svarade 
mot dessa kriterier. Enligt lärarna själva så var de positivt inställda till att arbeta labora-
tivt i matematik och använde sig av denna undervisningsform i sitt dagliga arbete med 
eleverna. Då vi endast observerade deras lektioner i matematikverkstaden så såg vi inget 
av detta arbete. 

Studiens analys relaterat till litteraturen 

Lindström skriver om de förändrade kvalifikationskraven i arbetslivet som kräver mer 
än baskunskaper i att läsa, skriva och räkna. I dag ställs krav på medborgarna att de ska 
ha förmågor som kritiskt tänkande, vara kreativa och ha en kommunikativ förmåga. 
Följdaktigen måste skolan då kunna göra dess kompetenser bedömbara – ”och att inte 
falla för frestelsen att göra det enkelt mätbara till det viktigaste.” (Lindstöm & Lindberg 
2005, s. 11) 

Detta stöds i kursplanen i matematik där det står att de kvaliteter som bedöms ska vara 
elevernas förmåga ”att följa, förstå och pröva matematiska resonemang”. (Skolverket 
2000, s. 29) Dessa förmågor kan eleverna ha möjlighet att utveckla under en lektion i 
matematikverkstaden om det tydliggörs att det är ett av syftena med lektionen.    
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Vid bedömningen av det laborativa arbetet så verkar lärarna i denna studie använda sig 
av sina erfarenheter och bedöma klasserna som sådana genom att titta och lyssna. På 
detta sätt kan man se helheten men individualiseringen av eleverna försvinner genom att 
bara bedöma helheten. En av lärarna använde sig av elevdokumentationer både under 
och efter det laborativa arbetet i matematikverkstaden, vilket gjorde att hon lättare kun-
de se varje elevs arbete i matematikverkstaden. Då de både enskilt och gruppvis anteck-
nade hur de hade löst uppgiften fick de öva sin kognitiva förmåga genom att reflektera 
över hur gruppen hade löst uppgiften och sedan kommunicera det med sina egna ord. 

Det finns en risk att det inte sker en diskussion mellan eleverna när de arbetar i grupp 
utan att ett fåtal elever gör arbetet. Löwing (2006) skriver om denna nackdel och sam-
manfattar det med att grupparbeten är en komplicerad arbetsform där eleverna måste 
tränas till att kunna arbeta på detta sätt. Om lärarna bara tittar efter om eleverna är akti-
va kan de missa hur eleverna fördelar arbetet i gruppen. Här är det då viktigt att läraren 
förmedlar syftet med lektionen så att eleverna ser att målet är att tillsammans resonera 
och diskutera så att alla i gruppen förstår och att det inte är att komma på det rätta svaret 
till uppgiften på så kort tid som möjligt som är det viktiga.   

Syftet med den laborativa matematiken var enligt de intervjuade lärarna att använda 
bedömningen av detta för elevens lärandeprocess. Att arbeta laborativt kan skapa bättre 
förståelse för eleverna och då speciellt för de elever som tycker att matematiken är ett 
jobbigt och svårt ämne. (Malmer 2002, Skolverket 2003) Detta var något som två av 
lärarna även påtalade vid vår intervju med dem. De sa att de hade märkt att de elever 
som hade det jobbigt med matematiken ofta förstod bättre när de fick arbeta med kon-
kret material. I Malmer (2002) stöds detta då hon skriver att ofta lösgörs elevens tän-
kande genom att de får plocka med materialet men alla kan inte sätta ord på vad de har 
gjort. Detta visar på den klyfta det finns mellan ”det konkreta hanterandet och den ab-
strakta formuleringen”. (Malmer 2002, s. 27) 

Under de lektioner vi observerade i matematikverkstaden arbetade alla tre lärarna med 
begrepp som redan var kända av barnen (addition, multiplikation, triangel och kvadrat). 
En funktion med det laborativa arbetet är att det kan användas för att öva på till exempel 
begreppsbildning, vilket som vi tidigare nämnt är en viktig del på vägen till ett matema-
tiskt kunnande. Det vi kan konstatera utifrån våra observationer och lärarintervjuer är att 
ingen av lärarna hade som syfte att deras lektion i matematikverkstaden skulle leda till 
någon ny begreppsbildning hos eleverna. Däremot så fick eleverna möjlighet till att 
konkretisera för dem redan kända begrepp, detta är ett av syftena med det laborativa 
arbetet enligt Rystedt och Trygg. (2005) Det framkom emellertid under två av lärarin-
tervjuerna att de brukade använda sig av matematikverkstaden när de skulle öva på nya 
begrepp. Som exempel uppgav de att de hade övat på innebörden av begreppet division 
uppe i matematikverkstaden och sedan fortsatt med detta i de egna klassrummen. Då vi 
endast var med och observerade en lektion i matematikverkstaden var detta något vi inte 
såg under vår undersökning på skolan.   
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Löwing (2006) beskriver att matematik handlar om att abstrahera. När man har gått från 
det konkreta till det abstrakta så har man fått ett tankeverktyg, ”mental bild och ett ef-
fektivt språk”, som gör att man kan använda det i andra matematiska problem. (Löwing 
2006, s. 130) Hon påtalar även att det är viktigt att inte se på aktivitet hos eleverna som 
ett tecken på att de lär, aktivitet med material behöver inte betyda konkretisering. Hon 
förklarar konkretisering i matematik som vägen till abstraktion.  

När man ska konkretisera något kan man enligt henne göra det genom att ”knyta det 
som skall abstraheras till en för eleverna bekant situation eller metafor. Man kan också 
lyfta fram det man vill belysa med hjälp av ett material.” (Löwing 2006, s. 115) Det 
viktiga är sedan att eleverna inte bara är aktiva utan att de tänker och reflekterar över 
vad de håller på med. 

På den skola där vi gjorde vår undersökning hade de som vi tidigare nämnt ett schema 
för när varje klass fick använda matematikverkstaden. Då detta schema från och med 
nästa termin kommer att vara fulltecknat så kommer där inte att finnas någon plats för 
spontanbesök i matematikverkstaden. Vi ser i och med detta att det kan finnas en risk 
med att inrätta ett speciellt rum (matematikverkstad) för laborativt arbete på skolorna. 
Risken är att man då kan bli för styrd i sitt laborativa arbete då arbetspassen i matema-
tikverkstaden är schemalagda. Det är betydelsefullt, anser vi, att lärarna inte enbart pla-
nerar sitt laborativa arbete i matematik till dessa pass utan även utför laborativt arbete i 
de egna klassrummen. Därför bör man se till så att de laborativa materialen inte försvin-
ner ur klassrummen i och med att man inrättar en matematikverkstad eftersom de be-
hövs där för att elever ska kunna ha stöd av konkret material när de behöver det. Klass-
rumsmaterialet bör också utnyttjas till att utföra laborationer med vid tillfällen då man 
inte har matematikverkstaden att tillgå. 

Under denna studie så kunde vi endast i en av klasserna se hur feedback förmedlades till 
eleverna gällande deras arbete i matematikverkstaden. Denna feedback såg vi under 
Beriths lektion när eleverna fick redovisa gruppens arbete och hon hade då möjlighet att 
ge eleverna kommentarer på hur de hade arbetat fram sina resultat. Feedback är en cen-
tral del i formativ bedömning som beskrivits tidigare i detta arbete. I en rapport från 
Skolverket (2006) så beskriver de uppgiftsrelaterad, beskrivande feedback som positivt 
för lärandet.  

Slutsats och fortsatt arbete med bedömning i laborativ matematik   

Utifrån lärarnas svar på intervjufrågorna och deras uttalade syften med lektionerna i 
matematikverkstaden tolkade vi det som att de såg på den laborativa matematiken som 
ett verktyg i elevernas inlärning. Enligt lärarintervjuerna såg lärarna den laborativa ma-
tematiken som både en problemlösande aktivitet där eleverna skulle träna problemlös-
ning samt en samarbetsövning. De var alla överens om att det var centralt att eleverna 
var aktiva och samarbetade under det laborativa arbetet.  

Det stämmer väl överens med dagens syn på matematiskt kunnande att eleverna idag 
ska kunna använda matematiska begrepp och teorier på ett mer aktivt och utvecklande 
sätt. Lärarna såg samarbetet som ett verktyg för eleverna att komma vidare i deras för-
ståelse.  
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Inom problemlösning vilket ofta är basen i laborativt arbete i matematik är själva pro-
cessen fram till slutsatsen den viktiga delen. Om läraren bara ser att eleven har nått en 
slutsats och inte ser på hur han/hon nådde fram till den så missar läraren de kvaliteter 
som ska bedömas. De kvaliteterna är, bland annat, inom matematik elevens kunnande i 
att följa, förstå och pröva ett matematiskt resonemang.  

Om läraren bedömer eleven genom att endast titta på de resultat eleven har producerat 
kan det vara svårt att se dennes kunnande inom dessa kvaliteter. Det här är extra viktigt 
i de lägre åldrarna då en del elevers skriftliga språk inte är lika välutvecklat som det 
muntliga medan andra kan ha mycket lättare att uttrycka sig med hjälp av bilder och 
rita. Därför är det viktigt att det sker en kontinuerlig bedömning av eleverna. Även 
bredden på bedömningsinstrument måste vidgas för att läraren ska kunna fånga de kun-
skaper och förmågor som uttrycks i styrdokumenten. (Skolverket 2006)  

En slutsats är, att lärare som regel bör använda flera olika metoder och vid varje tillfälle välja 

den metod, som bäst fångar de kunskaper man avser bedöma. Ur rättvisesynpunkt borde ele-

verna också ges möjlighet att demonstrera sina kunskaper på det sätt som de själva anser bäst 

visar vad de kan. (Skolverket 2006, s. 29) 

Under de lektioner vi observerade i matematikverkstaden kunde vi se att barnen arbeta-
de aktivt och engagerat och att många tog ansvar för att även deras gruppkamrater skul-
le förstå vad arbetet gick ut på. Två av lärarna kontrollerade att de hade förstått innan de 
lät dem gå vidare i sitt arbete. Det var bara en av lärarna som dokumenterade detta ef-
teråt. Två av lärarna arbetade inte med någon form av bedömningsunderlag för arbetet i 
matematikverkstaden. Här skulle lärarna kunna använda sig av exempelvis bedöm-
ningsmatriser, portföljmetoden och även låta eleverna dokumentera själva.  

I boken Matematikverkstad (Rystedt & Trygg 2005) poängterar man vikten av att arbe-
tet i matematikverkstaden dokumenteras både av eleverna själva och av läraren. Förde-
len med att göra en bra dokumentation är att läraren i denna kan följa elevens läropro-
cess i matematikverkstaden. Man bör enligt dem också göra denna dokumentation så 
snart som möjligt efter lektionstillfället så att man fortfarande har arbetet i matematik-
verkstaden aktuell i minnet. Någon slags dokumentation från läraren eller eleverna där 
processen står i fokus skulle kunna synliggöra de efterfrågade förmågorna och göra det 
enklare för läraren att förmedla det till eleverna.         
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9 Vidare undersökningar 

Det vore intressant att se om elevernas syn på det laborativa arbetet i matemati-
kverkstaden skulle förändras om de fick en tydligare bild av lektionens syfte. Det vore 
också intressant om det fanns en synligare formativ bedömning som inriktade sig på de 
kvaliteter som lärarna själva ser som syftet med lektionen, nämligen samarbetet och 
elevernas förmåga att arbeta med problemlösning.  

Då vi under vår undersökning hade tänkt att i första hand använda oss av intervjuer för 
insamling av material valde vi att endast observera ett lektionstillfälle med varje lärare. 
Dessa observationer gav så pass mycket intressant information så vi kände att vi hade 
velat observera fler lektionstillfällen i matematikverkstaden. Det skulle utifrån detta 
vara intressant att göra en liknande undersökning men att då inkludera fler observationer 
av arbetet i matematikverkstaden. Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna 
vara att titta på om och i så fall hur lärare använder sig av det laborativa arbetet utanför 
matematikverkstaden. 

En av lärarna sa att hon gärna skulle vilja få hjälp med utformning av ett bedömnings-
instrument som fungerar i undervisningen överlag och inte specifikt i matematik-
verkstaden.               
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  

Innan lektionen gav vi klassläraren några frågor kring syftet med lektio-
nen. 

Vad är målet med lektionen? 

Vad vill du att eleverna ska lära sig under den här lektionen? 

Finns det någon koppling mellan läroboksarbetet och arbetet i matematikverkstaden? 

Efter lektionen gör vi vår längre intervju som är uppdelad på frågor kring 
den observerade lektionen och sedan allmänna frågor kring matematik 
och bedömning. 

Kan du beskriva lektionen i matematikverkstan och hur den fungerade? 

Uppnådde eleverna målet med lektionen? 

Hur såg/hörde du det? 

Kände du att du såg/hörde tillräckligt för att göra bedömning av varje enskild elev vid 
denna lektion? 

Varför/varför inte? 

1.Vad är det som styr ditt planerande av matematik lektionerna i verkstaden? 

2. Hur bedömer du matematikarbetet i matematikverkstaden? 

3. Vad är det du bedömer? 

4. Ser du olika kunskapsnivåer hos en elev när den arbetar i matematikverkstaden jäm-
fört med arbetet i läroboken? 

5. Hur ser du det? 

6. Hur dokumenterar du de kunskaper som eleverna visar i verkstaden?  

7.Dokumenterar du efter varje lektionstillfälle?  

8. Använder du någon speciell sorts dokumentation vid lektionerna i matematikverksta-
den? 

9. Vad är syftet med dokumentationen/bedömningen?  

10. Hur tänker du följa upp denna lektion? 

11. Hur går du vidare med det? 

12. Samma frågor 1-11 med klassrum istället för matematikverkstaden. 
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13. Kan du beskriva skillnaden mellan din bedömning av eleverna i verkstaden och då 
de arbetar t.ex. med läroboken? 

14. Hur förmedlar du din bedömning till eleverna?  

Frågor till den som var ansvarig för matematikverkstaden. 

Hur länge har ni haft Matematikverkstaden? 

Varför skaffade skolan matematikverkstad? 

Vem ansvarar för verkstaden och ser till att den uppdateras? 

Hur mycket tid får alla årskurser? 

Finns det möjlighet för elever att göra spontana besök i verkstaden?                        
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