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1. Inledning 
 

 

Som lärare i matte och NO hade vi ofta känt att NO:n tagit mer tid i anspråk eftersom den 

kräver mer tid för för- och efterarbete. Detta ledde till att matten i många fall blev 

eftersatt. Detta ville vi ändra på och började därför diskutera vad som behövde förändras. 

Vi ville engagera eleverna och ge möjlighet till ett aktivt tankearbete. Detta för att skapa 

en mer positiv attityd hos eleverna. 

 

Hösten 2005 bestämde vi oss för att starta ett projekt med 5 klasser i år 7. Syftet var att 

öka elevengagemanget och därmed hoppades vi öka begreppsförståelsen. 

 

Med följande två frågeställningar startade vi: 

 Hur ändras elevens begreppsförståelse genom laborativt arbete* 

 Ger portfoliometodiken ett större engagemang för lärandet i matematik 

 

*Det vi från början avsåg med laborativt arbete skulle under projektets gång komma att 

omfatta varierande problemlösningsuppgifter som temauppgifter, spel, öppna uppgifter 

och laborativa uppgifter.  

 

Vi fann också tydligt stöd i skolverkets styrdokument för våra tankar. I kursplanen står t 

ex följande att läsa: 

 

”Utbildningen i matematik skall ge eleven 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” (Kursplaner och betygskriterier 2000, 

s.26) 
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2. Teori/litteratur 
 

 

När vi startade vårt projekt var vår tanke att ett elevaktivt arbete skulle leda till en större 

begreppsförståelse och ett större engagemang. Vi sökte stöd för våra teorier i litteraturen 

och det var inte svårt att hitta. 

 

2.1 Begreppsutveckling 

 
När man pratar begreppsutveckling är det lätt att glömma att detta är väldigt komplext, 

vilket man även framhåller i Algebra för alla. 

”Det är vanligt att i skolan prata om begreppsförståelse eller begreppsuppfattning och 

begreppsbildning, inte minst i matematiken. Nu är det inte så enkelt att man antingen har 

förstått ett matematiskt begrepp eller inte. Det handlar mer om att man över tiden utvidgar 

sin bild av ett begrepp. I matematiken är inte ett begrepp uttömt bara genom att en formell 

definition har getts.” (Algebra för alla s.137)  

Per Berggren och Maria Lindroth har skrivit följande om rika matematikuppgifter som 

skulle kunna knyta an till hur elever just utvidgar sina begrepp 

”En av fördelarna med att arbeta med ett gemensamt problem eller en gemensam situation 

är att eleverna när de presenterar sina lösningar är intresserade av att lyssna på vad deras 

klasskamrater har kommit fram till. Detta leder till ett mycket fruktsamt kollaborativt 

lärande där någons erfarenheter väcker nya tankar hos andra som leder fram till nya eller 

fördjupade lösningar.  En annan fördel med att arbeta med rika matematikuppgifter är att 

eleverna under en längre tid är engagerade i en kontext. Detta gör att mindre tid behöver 

ägnas åt instruktioner och förståelse av ett problem och i stället kan tiden ägnas åt 

problemlösning, man får mer tid åt matematik”. (Matematik i tiden s. 461)   

I LPO 94 är intentionen att undervisningen ska vara individualiserad. Detta har lett till att 

många har ”hastighetsindividualiserat”, dvs eleverna arbetar med samma uppgifter men i 

sin egen takt i motsats till Berggrens och Lindroths teorier. ”En följd av denna utveckling 

är att uppgifterna som eleverna enskilt arbetar  med tappar sitt sammanhang. Det är i den 

gemensamma genomgången som detta sammanhang skapas. Klassundervisningen 

möjliggör dessutom för eleverna att lära sig något nytt som ger mening åt det enskilda 
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arbetet. I den gemensamma diskussionen i klassrummet kan miljöer för kollektivt lärande 

skapas som gör det möjligt för eleverna att urskilja nya dimensioner och mönster i ett visst 

matematiskt område.” (Matematik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 

bedömning – 2007, s.34) 

Lärarens roll är således att skapa miljöer men också att finna bra problem att knyta 

diskussionen till. 

”Arbete med matematik bör vara problemlösningsinriktat. En av de starkaste drivkrafterna 

är  behovet att lösa olika typer av problem. Det kan vara problem från praktiska 

situationer, observerade fenomen, eller problem som matematiken själv genererar. Det 

gäller att upptäcka likheter och skillnader, ordna och upprepa, systematisera och 

generalisera mm - aktiviteter som karaktäriserar matematiken. Genom själva processen att 

arbeta med utmanande problem utvecklar man sitt eget tänkande, förutom att själva 

utmaningen psykologiskt är en av de starkaste motorerna bakom detta att lära.” (Algebra 

för alla s.28) 

  

2.2 Problemlösning 

 
I kursplanen för matematik står: 

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” (Grundskolan kursplaner och 

betygskriterier 2000, s.26  )   

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande utforskande 

verksamhet och intuition.” (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000, s.27 ) 

”Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan 

lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 

matematikens uttrycksformer.” (Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000, s.27 )   

Per Berggren och Maria Lindroth skriver om hur viktigt det är att kommunicera i 

matematiken. De använder två typer av uppgifter, problemlösningsuppgifter som utgår 

från konkret materiel och uppgifter där eleverna ställs inför olika situationer, s k teman. 

De skriver ”Skillnaden mellan uppgiftstyperna är att den första mer fokuserar på 

matematisk problemlösning medan den andra typen har större tonvikt på kommunikation”. 

(Matematik i tiden s. 462) 
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De skriver också att det är uppenbart att tiden tillsammans på matematiklektioner inte ska 

ägnas åt tyst räkning. (Matematik i tiden s. 461) 

Utifrån detta skriver Berggren och Lindroth: ”Som synes lämnar kursplan 2000 inget 

utrymme för att inte använda laborationer som ett naturligt inslag i 

matematikundervisningen genom alla skolår. Istället för att föra en diskussion om ifall 

laborationer ska användas eller ej bör fokus ligga på vilka laborationer som ska användas 

och varför. ” (Matematik i tiden s. 418) 

Det är viktigt att ha klart för sig att det laborativa arbetet inte är ett mål i sig. Syftet med 

en inlärningsaktivitet är ju inte att producera en vara utan att producera kunskap. Utan 

reflektion kring det man gör och observerar bidrar inte en laborativ elevaktivitet särskilt 

mycket till kunskapsutvecklingen. Det är därför man ibland bör arbeta i smågrupper, så att 

man får möjlighet att uttrycka och diskutera sina observationer och slutsatser. (Algebra för 

alla s.110) 

”Det är viktigt att laborationer i matematik är väl genomtänkta. Man ska som lärare veta 

varför man gör en laboration, vilken matematik eleverna kan tänkas hitta i just den 

laborationen och hur uppgifterna kan fördjupas eller utvidgas. Det är inte ovanligt att den 

första matematik som man ser i en laboration är elementär. För att laborationen ska 

betecknas som bra krävs dock att den kan fördjupas och utvidgas till mer avancerad 

matematik som kan utmana alla elever. Laborationer som är ett ”kul inslag” på någon 

enstaka matematiklektion tror vi inte ger annat än en stunds trevligt tidsfördriv”. 

(Berggren och Lindroth Matematik i tiden s. 418  )” Varje laboration ska resultera i någon 

form av rapport”. (Matematik i tiden s. 419)  

 

Ett av de områden där grund- och gymnasieskolan i vår kommun har olika förväntningar 

på elevernas kunskaper är algebran. Här behövs bättre metoder för att öka förståelsen hos 

eleverna. I Algebra för alla står följande att läsa. 

”Många upplever algebran som svår för att den är så ”abstrakt” och inte har med 

verkligheten att göra. Genom väl planerade aktiviteter blir algebran både 

erfarenhetsgrundad och funktionell. Matematiken bör ha naturliga inslag av laborationer 

precis som t.ex. fysiken och kemin. Inte minst för elevernas attityd till matematikämnet är 

det nödvändigt att göra matematiken levande och mjukare”. (Algebra för alla s.28) 

”Laborativt arbete med funktioner kan erbjuda en helhetsupplevelse av matematikens 

form och funktion.  Att använda konkret material kan ge mening åt matematiken, till dess 
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innehåll, användning och åt begreppet matematisering, d v s att beskriva observerade 

fenomen med matematikens verktyg; mätetal, graf eller formel”. (Algebra för alla s. 107) 

 

2.3 Bedömning 

 
”Inriktningen för vårt arbete med bedömning är att göra det väsentliga bedömbart och inte 

det enkelt mätbara till det väsentliga” (PRIM-gruppen 2006) 

 

Vår önskan i projektet har varit att utveckla vår bedömning till att omfatta fler kvaliteter. 

Om detta skriver Håkan Johansson följande.  ”Viktiga generella kvaliteter är t ex att 

uppfatta samband, att lösa problem, att analysera och reflektera, att tolka symboler osv. 

Kvaliteter av ovanstående karaktär ska bedömas i samtliga ämnen. Därutöver ska också 

ämnesspecifika kvaliteter bedömas i matematik, t ex förmågan att uttrycka matematiska 

tankar och resonera logiskt. (Matematik i tiden s. 125). 

Bedömningen kan vara summativ vilket i praktiken innebär ett ämnesbetyg eller formativ 

som innebär att man följer elevernas lärprocess och stimulerar lärandet.  

”När man arbetar med formativ bedömning blir bedömningen en del av och ett stöd för 

elevernas lärande och en väg för läraren att få en allsidig bild av elevens kompetenser. Det 

kan även ses som en medveten strategi att öka måluppfyllelsen i skolan.”  

”Det är viktigt att framhålla att den formativa bedömningen ska vara av analytisk karaktär 

och förutsätter ett nära samspel mellan elev och lärare, med en kontinuerlig återkoppling 

till eleverna. Eleverna får systematisk och strukturerad respons och bekräftelse.” 

(Matematik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2007, s.52) 

”Det finns många olika verktyg att arbeta med i samband med formativ bedömning, till 

exempel klassrumssamtal, loggböcker, projektarbeten, skriftliga och muntliga test, 

bedömningsmatriser och utvecklingssamtal med portfolio. Grunden är att lärare och elever 

får tillgång till varierade bedömningsunderlag och metoder för att främja och bedöma 

lärande inom olika områden.” 

(Matematik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2007, s.52) 

I kursplanens uppnående mål för femte skolåret står: ”Eleven ska ha förvärvat sådana 

grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera 

situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö” Mot bakgrund av detta skriver 

Johansson vidare att: ” Det innebär konkret att eleven ska kunna förstå sambandet mellan 
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en verklig situation eller händelse och vilken metod eller vilket räknesätt man ska använda 

för att komma fram till en lösning. I bedömningen ska man således väga in elevens 

förmåga att avgöra hur man kommer fram till en lösning av det aktuella problemet. 

Förmåga kan något förenklat översättas med den kompetens eleven har för att kunna 

beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i närmiljön”. Han fortsätter:    

” Det är således inte enbart elevens räknefärdigheter som ska bedömas utan också elevens 

förmåga att tolka och förstå problem”. (Matematik i tiden s. 126) För att kunna bedöma 

denna förmåga behöver eleven få tillfälle att kommunicera sitt kunnande. ” Eftersom 

språket är en del i uppbyggnaden av begrepp är den här delen av bedömningen mycket 

viktig. Det en elev inte kan uttrycka klart är med stor sannolikhet inte tillräckligt 

förankrat. De aspekter som ska bedömas här är alltså elevernas förmåga att kommunicera 

hur de löser en uppgift. Det kan vara en skriftlig eller en muntlig redovisning. (Matematik 

i tiden s. 127) 

 

2.4 Portfoliometodik 

 
Redan när vi startade vårt projekt var vi på vår skola igång med portfolioarbetet men vi 

hade inom matten svårt att få portfolion meningsfull. När vi började läsa om 

portfoliometodiken ville vi först klargöra för oss själva vad denna metodik verkligen står 

för.  

Svenska kommunförbundet har gett ut en liten skrift som heter Elevportfolio, pedagogisk 

dokumentation för ökad framgång åt alla. I denna skrift beskriver man, på s.2, portfolion 

på flera sätt. Den benämns som ”tankens fönster” där man ska kunna se och följa hur 

elevens kunskap blir till, ”historieberättaren” där en utvecklingslinje dras upp, 

”översikten” med konkret information kring vad eleven gjort och gör samt ”laboratoriet 

som ger mening åt erfarenheter” där man kan se hur något skapas. Elevportfolion är 

således mycket mer än att samla arbeten. 

Här finner man också följande definition av elevportfolio: ”Portfolio är en form av 

pedagogisk dokumentation som är lärarledd och elevaktiv, positiv och meningsfull. Den 

syftar till att beskriva och tydliggöra vad och hur eleven lär sig , hur målen uppnås, samt 

hur eleven tänker kring sitt eget lärande och vilket stöd som behövs.” (Portfolio - sätt att 

arbeta, tänka och lära.) 
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Det har känts viktigt att portfolion i matematik ska hjälpa eleverna att vara medvetna om 

vad vi arbetar med och när de lärt sig nya begrepp. Vi har ofta diskuterat hur vi ska 

organisera arbetet. I Skolbarn skrev Helena Moreau en artikel där vi hämtat tankar. Hon 

skrev bl. a. :”Genom att regelbundet få kommentera sin läroprocess och sina prestationer 

tränas eleven i att reflektera över dessa. Eleverna får syn på sin utveckling när de väljer ut 

och bedömer sina egna arbeten. Dessa reflektioner är mycket viktiga.” Moreau fortsätter:” 

För läraren är elevens reflektioner viktiga eftersom de ofta ger en ovärderlig insyn i 

elevernas perspektiv på sitt eget lärande.”  (Skolbarn 5-6/99, s. 21) 

Vår tanke har varit att med portfolions hjälp kunna öka elevengagemanget  med 

portfoliometodiken. Om detta skriver Helena Moreau: ”Portfolio är ett utmärkt hjälpmedel 

för att få eleverna delaktiga i sitt eget lärande och i hur detta ska värderas på olika sätt.” 

(Skolbarn 5-6/99 s. 21) 
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3. Metod 
 

 

3.1 Förutsättningar 
 

3.1.1 Målgrupp  

Projektet skulle genomföras i 5 olika klasser som är indelade i 5 grupper. Dessa 5 grupper 

var indelade efter elevernas förkunskaper. En av grupperna har inte arbetat aktivt med 

projektet utan har varit vår referensgrupp. Under år 7 arbetade de 4 grupperna enligt 

projektets intentioner men efter en del lärarbyten och omstruktureringar är det bara 2 

grupper som till fullo arbetar med projektet i år 8. En del elever arbetade därmed mer 

konkret i år 7 än i år 8 vilket också gör deras attityd och kunskapsutveckling extra 

intressant att följa.  

 

3.1.2 Medarbetare 

Vi ville gärna engagera våra mattekollegor i vårt projekt. Två av dem arbetade helt efter 

projektets intentioner under år 7 men som vi tidigare nämnt påverkades arbetet av 

strukturella förändringar inför år 8. Våra intentioner var att träffas i hela projektgruppen 

varannan vecka för att uppdatera varandra om senaste nytt. Detta visade sig dock vara 

svårare än vad vi från början trott och arbetet i hela projektgruppen fungerade därför inte.  

Tiden för oss projektledare blev däremot mer omfattande än beräknat och vi träffas varje 

vecka.  

Att sprida våra idéer och tankar inom ämnesgruppen på skolan är nu vårt nästa mål.  

Det har visat sig vara lättare att sprida idéerna till kollegor på andra skolor i vår kommun. 

I oktober 2006 deltog vi på kommunens mässa ”Skoldagarna” där vårt arbete togs väl 

emot. Många efterlyste liknande materiel till sin skola vilket visar att det finns behov och 

önskemål om ett förändrat arbetssätt i matematik. 

 

3.1.3 Schema 

Eleverna hade i år 7 tre lektioner à 40 minuter per vecka. Framförallt för svaga elever var 

tiden för problemlösande arbete alldeles för kort. Inför år 8 önskade vi att få förlänga ett 

av de tre 40-minuters tillfällena i veckan till 80 minuter, vilket genomfördes.  

 9



Under år 7 hade vi projektledare inte någon schemalagd tid tillsammans, men under år 8 

har vi haft möjlighet att avsätta c:a en och en halv timme i veckan för att utarbeta 

uppgifter och driva projektet framåt.  

 

3.1.4 Materiel 

Det laborativa materiel vi använder är sådant som finns i de flesta skolor och hem. Vi 

använder tärningar, geobräden, tidningar, godis, mått, vågar etc.  

Till några av våra uppgifter har vi fått tillverka materiel av enkla medel. 

Alla arbetsblad, tabeller och annat underlag som kan behövas tillverkar vi efterhand och 

detta är tillgängligt för alla skolans pedagoger. 

 

3.2 Mattedag 
 

Som introduktion till vårt projekt hade vi en ”mattedag” med alla våra 7:or. Dagen syftade 

till att inspirera såväl elever som kollegor till ett varierande arbetssätt. Vi hade sex olika 

stationer som innehöll praktiska uppgifter i slöjden, kluringar, geobräde, 

matematikhistoria och excelövningar. Utvärderingen av denna dag visade att den var 

uppskattad av både elever och lärare. Detta gav oss en positiv start på vårt projekt och en 

markering att vi var igång. 

 

3.3 Attitydundersökning 
 

För att få en bild av elevernas inställning till matten började vi med att genomföra en 

attitydundersökning. I denna ställde vi frågor om hur eleverna uppfattade sin 

matematikundervisning och vad de tyckte om den. (Se bilaga 1) 

Attitydundersökningen har vi genomfört ännu en gång efter att eleverna arbetat med 

projektet i tre terminer. 

 

3.4 Arbetsgång 
 

Arbetsgången med eleverna är tydlig och återkommer för varje område.  

En begreppsdiagnos med valda begrepp inleder arbetsområdet. Eleverna får sedan ut en 

planering och en målbeskrivning. Därefter arbetar vi med varierade uppgifter, en del är av 
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ren träningskaraktär, andra är för bedömning. Dessa uppgifter är noga utvalda och 

kopplade till våra valda begrepp. Arbetet avslutas med att begreppen från 

begreppsdiagnosen stäms av. Hela arbetsområden dokumenteras till portfolion. 

Vår tanke är att eleverna ska ”äga sitt begrepp”. Därför får de efter avslutat arbetsområde 

de pusselbitar som motsvarar de begrepp som vi arbetat med och som eleven visat 

förståelse för.  

 

3.4.1 Begreppsdiagnos 

Begreppsdiagnoserna syftar till att få en bild av elevens förkunskaper och ge pedagogen 

ett underlag vid planering av arbetsområdet. Detta för att vi ska använda elevernas tid till 

det som de bäst behöver.  

Begreppsdiagnosen tar upp de begrepp som vi ska arbeta med, vi väljer alltså medvetet ut 

ett fåtal begrepp som vi fokuserar på. Uppgifterna i begreppsdiagnosen är öppna och ska 

helst visa hur långt eleven hunnit, dvs helst bör alla kunna besvara uppgifterna på något 

sätt. 

Diagnoserna innehåller ca 4 uppgifter och ska kunna genomföras på ca 20 min.  

Vi vill med dessa uppgifter också presentera för eleverna vad vi kommer att arbeta med 

under kommande period och vilka begrepp som är viktiga att ha förståelse för. 

Begreppsdiagnosen bedöms aldrig då den görs före ett arbetsområde. Efter avslutat arbete 

gör eleven däremot om diagnosen, nu med uppgifter som utvecklats till mer specifika 

problem. Då utgör den en del av bedömningen.  (Se bilaga 2) 

 

3.4.2 Planering och målbeskrivning 

När begreppsdiagnosen är genomförd får eleverna ut en planering med mål och uppgifter. 

Målen är kopplade till vårt begreppspussel (se 3.4.5) som i sin tur är kopplade till 

uppnåendemålen för år 9. På planeringen framgår tydligt vilka problemlösningsuppgifter 

som genomförs under avsnittet och när de genomförs. Datum för inlämning av 

bedömningsuppgifter finns också angivet. 

Planeringen anger slutligen vilka uppgifter eleverna ska göra för färdighetsträning. Dessa 

kan finnas i deras lärobok eller på utvalda arbetsblad.  

 

3.4.3 Uppgifter 

Varje vecka har vi avsatt tid för att ta fram uppgifter till nästa veckas arbete. Uppgifterna 

är det centrala arbetet i detta projekt och för varje arbetsområde har vi konstruerat 4-5 
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uppgifter. De syftar till att öka förståelsen för matematiska begrepp och att öka lust och 

engagemang för ämnet. 

Uppgifterna är av skiftande karaktär. Vi har under projektet tagit fram uppgifter i tre 

kategorier: färdighetsträning, laborativa uppgifter och temauppgifter. Gränsen mellan 

dessa tre typer av uppgifter är dock inte alltid helt tydlig.  

En del uppgifter konstrueras som ren färdighetsträning. Det kan t ex vara tärningsspel 

eller andra övningar där man arbetar i par. Vi vill stimulera till diskussioner i gruppen och 

på så sätt också få eleverna att formulera i ord vad de förstår.  

De laborativa uppgifterna försöker vi konstruera på ett sådant sätt att eleverna själv ska 

upptäcka samband, oftast laborativt, formulera slutsatser och tränas att använda sina 

upptäckter till att generalisera. Detta kan vara med hjälp av geobräde eller att de rent 

praktiskt mäter och klipper.  

Inom vissa arbetsområden såsom statistik, procenträkning och även geometri har det 

passat bra med temauppgifter. Då har vi gjort uppgifter där eleverna utgår från sin egen 

vardag. I år 7 har vi genomfört en statistisk undersökning som följts av undervisning i 

Excel för att visa på datorns användning i matematiken. De får också göra en större 

uppgift kring sin egen ekonomi. I år 8 arbetar eleverna med ett tema där de äger en butik 

och ska planera och skylta upp en realisation. De har också genomfört en figurerad 

renovering av sitt rum där hemma. En del uppgifter, ca en per arbetsområde konstrueras 

för att kunna bedömas. Oftast är vi intresserade av att bedöma problemlösningsförmåga 

och redovisning. Målet är att dessa uppgifter ska vara öppna och kunna lösas med flera 

olika metoder. Helst ska mer kreativa sidor också kunna användas för lösning. Ibland 

krävs att eleverna själva skapar de förutsättningar som behövs för att lösa problemet, eller 

att de söker fakta som de behöver för att klara problemet.  

 

När vi väljer uppgifter ska de täcka upp de begrepp eleverna redan stött på i 

begreppsdiagnosen. Vi tar här upp vårt arbetsområde Samband som exempel.  

I begreppsdiagnosen finns tre uppgifter. (Se bilaga 2)  

Den första uppgiften tar upp koordinatsystem. För att träna detta har eleverna arbetat med 

”Sänka skepp” och ”Min figur”, dessa uppgifter är ren färdighetsträning. (Se bilaga 3 & 4) 

Till den andra uppgiften, som handlar om att tolka väg/tid-diagram, har vi arbetat med 

”Tolka samband” i diskussionsgrupper. (se bilaga 5) 

I den tredje och sista uppgiften på begreppsdiagnosen ska eleverna para ihop ett samband 

med rätt graf. Därefter arbetar eleverna med uppgiften ”Kulikuligt” där de laborativt övar 
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på att göra ett eget diagram och använda detta för att dra slutsatser. (Se bilaga 6) När vi 

sett att eleverna har en metod gör de en liknande uppgift men med ytterligare en 

svårighetsgrad. I uppgiften ”Ring Ring”, som är en tematisk uppgift och dessutom en 

bedömningsuppgift, finns möjlighet för jämförelse och analys. (Se bilaga 7) 

På detta sätt som vi här beskriver lägger vi upp alla våra arbetsområden. 

 

3.4.4 Bedömning 

Vi bedömer inte alltid elevernas arbete med samma metod. Det kan vara 

inlämningsuppgifter, sammanfattningar, temauppgifter, skriftliga och muntliga prov. 

Oavsett metod är vi dock noga med att eleverna i förväg alltid är informerade om att 

uppgiften ska bedömas. 

När vi konstruerar bedömningsuppgifter konstruerar vi också bedömningskriterier 

kopplade till uppgifterna. Dessa kriterier visar elevernas progression. De visar om eleven 

kan använda matematiska metoder, har förståelse för begrepp, hur väl de kan redovisa  

lösningar och huruvida de kan generalisera. Alla bedömningsunderlag utgår oftast från 

samma tanke. De första kriterierna handlar om att förstå problemet och att kunna hitta 

någon metod för lösning samt redovisa. De senare handlar om att strukturera redovisning, 

använda generella lösningsmetoder, kunna dra slutsatser och generalisera. Tanken är att 

tydliggöra elevens utveckling för eleven och läraren. Matrisen innehåller alltid sex 

kriterier. Uppnådda kriterier markeras med färger i ett resultatblad. (Se bilaga 9 och 10)  

För varje bedömd uppgift tillkommer den nya bedömningen på elevens egna resultatblad. 

Detta får eleven ut tillsammans med den bedömda uppgiften. På resultatbladet kan eleven 

alltså se om den fått fler färgmarkeringar och därmed utvecklat sin matematiska förmåga. 

(Se avsnitt 4.3.3) 

I år 8 har vi för första gången konstruerat en muntlig bedömningsuppgift. Denna utgår 

från uppgiften ”Tivoli”. Eleverna får här samla data genom att dra på lyckohjul, kasta pil, 

rulla kulor i labyrint, dra lotter, kasta tärning etc. Efter denna lekfulla introduktion får 

eleverna problemuppgifter, kopplade till tivolit, med sig hem. Eleverna har nu olika data 

som de måste sammanställa och därefter kan de besvara frågorna och lösa problemen. 

Eleverna arbetar med uppgiften både hemma och i skolan under en vecka innan de lämnar 

in sin rapport för bedömning. Avslutningsvis delas eleverna in i grupper om ca fyra för att 

diskutera uppgifter som knyter an till tivolit. Den muntliga diskussionen sker under 

samma former som de muntliga ämnesproven i år 9 och bedöms utifrån samma generella 

matris.  
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Uppgiften är alltså indelad i tre delar. Första delen är praktisk och bedöms inte medan de 

andra två delarna, den skriftliga och den muntliga, utgör bedömningsunderlag för läraren. 

Syftet med denna form av bedömning är att eleverna under bedömningens gång får 

ytterligare ett tillfälle att reflektera. Detta är alltså ett bra exempel på formativ bedömning. 

 

När vi använder prov för bedömning utgår vi från den begreppsdiagnos vi använt när vi 

startat ett arbetsområde. Begreppsdiagnosen är öppen för att vi ska kunna läsa in så 

mycket som möjligt av elevernas förkunskaper. Proven är däremot omarbetade för att visa 

om eleven utvecklat metoder för att lösa olika problem. (Se bilaga 8)  

 

3.4.5 Begreppsportfolio 

Då vi hösten -06 startade vårt projekt, införde vi i vår skola samtidigt portfoliotid på 

schemat. Vi bestämde oss tidigt att vi skulle ta detta tillfälle och utveckla ett enkelt och 

tydligt arbetssätt kring portfolio i matte. Vi hittade ingen litteratur i ämnet som passade 

våra tankar om hur man löser detta med äldre elever. Vi ville att eleverna skulle se sin 

utveckling, att de skulle ha kunskap om sin kunskap. Vi bestämde oss för att omarbeta 

uppnåendemålen i kursplanen till delar som eleverna lätt kunde förstå och ta till sig.  

Processen vid utformningen av detta gav oss pedagoger flera tillfällen till djupare 

pedagogiska diskussioner och en större samsyn kring matematikens innehåll och metoder. 

Vårt absoluta mål var att synliggöra för eleverna att deras kunskaper ökar och därmed ge 

dem självförtroende. 

Vi ville tydliggöra för både elev och pedagog vilket begrepp vi arbetar med och visa 

eleven, när bedömning skett, om eleven nått kunskap om begreppet.  

 

Vi valde att konstruera 9 olika pussel, med vardera sex bitar, uppdelade på olika områden. 

(Se bilaga 11 för exempel). Varje pusselbit beskriver en förmåga eller ett begrepp som 

eleven ska tillgodogöra sig. När eleven visat att den äger denna förmåga eller har faktisk 

kunskap om begreppet får eleven en pusselbit att spara i sin portfolio. Portfolion är i 

nuläget ett kuvert, men vi letar efter mappar för ändamålet. Dessa pussel är i A4 format 

och laminerade men vi hade önskat att vi kunde tillverka dem i något tjockare material. 

Efter ett avslutat arbetsområde får eleverna reflektera över vilka bitar de tycker att de ska 

erhålla. De har alla en översikt över de olika pusslen. Om inte elevens och pedagogens 

bild överensstämmer behövs en diskussion där bedömda uppgifter av olika slag kan tas 

fram.  
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3.5 Intervjuer 
Två intervjuer har genomförts. En med enbart flickor och en med enbart pojkar. Denna 

indelning gjordes för att se om det fanns skillnader i åsikter mellan flickor och pojkar.  

Till varje intervju, som varade ca 30 minuter, valde vi  ut tre elever. En elev från vardera 

undervisningsgrupp som ingår i projektet samt en elev från vår referensgrupp som inte 

deltar i projektet. Elevurvalet gjordes utifrån elevernas schema vid detta tillfälle, dvs 

eleverna valdes för att de hade möjlighet att delta. Urvalet gjordes alltså inte med tanke på 

kunskaper i eller attityd till matte. 

 

3.5.1 Frågor 

Frågorna vi ställde kan delas i tre kategorier, allmänna frågor, frågor om 

begreppsförståelse och frågor om portfolio. 

 

Allmänt: 

Vilken typ av uppgifter får dig att förstå matematik? 

- Tycker du att ni arbetar med den typen av uppgifter? 

Hur vet man när och vad man lärt sig? 

 

Begreppsförståelse: 

Vad menas med ett begrepp i matematik? 

Vilka begrepp har du förståelse för? 

Hur går det till när man lär sig ett begrepp? 

 

Portfolio: 

Använder du din portfolio i matematik? 

Vad är bra att sätta in i portfolion för att visa vad man lär sig? 
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4. Resultat 
 

 

4.1 Attitydundersökning 
 

Vår attitydundersökning (se bilaga 1) är genomförd vid två tillfällen. En gång då vi 

startade projektet på hösten 2005 och en gång nu på våren 2007. Eleverna har alltså haft 

möjlighet att arbeta i vårt projekt i tre terminer innan vi utvärderat.  

Vi har valt att presentera resultatet i diagramform, där de som arbetat med projektet finns 

representerade i ett diagram och de som inte arbetat med projektet finns i ett annat 

diagram. Vi hoppas då att skillnaderna i inställning till matte tydligt ska framgå. Vi har 

valt ut några av frågorna som vi anser relevanta för rapporten. 

Eleverna har fått elva påståenden att ta ställning till. Som framgår av enkäten finns det en 

skala på fem steg till varje fråga, där steg 1 motsvarar att påståendet inte alls stämmer 

medan steg 5 innebär att det stämmer mycket väl. 
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Stämmer mycket väl 

 
Stämmer inte alls 1 
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Vid första tillfället var det 94 elever som besvarade enkäten och vid det andra tillfället 89 

elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.1. Är det kul med matte? 

På frågan om matte är kul ser vi en klar förändring till det positiva bland de elever som 

deltagit i projektet. Framför allt har den del som inte alls instämmer minskat kraftigt. 
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Diagram 1: Jag tycker matte är kul.  Diagram 2: Jag tycker matte är kul. 
Projektgruppen 2005   Projektgruppen 2007 
 

 

Bland de som inte deltagit i projektet ser vi också en förbättring vad gäller de som tidigare 

var mest negativa. Dock har andelen som ligger på medel och över inte förändrats. 
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Diagram 3: Jag tycker matte är kul.  Diagram 4: Jag tycker matte är kul. 
Övriga 2005   Övriga 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2 Är det kul att lösa problem? 

Även på denna fråga kan vi se klara skillnader på inställningen före projektets start och nu 

efter ett och ett halvt år. Det är väldigt tydligt att de flesta nu ser det som något positivt att 

lösa problem. Endast 6 % är negativt inställda till problemlösning jämfört med 28% före 

projektets start. 
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Diagram  5: Jag tycker problemlösning är kul Diagram 6: Jag tycker problemlösning är kul 
Projektgruppen 2005   Projektgruppen 2007 
 
 

Bland de som inte deltagit i projektet är resultatet annorlunda. Man kan tydligt se att 

inställningen till problemlösning bland dessa elever försämrats. Endast hälften instämmer 

i att det är kul att lösa problem jämfört med tidigare då c:a 70 % var positivt inställda. 
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Diagram  7: Jag tycker problemlösning är kul Diagram 8: Jag tycker problemlösning är kul 
Övriga 2005   Övriga 2007 
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4.1.3 Jag vet vilket begrepp jag arbetar med 

Efter att ha arbetat med projektet under ett och ett halv år kan man se att de elever som 

arbetar på detta vis är väl medvetna om vilket begrepp de arbetar med. På påståendet är 

det alltså 94% som anser att det stämmer väl. Bland de som inte arbetar inom projektet är 

det motsvarande värdet 63 %. Av de som ingår i projektet är det anmärkningsvärt att det 

är 0% som inte instämmer i påståendet, dvs alla har någon uppfattning om vilket begrepp 

de arbetar med. 
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Diagram 9: Jag vet vilket begrepp jag arbetar med                Diagram 10: Jag vet vilket begrepp jag arbetar med 
Projektgruppen 2007                     Övriga 2007 

 
 

 

4.2 Intervjuer 
 

Här följer elevcitat som är intressanta för resultatet. Elever som betecknas med A deltar i 

projektet och elever som betecknas med (B) deltar inte. 

 

Allmänt: 

Vilken typ av uppgifter får dig att förstå matematik? 

Flickor: 

(A) - ”Muntliga genomgångar först. Sedan när man får göra uppgifter som tivolit, det blir 

roligare då”.  

(A och B) -” När man får arbeta tillsammans”.  

(B) - ”Praktiska uppgifter, men det gör inte vi. ”  

Pojkar: 

0%

6% 

1
2
341%53% 
4
5
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(A) -” När man har ett tema”. 

(B) -” Genomgångar och sedan räkna på det”.  

 

- Tycker du att ni arbetar med den typen av uppgifter? 

Flickor: 

(A) –” Ja” 

(B) –”Nej” 

 

Hur vet man när och vad man lärt sig? 

Flickor: 

(A och B) -” När man känner att man vet hur man ska lösa en uppgift direkt.”   

(A och B) - ”När man får mycket gjort. När man klarar uppgifterna är det roligt och då 

går det lätt.”  

(A) - ”När man känner igen något från skolan utanför skolan och förstår vad som 

menas.” 

Pojkar: 

(B) ”- När man klarar proven och diagnoserna.” 

(A) ”- När man klarar sådana uppgifter man får av Åsa.” 

(A) ”- När det går lättare och lättare…” 

 

Begreppsförståelse: 

Vad menas med ett begrepp i matematik? 

Flickor: 

(B) -” Aldrig hört ordet”.  

(A) - ”Centimeter” 

(A) - ”Det man jobbar med”. 

Pojkar: 

(B) -” Ingen aning. 

(A) – ”Är det pusselbitarna?” 

 

Vilka begrepp har du förståelse för? 

Flickor: 

(B) –”Vet inte”. 

(A) –” Kan pricka för om jag har en lista”.  
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Pojkar: 

(A) –” Behöver titta på pusselbitarna så kan jag visa”. 

 

Hur går det till när man lär sig ett begrepp? 

Flickor: 

(A och B): -”Genomgångar, räkna exempel och läsa i rutan i boken”. 

(A) –” Roliga praktiska grejor, då minns man bättre”. 

(A) –” Jag minns som bilder. T. ex. arean av triangel ser jag en halv rektangel”. 

Pojkar: 

(A och B) –” Lyssnar, kollar rutorna och provar själv”. 

(A) –” I sexan skulle man göra färdigt boken då arbetade man själv och då gjorde jag 

alltid så när jag lärde mig. Det var inte så roligt då”. 

(A) - När jag utforskar saker som jag håller på med”. Ger exempel:” Tärningar och 

geobräde”. 

(A och B) – ”Det vore bra med dataprogram”. 

Portfolio: 

Använder du din portfolio i matematik? Frågan syftar på elevernas visningsportfolio. 

Flickor: 

(A och B) –” Nej” 

(A) – ”Den är överflödig”. 

Pojkar: 

(A och B) –” Nej” 

(A) –” Ja, ibland prov”. 

 

Vad är bra att sätta in i portfolion för att visa vad man lär sig? 

Flickor: 

(A) – ”Sammanfattningar” 

(A och B) – ”Inte prov!” 

(B) –” Något annat test efter prov och allt. Diagnos?” 

(A) –” Uppgifter som tivolit”. 

(A och B) –” Då ska där vara en lärarbedömning med och det är bra när man ska 

utvärdera” . 

Pojkar: 

(A) -” Man skulle kunna ha tidstester”. 
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(A) -”Tivolit ska jag sätta in”. 

(B) - ”Man kan sätta in prov och diagnoser.” 

(A) - ”När man löst andra uppgifter på lösblad.” Syftar på uppgifter som vi gör inom 

projektet. 

(A) - ”Bedömningar. På butiken var det ju en plansch… man kan ju fotografera den”. 

 

4.2.1 Kommentarer till intervjuerna 

Genomgående är att elever som ingått i projektet har fler idéer om hur man kan lära sig 

och dokumentera vad man lärt sig, medan elever som stått utanför projektet har färre 

metoder och redovisningssätt att relatera till. Eleverna i projektet ger exempel på 

elevaktiva arbetssätt, medan eleverna utanför projektet mest relaterar till lärarens 

genomgång och lärobokens faktaruta. 

Eleverna utanför projektet har ingen uppfattning om vad ett begrepp är. De som deltagit i 

projektet har en god uppfattning om vilka begrepp de kan under förutsättning att de har 

sina begreppspussel framför sig. Anmärkningsvärt är att flickan som inte deltagit i 

projektet inte vet vilka begrepp hon kan trots att hon är en välpresterande elev.  

I diskussionens inledning såg eleverna ingen mening med sin portfolio. Under 

diskussionens gång blev dock eleverna mer engagerade och kom med många förslag på 

innehåll.  

Någon skillnad mellan pojkars och flickors åsikter framkommer inte vid intervjuerna.  

  

 

4.3 Begreppsförståelse 

 
4.3.1 Begreppsdiagnos/utvärdering 

Att mäta huruvida problemlösande arbetssätt ökar elevers begreppsförståelse har inte varit 

så lätt. Det vi gör är att vi låter eleverna göra en begreppsdiagnos när vi börjar med ett nytt 

arbetsområde. I slutet av området använder vi oss av ett likvärdigt underlag för att se om 

eleverna tillgodogjort sig den kunskap som motsvarar vår målsättning.  

Vi har valt att titta på avsnittet Samband i en av våra grupper. (Se bilaga 2 & 3) 

Det visar sig då att 6/20 elever kan tolka ett väg/tid –diagram redan innan vi har diskuterat 

eller arbetat med det gemensamt. 5/20 elever kan ange punkter i ett koordinatsystem 

 22



korrekt. Det var dock hela 19 elever av 20 som klarade att para ihop en linje i ett diagram 

med en tillhörande text. 

Vid utvärderingen efter genomarbetat arbetsområde klarade samtliga elever dessa 

uppgifter. Många elever hade dessutom tillgodogjort sig kunskaper för att klara de svårare 

uppgifterna. Det var endast 4 elever som inte klarade målen för VG. 

Samma effekt ser vi tydligt även på andra arbetsområden.  

 

4.3.2 Begreppspussel 

Våra pusselbitar är också ett försök att se hur elevernas begreppsförståelse ökar. När vi 

presenterade pusslet första gången var det många elever som inte visste vilka begrepp de 

arbetat med eller vad de stod för. Efter att ha arbetat med dessa under en tid framgår det 

tydligt att eleverna vet vad de kan och vad vi arbetat med.  

Eleverna får förtroendet att själva välja ut vilka begrepp de tillgodogjort sig. Därefter 

diskuterar lärare och elev om det stämmer. Det är ytterst sällan vi är oense vilket tyder på 

att eleverna är medvetna om sina kunskaper. Tydligt är också att när en elev inte känner 

till ett begrepp beror det oftast på att vi ännu inte arbetat med det.  

 

4.3.3 Bedömningsmatriser 

De bedömningsmatriser vi arbetar kring visar också på elevens egen utveckling. Genom 

att eleven får sitt eget resultatblad med de uppgifter som bedöms med en enkel matris kan 

eleven själv se sin utveckling. Mörk grön markering innebär att man klarat det medan ljust 

grönt innebär att man är på väg. Nedan följer ett exempel för en elevs utveckling. (För 

kriterier se bilaga 10) 

 

Anna Andersson       
Uppgift 1 2 3 4 5 6 

Godispåsen             
Din Ekonomi             
Area på ett bräde             
Piffa upp ditt rum             
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5. Diskussion 
I denna  diskussion ska vi resonera kring och försöka ge svar på våra två inledande 

frågeställningar. 

 

5.1 Hur ändras elevens begreppsförståelse genom laborativt arbete 

 
När vi startade vårt projekt hösten 2005 var vår intention att få fler laborativa inslag i 

matematikundervisningen. Ganska snart insåg vi dock att ”laborativt arbete” inte täckte in 

allt det vi avsett. Det vi istället kom att mena med laborativt arbete är problemlösande 

matematik, där vi försöker hitta ett sammanhang att utgå ifrån som gör att eleven kan 

relatera arbetet till sin egen verklighet. Inom varje sammanhang kan det alltså förekomma 

flera olika moment eller uppgifter för att belysa desamma. 

 

I intervjun ser vi en ökad medvetenhet kring vad som menas med begrepp, 

attitydundersökningen visar dessutom att ingen elev i projektet är osäker på vilket begrepp 

de arbetar med. Detta beror med stor sannolikhet på att vi arbetar med problem kopplade 

till specifika begrepp. Vi anser att vi själva är tydligare med vad vi undervisar om nu än 

tidigare tack vare strukturen i vår arbetsgång. Vi väljer alltid ut ett fåtal begrepp som vi 

koncentrerar oss på. Ju mer inskolade eleverna är i arbetssättet desto mer medvetna är de 

också om vilka begrepp vi arbetar med. Vi upplever att vi förflyttat tryggheten med att ha 

en bok till att tryggheten finns i kännedomen om vilka begrepp vi arbetar med. Med detta 

menar vi att boken inte längre utgör innehållet. Innehållet bestäms istället av de begrepp 

och tillhörande problem vi arbetar med. De elever som tidigare varit fokuserade på att 

vara först i boken vill nu hellre delta i gemensamma diskussioner och uppgifter då de inser 

att detta är mer givande. Eleverna vet också numera att de inte bara bedöms utifrån ett 

avslutande prov. Detta gör att de engagerar sig mer i hela arbetsområdet.  

När arbetsområdet är avslutat får eleven själv välja ut de pusselbitar i begreppspusslet som 

de anser att de har förståelse för. I samtalet med den enskilde individen är vi oftast 

överens om vilka begrepp eleven erövrat vilket tyder på att eleverna vet vilka begrepp vi 

arbetat med och vad de står för.  

 

Några faktiska resultat på att elevernas begreppsförståelse ökar med just laborativt arbete 

har vi egentligen inte. Däremot kan vi mot tidigare erfarenheter se att eleverna har en 
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vidare förståelse för de begrepp vi arbetar med utifrån att arbetssättet är varierat och i 

många fall verklighetsanknutet. För varje elev kan vi med hjälp av resultatbladen se hur 

eleverna utvecklar sin begreppsförståelse. Om vi jämför resultat inom samma begrepp ser 

vi i de flesta fall en positiv utveckling. Tydligast framgår på dessa resultatblad elevernas 

utveckling av redovisning, matematiskt språk och matematiskt tänkande. Enligt Håkan 

Johansson, som vi tidigare refererat till, är det först när en elev har nått begreppsförståelse 

som eleven kan redovisa sina lösningar och analyser på ett, språkligt, bra sätt. Då det är 

alldeles tydligt att redovisningarna har förbättrats med hjälp av denna typ av 

arbetsuppgifter drar vi slutsatsen att eleverna faktiskt nått en bättre begreppsförståelse. 

 

5.2 Ger portfoliometodiken ett större engagemang för lärandet i matematik 

 
Utifrån de intervjuer vi haft kan vi se att elevernas intresse för portfolio i matematik är 

lågt. Men trots detta har de många idéer för vad som kan finnas med i portfolion. Vi tror 

att det krävs en levande diskussion om portfolions syfte för att eleverna ska se någon 

mening med denna. Klart är att den typen av uppgifter vi arbetat med är lämpiga för 

portfolion då dessa visar flera av elevens kvaliteter. I intervjun framkom också att det bör 

finnas med en utvärdering av uppgiften de väljer att sätta in samt en lärarbedömning. I 

samband med att en uppgift sätts in i portfolion får eleven möjlighet att reflektera över vad 

de lärt sig och sätta upp nya mål. Detta tror vi i förlängningen kan leda till ett större 

engagemang och en större medvetenhet om sitt eget lärande. 

 

Arbetsgången har en tydlig koppling till portfoliometodiken. Vi startar med att hitta  

elevens  förkunskaper, presenterar övergripande målbeskrivningar och sätter upp egna 

mål. Elevernas redovisade uppgifter är dokument väl lämpade för portfolion tillsammans 

med kvalitativa bedömningar och reflektioner.  

 

I dagsläget arbetar vi med ett begreppspussel i matematik. Trots att vi inte arbetat med 

detta så aktivt som vi önskar är eleverna förvånansvärt engagerade när vi använder det. 

Det visar att om vi som pedagoger hade varit ännu tydligare med detta arbetet hade vi med 

stor sannolikhet kunnat se ett ännu större engagemang hos eleverna. 

I det urval av begrepp som eleverna själva gör kan vi se att de gör medvetna val och att de 

reflekterar kring vad de faktiskt kan och har lärt sig.  
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6. Avslutning  
Arbetet med detta projekt har tvingat oss till en djupare reflektion kring vår egen 

undervisning i matematik, vilket har varit oerhört lärorikt. Medvetenheten om vårt arbete i 

klassrummet har ökat, vi känner att vi har fått en tydligare struktur och ett tydligt syfte 

med det vi gör i vår undervisning. Det vi genomför med våra elevgrupper idag är noga 

utvalt. 

 

När vi påbörjade skrivandet av denna rapport och därmed utvärderingen av de 

frågeställningar vi från början satt upp, insåg vi snabbt att dessa var svåra att besvara.  

Vi tycker dock att vi kan se en tydlig ökning i elevens begreppsförståelse genom 

laborativt arbete och att portfoliometodiken ger ett större engagemang för lärandet i 

matematik. 

Men troligast av allt är nog att det förhåller sig tvärtom – ett laborativt arbetssätt ökar 

engagemanget och portfoliometodiken ökar begreppsförståelsen. 

 

Vi kommer självklart att fortsätta vårt arbete med projektet ytterligare ett år och hoppas 

sedan att detta arbetssätt klarar att leva vidare av sig själv. Vår målsättning är att först 

försöka få våra kollegor helt delaktiga och därefter hoppas vi kunna nå ut till ännu fler 

pedagoger. Våra kanaler att nå ut är genom deltagandet i dels en Röda-trådengrupp, där 

alla grundskolor och gymnasieskolor i vår kommun är representerade, och dels genom 

deltagande i kommunens Matematikutvecklingsgrupp. 

 

Ett annat mål är att utveckla våra begreppspussel till att även omfatta pussel som utgår 

från mål att sträva mot eller från bedömningskriterierna för de högre betygen så att elever 

med högre ambitioner och kunskapsnivå också ska få utmaningar. Även för dessa elever 

är det viktigt att veta hur långt de kommit i sin utveckling och att veta vad de har framför 

sig. 

 

Efter dessa tre roliga och utvecklande terminer är vi övertygade om att fler elever borde få 

möjlighet att arbeta mer problemlösningsinriktat och mer varierat för att känna lust att lära 

matematik och öka sina kunskaper i ämnet. 
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Matteprojekt år 7                     Nuvarande Mattegrupp: 
                                                                   Tidigare mattegrupp: 

Attitydundersökning  
Sätt ett kryss i den ruta som bäst passar in på dig. Ju längre till högre desto bättre passar 
påståendet in på dig. 
 
                              stämmer  ---------------------------- stämmer 
                                           ej                  helt 
 

     
 
     
 
     
 

     
 
     
 

     
 
     
 

     
 

     
 
     
 
     

1. Jag tycker att matte i skolan är kul                
 
2. Jag tycker att matte i skolan är lätt 

  
3. Jag jobbar mycket med matte 

 
4. Jag tycker att matte är viktigt 

 
5. Jag vet alltid vilket begrepp vi arbetar med i matte 

(vinklar, omkrets, bråk, area) 
 

6. Jag vet vilka kunskaper jag har i matte 
 

7. Jag tycker om att räkna i matteboken 
 

8. Jag tycker om att använda praktiskt materiel 
(tärningar, måttband, klossar) 

 
9. Jag tycker det är kul att diskutera matte i skolan 

 
10. Jag tycker det är kul att lösa problem 

 
11. Jag tycker det är kul med nya områden och 

uppgifter 
 

12. Egen kommentar om matten i skolan 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Flicka □ Pojke □ 
 

Tack för hjälpen! 



Begreppsdiagnos år 8 

 
 

1. Ange nedanstående punkters läge: 
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2. Elin har varit ute och cyklat! Beskriv Elins cykeltur! 
 

km 
  

0

1

2

3
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      min
 
 
 Taxi – lätt! 

3. Para ihop Taxibolagen med rätt linje i diagrammet! Vi kör dig vart du 
vill i stan för 80 kr.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadstaxi

0
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km

kr

2

Taxi – snabb! A 
Du betalar bara 20 kr för 
framkörning och sedan 8 
kr/km. 

B 

C 

Taxi - smidig!  
Ingen framförningsavgift. Hos 
oss betalar du bara 12 kr/km. 
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Arbetsuppgift, samband 

© Frida Wirén & Åsa Hammarlund 

 
Du ska placera ut 4 stycken skepp i ditt koordinatsystem.  

 
Skeppen ser ut så här: 
          
          
          
 

 
Här ritar du in de skepp som 
din motståndare ska sänka. 
Du får placera dem på vilket 
håll du vill, dock ej 
diagonalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6       

      5       

     4       

     3       

     2       

     1       
-F -E -D -C -B -A 

    -1 
A B C D E F 

     -2       

     -3       

     -4       

     -5       

     -6       

 
 

     6       

     5       

     4       

     3       

Här ritar du in de ”skott” du 
skjutit. Bommar markeras 
t.ex. med kryss och träffar 
med ringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     2       

     1       
-F -E -D -C -B -A 

    -1 
A B C D E F 

     -2       

     -3       

     -4       

     -5       

     -6       



Arbetsuppgift, samband 

 
Arbeta parvis! 
Nedan ser du två koordinatsystem. Du ska nu placera ut 8 punkter i detta system. 
Punkterna ska placeras i skärningspunkterna mellan två linjer. Tanken är att dessa 
punkter ska bilda en figur. Det kan t.ex. vara en bokstav, ett hjärta eller en geometrisk 
figur – du bestämmer.  När detta är klart gäller det att hitta varandras figurer.  Det gör ni 
genom att ange en punkt och markera om det är ”träff” – som i sänka skepp. 

 
 
 
 
 
 

-10

-5

0

5

10

-10 -5 0 5 10

y 

I detta systemet ritar du 
in din egen figur med 
hjälp av 8 punkter 

x

-10

-5

0

5

10

-10 -5 0 5 10

y 

I detta systemet markerar du 
vilka punkter du ”skjutit” på – 
markera t.ex. träffar med rött 
och bommar med grönt. När du 
träffat alla 8 punkterna förbinder 
du dem så du tydligt ser vilken 
figur det blir. x
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Arbetsuppgift, samband 

 

 

1. Det finns tre olika betalningsalternativ då man går på Åshöjdens IF:s hemmamatcher. 
Alternativen beror på om man har betalat medlemsavgift eller köpt säsongskort. 

 Alt I: Med säsongskort, som kostar 500 kr, har man fri entré till alla matcherna. 

 Alt II: Medlemmar, som betalat medlemsavgiften på 150 kr, betalar 40 kr per match.  

 Alt III: Utan säsongskort eller betald medlemsavgift betalar man 70 kr för varje 
match. 

Matcher

Antal

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

kr      Kostnad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Para ihop graferna A, B och C med betalningsalternativen I, II och III. Endast svar 
krävs.(2/0) 

 b) Beskriv för vilket antal matcher de olika alternativen blir billigast.(2/1)  

 c) Ange för alternativ II och III en formel som man kan använda för att räkna ut 
kostnaden för biljetterna, om man vet hur många matcher man ska gå på.(0/2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ur: skolverkets ämnesprov 



Arbetsuppgift, samband 

2.  Skidklubben Åsbacken arrangerar varje år en tävling för barn och ungdomar som 
kallas ”Lilla OS”. Startavgiften är högre om man är junior (11–17 år) än om man 
är minior (3–10 år). Diagrammet visar hur inkomsten från juniorgruppen och 
miniorgruppen beror på antalet deltagare i varje grupp. 
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 a) Vilken startavgift får en junior betala och vilken startavgift får en minior betala? 
Förklara hur du kom fram till dina svar. (2/0) 

 b) Ett år deltog 500 barn och ungdomar i ”Lilla OS”. Inkomsten från startavgifterna 
blev totalt 13 110 kr. Hur många miniorer deltog i tävlingen  
det året? (1/2)  

3. I badhuset finns fyra bassänger A, B, C och D. Dessa fylls med vatten  
som rinner med samma hastighet. 

BA C 
 
 
 
 Diagrammet nedan visar hur vattendjupet ändras med tiden för påfyllningen i 

bassängerna A, B och C. 

 

 

 

 

 a) Markera bassäng A och B i diagrammet. Endast svar krävs. (1/0) 

 b) Beskriv med ord hur den bassäng ser ut som  
motsvaras av graf C. (1/0)  

 c) Bassäng D fylls med vatten på samma sätt. 
Beskriv med ord och graf hur vattendjupet  
ändras. (0/2)  

vattendjup 
C

tid

D

Ur: skolverkets ämnesprov 



Arbetsuppgift, samband 

 

Materiel:   
Våg, spelkulor, ask, samt en ask med okänt antal 
kulor, rutigt anteckningspapper och linjal. 
 
Utförande: 
Du ska väga kulor och pricka in värdena i ett 
diagram. Arbeta i grupper med tre personer 
 

1. Börja med att rita upp en värdetabell. Den ska 
innehålla minst 4 olika värden. 

 
2. Väg så många kulor du skrivit in i din tabell 

och anteckna vikten. Upprepa för de 4 olika 
värdena. 

 
3. Gör nu ett diagram. Tänk på vad du ska ha på 

de olika axlarna och vilken gradering du bör ha 
på dem.  

 
4. För in dina värden i diagrammet. Vad kallas det 

samband du ritat?  
 

5. Väg nu lådan med det okända antalet kulor.  
 

6. Ta med hjälp av ditt diagram reda på hur 
många kulor där är i asken. 
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Arbetsuppgift, samband 

 
 
Förberedelser: Alla ska ta med 4 olika prisförslag till mobiltelefoni. Förslagen ska 
variera vad gäller typ av abonnemang, ex. fast pris, minimidebitering, kontantkort osv. 
Klipp ut ur tidningar eller sök på nätet och skriv ut från olika företag, tex. Telenor, 
Comviq, Telia.  
Viktigt att få med: Månadsavgift, minutpris, uppkopplingskostnad, anslutningsavgift, 
bindningstid. 
 

Rita diagram 

Du ska rita grafer för dina fyra abonnemang i ett diagram.  
1. Börja med att göra fyra värdetabeller, en per 

abonnemang. Hur många minuter ringer du per månad? 
Välj tre alternativ. Beräkna kostnad och för in värdena i 
tabellerna. 

2. Gör ett diagram och gradera axlarna. 
3. Rita in dina fyra linjer. 
 

Diskussion 
Skriv ner svaren på följande frågor på ett lösblad. 

1. Vilket abonnemang väljer Du? Motivera! 
2. För vem skulle de övriga tre abonnemangen passa? Resonera och motivera! 
3. Visar ditt diagram allt du behöver veta för att kunna välja rätt abonnemang? 

Eller är det andra saker man behöver väga in? Resonera och motivera! 
 

© Frida Wirén & Åsa Hammarlund 

Samtalstid Kostnad 

  

  

  



 Provräkning år 8 

 
G 
För betyget G krävs att du på ett godtagbart sätt löser nedanstående 4 uppgifter. 

 
1. a) Ange punkternas läge i koordinatsystemet 

b) Pricka in följande punkter D (3,2) och E (8,6) 
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2. Åsa har varit ute och cyklat! Beskriv Åsas cykeltur! 
 

Avstånd - km 
  

0

1

2

3
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      Tid - min
 Taxi – lätt! 

3. a)   Para ihop Taxibolagen med rätt linje i diagrammet! Vi kör dig vart du 
vill i stan för 80 kr.  b) Vilken av linjerna är proportionell?  

c) Om du ska åka 6 km vilket alternativ bör du då välja?  
Förklara hur du tänker för vardera linjen. 

Taxi – snabb!  
Stadstaxi
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Du betalar bara 20 kr för 
framkörning och sedan 8 
kr/km. 

 
 
 

2

km

A 
 B 
 

C  Taxi - smidig!  
 Ingen framkörningsavgift. Hos 

oss betalar du bara 12 kr/km. 
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 Provräkning år 8 

4. Du har fått ett sommarjobb och funderar på hur mycket pengar du kommer att tjäna. 
Din timlön är 55 kr. Du bestämmer dig för att göra ett diagram över din lön.  
a) Gör en värdetabell och för in värdena i ett diagram. 
b) Formulera ett samband för hur mycket du tjänar. 
c) Om du ska köpa en cykel för 3000 kr, hur många timmar behöver du då jobba? 

  
VG: 
För att nå betyget VG krävs att du löser 3 av nedanstående uppgifter och tydligt 
redovisar dina beräkningar och resultat. 
 

1. Gå tillbaka till uppgift 3 på G-delen. Formulera formler som passar till de 3 olika 
alternativen. Du ska kunna använda formeln för att räkna ut kostnaden på din resa. 

   

2. I alpbyn finns tre skidaffärer. Kostnaden för att hyra en snowboard i de tre affärerna 
kan skrivas med hjälp av följande samband:  
    

 1  K = 6 + 2x         2  K = 2 + 3x         3  K = 4 + 2x 

    Alla enheter i EUR. 

 a) Para ihop varje samband (1, 2, 3) med den graf (A, B, C) 
som hör till sambandet. 

 b) Två affärer har samma timkostnad. Hur ser du det i  
diagrammet? 

c) Vilken är denna timkostnad? 
 
 
 
 
3. Diagrammet visar 3 godispåsars vikt och pris 

 a) Vilken påse kostar minst? 

b) Rita av diagrammet med de tre påsarna. Markera  
    en punkt i diagrammet som visar en påse som väger  
    mindre än B men som har samma hektopris som B. 
    Förklara varför du satte punkten just där. 

 
 
 
 
4.  Veronica går hemifrån till skolan. När hon kommit 

halvvägs  Avstånd från 
hemmet till skolan upptäcker hon att hon glömt en bok hemma.  

Hon vänder om och går direkt hem. Väl hemma letar hon en  
liten stund innan hon hittar boken. Sedan springer hon  
direkt till skolan utan att stanna på vägen. 
Rita denna händelse som en graf i ett diagram med axlar, 
som ser ut som i figuren intill.  

 
 

Tid 
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 Provräkning år 8 

MVG 
För att nå betyget MVG kräver det att du löser nedanstående fråga och att du tydligt 
och noggrant redogör för ditt tillvägagångssätt och förklarar ditt resultat. 
 
1. Du ska fylla mjölkkannan på bilden med vatten. Vattnet rinner med samma hastighet 

hela tiden.  
Rita in i ett diagram hur vattendjupet förändras med tiden och motivera ditt diagram 
med ord 
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Elevresultat för "Godispåsen"

1 2 3 4 5 6
1 Anna Andersson 7C
2 Erik Eriksson 7C
3 xx 7C
4 xx 7C
5 xx 7D
6 xx 7E
7 xx 7D
8 xx 7D
9 xx 7C

10 xx 7D
11 xx 7E
12 xx 7D
13 xx 7E
14 xx 7E
15 xx 7E
16 xx 7E
17 xx 7E
18 xx 7C
19 xx 7D
20 xx 7D
21 xx 7D
22 xx 7C
23 xx 7D
24 xx 7D
25 xx 7D Deltog inte i uppgiften
26 xx 7D
27 xx 7D Deltog inte i uppgiften
28 xx 7C
29 xx 7C
30 xx 7D
31 xx 7D
32 xx 7D

1.     Har använt sig av en fungerande metod för att lösa problemet.
2.     Redovisningen går att följa
3.     Kan uttrycka delen i procent
4.     Förstår att ”det hela” förändras och utgår från det i sina beräkningar.
5.     Redovisningen omfattar hela problemet som är korrekt löst
6.     Strukturerad redovisning med ett korrekt matematiskt språk



Elevresultat för "Godispåsen"



Bilaga 10 

Bedömningskriterier för 4 av våra uppgifter 
 
Godispåsen 
1.     Har använt sig av en fungerande metod för att lösa problemet.  

2.     Redovisningen går att följa   

3.     Kan uttrycka delen i procent   

4.     Förstår att ”det hela” förändras och utgår från det i sina beräkningar. 

5.     Redovisningen omfattar hela problemet som är korrekt löst  

6.     Strukturerad redovisning med ett korrekt matematiskt språk  
 
Din ekonomi 
1.     Har använt sig av en fungerande metod för att lösa problemet, tabell finns med  

2.     Redovisningen går att följa      

3.     Förstår att ”det hela” förändras och utgår från det i sina beräkningar.   

4.     Kan beräkna sänkningen och fördela den      

5.     Redovisningen omfattar hela problemet som är korrekt löst, inklusive beräknar procentsats 

6.     Strukturerad redovisning med ett korrekt matematiskt språk    
 
Area på ett bräde 
1. Visar förståelse för areabegreppet  

2. Visar förståelse för triangelns area  

3. Redovisar sina iakttagelser  

4. Förmåga att hitta en strategi för att se samband 

5. Redovisningen omfattar hela problemet  

6. Kan självständigt formulera ett generellt samband 
 
Piffa upp ditt rum 
1. Gör en tydlig och korrekt ritning i skala 1:50   

2. Visar säkerhet i omkrets- och areaberäkning   

3. Redovisar så att det framgår hur rummet ser ut   

4. Gör en korrekt kostnadsberäkning   

5. Redovisningen omfattar hela problemet   

6. Strukturerad och säker redovisning med ett korrekt matematiskt språk 
 



-
 

Funktioner



Kan beskriva 
samband 
m.h.a. ord 
och formel

Kan använda 
funktioner i 
samband med 
problemlösning

Förstår 
begreppet 
proportionalitet

Kan använda sig 
av 
koordinatsystem

Kan tolka och 
använda en 
graf

Kan rita 
grafer till 
linjära 
samband
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