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Sammanfattning

         Många forskare har visat på vikten av att verklighetsanknyta  matematik-
         undervisningen. Att eleverna har förståelse för orden, kan visualisera matematiken
         och kan identifiera sig i de matematikuppgifter de ska lösa, har också stor
         betydelse för om de kan lösa dem. Däremot finns det lite forskning vad gäller
         meningsfullheten med olika typer av matematikuppgifter sett ur ett elevperspektiv.

         Jag har under många år undervisat i två parallellklasser och arbetat med ett
         undersökande arbetssätt i matematik utan någon speciell lärobok under skolår 4 – 6.
         Vi har i möjligaste mån utgått från vår gemensamma verklighet i våra
         matematikuppgifter. Rapporten visar en utvärdering av detta arbetssätt.

         Enkäter har besvarats av klasser jag har undervisat i, och som vid undersöknings-
         tillfället gick i skolår 7 och på gymnasiet.  Några frågor har också besvarats av två
         klasser i skolår 4.
         Intervjuer med elever i åk 7 har förtydligat svaret på frågan om vilken
         typ av matematikuppgifter eleverna anser vara meningsfulla.

         Resultatet av utvärderingen visar att elever tycker det är viktigt att
         matematikuppgifter

- är verklighetsanknutna
   (”Man ska förstå vad det handlar om.”)

- är sådana att man kan skapa sig en bild

- är av ett sådant slag, att man får rita eller bygga

-     gärna  kan diskuteras i grupp

- har rätt svårighetsgrad
   (”Man ska känna att man lyckas med en liten inte för svår utmaning. Då blir
      det också roligare.”)

- är av varierande slag
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Inledning

”Tisdagar med Morrie” av M. Albom handlar om författaren, som efter tjugo år
söker upp sin favoritprofessor tillika vän, mentor och lärare i sociologi. Boken
återger de samtal som författaren varje tisdag har med den döende professorn och
som blir till en sista föreläsning. Mitt i boken står en sentens av Henry Adams:
”En lärare påverkar evigheten; han vet aldrig var hans inflytande tar slut.”
När jag som lärare läste detta, tänkte jag på mitt arbetssätt. I diskussioner med
kolleger har många talat om för mig, att elever vill se hur mycket de kan klara i en
lärobok. Jag har ofta fått höra: ”Ja, ja, du jobbar ju som du gör” och fått
argumentera för det jag tror på. Utvärderingar har visat, att den allra största delen
av eleverna uppskattar och har lättare att identifiera sig i ett konkret arbetssätt, där
matematikuppgifterna är hämtade ur en verklighet de kan förstå.
Min uppfattning är att eleverna trivs med ett verklighetsbaserat arbetssätt, men är
det egentligen så?

Bakgrund

Vintern 1983 fick jag under en kurs kunskap om ett undersökande arbetssätt i de
naturorienterade ämnena, och införde detta i min undervisning. Jag började då
också fundera över huruvida man kunde föra in detta i matematikundervisningen.
Mer och mer reflekterade jag över vad matematikuppgifter är, hur de kan se ut och
hur vi på ett naturligt sätt kan hämta dem ur vår gemensamma verklighet.

De personer, som starkt påverkat mig i mitt sätt att arbeta med elevers lärande i
matematik är främst följande tre.
Maja Lundahl, entusiastisk lärarfortbildare i NO, introducerade ett undersökande
arbetssätt i min värld. Hon visade på att använda verkligheten, väcka elevernas
nyfikenhet med frågor såsom hur, var, när och vad för att få dem att söka kunskap
samt att inte svara på deras frågor utan ställa nya utvecklande frågor tillbaka.
Vidare betonade hon vikten av att eleverna skriver ner sina iakttagelser och
dokumenterar händelseförlopp och resultat. Sålunda får eleverna träning i att
formulera sina tankar både i tal och skrift, där deras förståelse avspeglas.
Gudrun Malmer propagerar för att vi ska ägna oss mer åt ”handlingsmatematik”
och ”muntlig matematik” (Mindre räknande – mer tänkande). Hon visar hur man
kan visualisera matematiken och betonar språkets oerhört stora betydelse för den
matematiska begreppsbildningen. Hennes litteratur är lätt att ta till sig. Hon har
elevernas lärande i centrum och utgår från deras verklighet.
Lev Vygotskij, rysk språkpsykolog (1896-1934), visar vilken viktig roll läraren
har med att utgå från elevens intresse eller skapa ett sådant, att utmana elevernas
tänkande och att vara en dialogpartner. Han ansåg att barnet bara kan utvecklas,
där det finns samspel med andra, där det hela tiden introduceras nya krav,
förhoppningar och nya medel så att barnet får möjlighet att ta ett steg framåt i
utvecklingen. I en social/pedagogisk situation kan barnet ”lyfta sig i håret” och
åstadkomma mer, än det kan ensamt.

När jag våren 2000 dök upp i niornas cabaret med en matematiklektion, trots att
jag inte haft dem sedan i sjuan, förstod jag att mitt arbetssätt satt sina spår. ”Jag”
vandrade också runt i ett demonstrationståg bärande på ett plakat med texten
GÖR DINA EGNA GEOBRÄDEN     RÄKNA MED CUISENAIRE-STAVAR!
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Syfte

Syftet med undersökningen är
- att ta reda på hur eleverna värderar att matematikuppgifterna är hämtade ur vår

gemensamma verklighet.
-    att ta reda på vad som enligt eleverna är meningsfulla matematikuppgifter.
- att ta reda på huruvida lösningsfrekvensen är högre på för eleven

verklighetsanknutna uppgifter än på generella.

Litteraturgenomgång

När jag började litteratursökningen, upptäckte jag, att det fanns nästan ingen
forskning på det område jag har valt att undersöka. Det har forskats mycket kring
verklighetsförankrad matematikundervisning, kring elevers reflektioner och
resonemang samt kring hur elever löst olika typer av matematikuppgifter.
Däremot finner jag ingen forskning, som belyser vad elever ansett meningsfullt
och utvecklande när det gäller olika typer av matematikuppgifter.
Jag har ändå valt att här referera till sådan litteratur, som ur forskningens
synvinkel belyser det arbetssätt och de reflektioner som finns bakom
undersökningen.

I Kursplanen i matematik för grundskolan (2000) under rubriken ämnets syfte står
att läsa bland annat följande. ”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för
matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och
uttrycksformer. 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.”

Vad gäller kvaliteten av elevernas inre betydelsekonstruktioner är kommunikationen i
undervisningen viktigast vid inlärningen i skolan. I Matematik och reflektion
(Engström, A. red.1998) har kända konstruktivistiska forskare som till exempel B.
Jaworski, C. Mahler och E. von Glasersfeld bidragit med artiklar. Engström
sammanfattar: ”En konstruktivistisk undervisning karakteriseras av att den förankras i
elevernas verklighet, inte i påhittade situationer. Den utgår från uppfattningen att
eleverna använder sig av vad de redan vet för att utveckla meningsbärande lösningar,
och betonar kreativa aktiviteter som utvecklar elevernas kunskaper. Vidare
kännetecknas den av att det ges stort utrymme åt gruppdiskussioner, där eleverna får
jämföra sina uppfattningar, och som utvecklar deras förmåga att motivera sina idéer.
Ett viktigt inslag är också laborativa aktiviteter, som hjälper eleverna att konstruera
sin matematiska förståelse.”(s 11-12)

Ola Halldén skriver i sin bok Elevernas tolkning av skoluppgiften (1982) om värdet
av elevaktivitet. Han påpekar, att det tycks finnas en utbredd enighet om värdet av elev-
aktivitet i undervisningssituationen. Däremot kan man inte se motsvarande enighet om
vad denna elevaktivitet kan innebära. Elevaktivitet kan vara ett undervisningsmål, en
motivationsfrämjande faktor eller ha ett inlärningsteoretiskt motiv (s 17-21).
Min undervisning bygger mycket på det senare. Syftet med min utvärdering är bland
annat att ta reda på vilken betydelse just detta med elevens agerande i verkligheten har
haft för deras förståelse. Halldén tar också upp (s 45-46) att ett aktivt förhållningssätt
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kännetecknas av att man prövar olika tolkningar av de fakta man presenterar och de
erfarenheter man gör. Vidare anser han, att ett kriterium på elevaktivitet kan vara
villigheten att ompröva föreställningar som man redan omfattar.

I Vygotskij och skolan (Lindqvist, G. 1999) finner vi kommenterade texter till
Vygotskijs ”Pedagogisk psykologi” (1926/91). För Vygotskij var det viktigt att
undervisning syftar till tänkande, och då gällde det att skapa hinder så att elevens
tänkande kunde utmanas. Under rubriken ”Barnens intressen” poängteras, att intresset är
den naturliga drivkraften för barnets beteende, och därför krävs det, att all undervisning
byggs upp med noggrann hänsyn till detta. ”Den psykologiska lagen lyder: Innan du
försöker uppmana barnet till någon aktivitet, skapa då ett intresse för denna, och se till
att upptäcka om barnet är moget för den, att barnet självt kommer att vara aktivt samt
att läraren bara handleder och inriktar dess verksamhet åt rätt håll.” (s 56)

1994 producerade Utbildningsradion en serie för lärare under rubriken Pedagogiska
profiler. Ett av dessa tillägnades Vygotskij, och belyser bland annat hans tankar om
betydelsen av den sociala interaktionen i klassrummet, och hur man utvecklas i samspel
med andra, när det hela tiden introduceras nya krav.

Gudrun Malmer har vid upprepade tillfällen i sina föredrag och  böcker fokuserat
språkets stora roll i matematiken. ”Det är mycket viktigt att man ser till att eleverna får
uttrycka sina tankar i ord. Det innebär i själva verket ett tillfälle för dem att komma i
kontakt med sitt tänkande, vilket också kan göra dem medvetna om inte bara vad de vet,
utan också hur de vet det. Både muntligt och skriftligt språk har med andra ord stor
betydelse för bildandet av tankestrukturer. Det skrivna ordet ger härvidlag den allra
bästa övningen, eftersom den synliggör tankarna, som då lättare kan kontrolleras och
korrigeras.” (s 39) Så skriver hon i Kreativ matematik (1990). I bland annat Bra
matematik för alla (1999) betonar hon vikten av att eleverna får arbeta med hand och
öga i kombination med att de berättar vad de gör och ser. Då blir förutsättningarna för
begreppsbildningen väsentligt större. Man startar med en konkret laborativ uppgift, som
sedan från olika aspekter kan leda över till förståelse av matematiska begrepp, samband
och modeller.

Inger Wistedt (1990, 1991, 1992) har i tre delrapporter sammanfattat projektet
Vardagskunskaper och skolmatematik. Rapporterna är beskrivning och analys av
undervisning i matematik på grundskolans mellanstadium utifrån bland annat
fallstudier. Bakgrunden till projektet var att vårt lands matematikundervisning utsattes
för en offentlig granskning i samband med en rad internationella studier. Det
diskuterades vad det var för fel på skolmatematiken. Förklaringen söktes i
undervisningens innehåll och uppläggning. I läroböckerna mötte man sällan
verklighetens problem, utan resultaten blev artificiellt kunnande. Förändringsförslagen
var att man skulle knyta an till barnens vardagserfarenheter. Wistedt diskuterar vad som
kan anses med vardagskunskaper, och har koncentrerat sig på det som handlar om
kunskaper vunna i vardagsmatematiken. I rapporten beskrivs hur elever använder
matematiskt stoff som redskap för att bygga en personlig förståelse. ”Vägarna till
förståelse är personliga och eleverna kan därför inte enkelt ta över färdiga
tankemodeller när de lär sig. De måste i genuin mening konstruera sina egna
referensdomäner utifrån stoff som tillhör deras unika intellektuella repertoar. Ur en
inlärningsaspekt handlar vardagsanknytning om den konstruktionsprocessen.”
(Slutrapport s 132)
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I samband med Matematikbienalen (1996)  redovisade Jan Wyndhamn ett
forskningsprojekt där syftet var, dels att belysa hur svenska lärare och elever
kommunicerar  i matematikundervisningen, dels att jämföra en typisk svensk lektion
med en motsvarande amerikansk och japansk. Resultaten visade på helt olika sätt att
prioritera matematiska resonemang och reflektioner och att låta eleverna bli delaktiga i
matematiska tänkesätt. Tänkandet innebär enligt japanskt synsätt framför allt reflektion
och inte nödvändigtvis utförande av talhandlingar.

I  Samarbetsinlärning (1998) koncentrerar författarna P. Sahlberg och A. Leppilampi
sig på, att god och effektiv inlärning bland annat kännetecknas av att den bygger på
samverkan. I små grupper kan eleven inte gömma sig och försöka undvika att delta i
arbetet. Den egna gruppen är en trygg miljö, i vilken man lättare kan pröva hur de egna
kunskaperna bär. De arbetsmetoder som används i samarbetsinlärning har konstaterats
förbättra motivationen och öka viljan att åstadkomma ett resultat.

I Jan Wyndhamns  (1992) studie över hur elever löser problem med datumangivelse
redovisas lösningsfrekvensen på en generell matematikuppgift. I årskurs 6 hade 7% och
i årskurs 7/9 hade 8% löst uppgiften rätt. I analysen av resultaten ansågs, att det inte var
elevernas räkneförmåga, som satte stopp för att uppgiften skulle kunna lösas rätt, utan
språket.
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         Metod

Med hjälp av enkäter har eleverna utvärderat tre års matematikundervisning med ett
verklighetsbaserat arbetssätt med tanke på hur de upplevt den typ av matematik-
uppgifter de arbetat med under skolår 4-6. För att få en helhetsuppfattning var
frågorna i enkäten inte begränsade till vissa moment, utan täckte in de stora
övergripande arbetsområdena. Eleverna skulle ta ställning till i vilken grad de ville
rekommendera samma typ av matematikuppgifter till kommande klasser. Det fanns
fyra variabler. Dessutom gavs möjligheten att ge egna kommentarer.

Intervjuer gjordes enskilt med några elever.

De yngre eleverna fick efter klassrumsdialog formulera sig fritt utifrån vissa
frågeställningar.

För att ta reda på om lösningsfrekvensen påverkas av att eleverna kan identifiera sig
med innehållet i en matematikuppgift, fick olika klasser lösa en uppgift formulerad
på olika sätt, men med samma innehåll.

Genomförande

Enkät (bil 2) skickades ut till före detta elever, som gått i en klass där jag varit
klassföreståndare och som jag undervisat i bland annat matematik fr o m  skolår 4  t o
m år 7. De gick då första året i gymnasiet. Ett brev (bil 1) bifogades. Klassen bestod
av 28 elever, varav det vid tillfället saknades adresser till två elever.
Könsfördelningen var 8 pojkar och 18 flickor. Av dessa besvarade 20 f d elever
enkäten, 5 pojkar och 15 flickor, vilket ger en svarsfrekvens på 77%.
Vidare besvarades enkäten under lektionstid av eleverna i de två klasser i år 7 jag
undervisat i bland annat matematik år 4 – 6 , varav den ena, 7A, även under år 7.
Elevantalet i 7A var 28, 17 pojkar och 11 flickor. När enkäten genomfördes i den
andra sjundeklassen, 7C,  var två elever frånvarande, varför den besvarades av 26
stycken, av vilka en flicka kom till klassen först inför år 6. Könsfördelningen var 18
pojkar och 8 flickor.

Eleverna i de två klasser i skolår 4 jag undervisade, hade gruppdiskussion och samtal
om hur de arbetat med matematik de nästan sju månader de gått i år 4. Innehållet och
arbetssättet redovisades på tavlan. Eleverna fick därefter individuellt fritt ge
synpunkter på hur de upplevt uppgifterna och hur meningsfulla dessa känts.
Den ena klassen bestod av 21 elever, varav 18 var närvarande, och den andra klassen
av 25 elever, varav 23 var närvarande.

Intervjuerna gjordes med elever ur den ena av klasserna i skolår 7. Denna bestod av
11 flickor och 17 pojkar. Jag valde ut 10 elever, som hade olika svar och synpunkter
i enkäten. Av dessa ville en elev inte bli intervjuad. Däremot bad många  andra att få
vara med. Sammanlagt gjordes 12 enskilda intervjuer, varav 3st  med flickor och 9st
med pojkar. Frågorna de fick reflektera över och ta ställning till var:
-     Vad tycker du är en matematikuppgift?
- Hur ska den vara för att du ska känna att den är meningsfull och utvecklande?
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- Kommentera huvudräkning, miniräknare och samtal/diskussioner!
- Ge synpunkter på hur tiden på lektionerna har disponerats!

Tre klasser i skolår 7 fick lösa en uppgift om datumangivelse. Två av dessa fick en
generell uppgift; den ena klassen under en matematiklektion och den andra under en
SO-lektion. Den tredje klassen fick uppgiften omformulerad så att den anknöt till
elevernas verklighet. Den löstes under en matematiklektion.

Förklaring till innehållet bakom enkäten, och vilken typ av matematikuppgifter
och problem som utvärderas
Våra arbetsområden har oftast haft följande tillvägagångssätt.
- reflektioner kring något i vår gemensamma verklighet, där vi behöver lösa något

matematiskt
- diskussioner kring vad vi redan kan och vad vi behöver kunna (repetera och lära

nytt) för att lösa det
- skaffa den kunskapen (via småstegsmetoden med i möjligaste mån konkreta

uppgifter med exempel ur verkligheten)
- samtal kring olika sätt att lösa uppgifterna

    Reflektioner och samtal har upptagit ganska stor del av tiden.

Angående frågorna om tid, vill jag belysa följande.
Bredvid elevernas skola i Lund ligger både en stadsbusshållplats och en ”pågatågstation”.
Klasserna har ofta åkt buss och några gånger tåg. Därför är det naturligt att använda
tidtabellerna vid beräkning av datum och tidsskillnader.
Almanackan (bil 3) är enligt min mening ett bra läromedel, som vidgar elevernas
referensram och skapar förståelse för varför och när det t ex är vårdagjämning,
intervallet mellan fullmåne, längd på lov och solen vid Lunds horisont jämfört med
Luleås.
Eleverna dokumenterade arbetsområdet TID i ett eget spiralbundet häfte, vilket förutom
ovanstående även innehöll vad de lärt om personnummer, kroppsrytmer, tidsord, olika
kalenderår och tider jorden runt.

I statistik har vi oftast utgått från tidningar eller egna undersökningar. Tre av
enkätfrågorna vill jag kommentera.
- Varje månad har vi studerat summeringen av månadens väder i SDS (bil 4) i
tabeller, stapeldiagram och linjediagram. I år 4 började eleverna med att göra
iakttagelser, gick vidare med jämförelser och så småningom generella bedömningar.
- Den svenska melodifestivalen (bil 5) och Eurovision Song Contest gav möjlighet
att göra olika tabeller och diagram. Vi fick bra diskussioner om diagrammens olika
utseende beroende på elevernas olika val av avstånden på y-axeln. Eleverna fick
motivera sina val, och fick insikten om att de ritat ett riktigt diagram även om
klasskamraternas såg annorlunda ut. Diskussioner kring skillnaderna hur de olika
städerna hade poängsatt melodierna, gav möjlighet till att träna kritisk granskning av
resultaten.
Egna undersökningar och mätningar i NO (bil 6) har gett bra underlag för tabeller
och diagram.
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          Det som utvärderas under priser och pengar är beräkningar med kronor och öre,
decimalsystemet, rimlighetsbedömningar, jämförelsepriser, vikt, valutaväxling, och
kunskaper om miniräknaren. Kassakvitton och prislappar (bil 7) på t ex vägd ost och
lösgodis, användes för att ta reda på vikten då man visste priset, priset om man kände
till  vikten, samt kilopriset då vikt och pris på varan var känt. Eleverna fick också på
ett naturligt sätt insikter i hur man avrundar.

Uppgifterna vad gäller längd, area, och volym har börjat i en empirisk del. Eleverna
har mätt, ritat, klippt, delat, jämfört, uppskattat, lagt rutor, byggt med kuber och
använt lådor samt konstruerat egna sådana utifrån givna mått eller given volym.
Förståelsen av areabegreppet har delvis uppnåtts genom att arbeta med geobräden
(Dunkels, A 1983). Efter att eleverna löst uppgifter genom att arbeta konkret med
materiel från deras gemensamma verklighet, gick de över till att lära hur det skrivs
med det matematiska språket.

För att jämföra helhet och del och förstå bråk, har eleverna bland annat vikt remsor i
olika delar (Stenmark m fl, 1988). Användandet av Cuisenairestavar, ett
relationsmateriel, som består av 10 stavar i olika färger och längder, har försökt
skapa djupare förståelse för bråk och procent (Malmer 1990, 1994, 1997, 1999)
(Gattegno 1979, 1979) Eleverna  har också använt stavarna för att visualisera
problemlösning. Innehållet i de matematikuppgifter eleverna arbetat med har bland
annat hämtats ur tidningsartiklar.
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Resultat

Uppgift om datumangivelse

För att försöka få svar på frågan huruvida lösningsfrekvensen är högre på
verklighetsanknutna uppgifter än på generella, använde jag Wyndhamns fråga om
datumangivelse (1992).

       ”Hur många dagar är det från och med den 24 mars till och med den 18 juni, om
mars och maj har 31 dagar och april 30 dagar?”

I 7A, som fick uppgiften i mitten av höstterminen, var lösningsfrekvensen 14,5 %.
Precis som i Wyndhamns undersökning räknade de flesta en dag för lite. Den 24
mars var ej medräknad.

     Till 7B omformulerades uppgiften till följande:
    ”Du lånar en CD-skiva av en kompis på morgonen den 24 mars och lämnar
    tillbaka  den på kvällen den 18 juni. Du har den alltså från och med den 24
    mars till och med den 18 juni. Hur många dagar är det, om mars och maj har
    31 dagar och april 30 dagar?”
    Klassen fick uppgiften under en matematiklektion i mitten av vårterminen
    Resultatet visade en lösningsfrekvens på 24 %,
    Normalt brukar klasserna ha ungefär samma resultat.

För att ta reda på om den nästan dubbelt så höga lösningsfrekvensen kunde bero på
  att det var c:a ett halvt år mellan klassernas testtillfälle, fick en tredje klass, 7C,

       samma uppgift som 7A och då under läsårets sista vecka och på en SO-lektion.
  Lösningsfrekvensen var 15,4 %.

       I alla klasser fick eleverna noggrant redovisa hur de löste uppgiften.

  Diskussion

  Populationen är för liten för att kunna dra en generell slutsats, men resultatet visar
  tydligt att i det här fallet har formuleringen av uppgiften betydelse för lösnings-
  frekvensen. Ökningen var 10%. Min undersökning har visat, att Wyndhamns analys
  stämmer även vad gäller mina elever. Även det Wistedt (1992) har visat, att det är

    anknytningen till elevernas vardag som har betydelse, har här kunnat påvisats.
    Samtidigt kan man reflektera över varför denna  övertydligt omformulerade uppgift
    inte hade ännu större lösningsfrekvens. Språkets betydelse kan inte vara lika stor i
    detta fall. Eventuellt handlar det om någon vana att göra sifferberäkningar utan att läsa

texten särskilt noggrant. Det kan kanske också bero på att det krävs andra tankar när
man gör beräkningar om tid än i uppgifter som innefattar vårt vanliga positionssystem.
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Skolår 4

Efter samtal i klassen om arbetssättet och de matematikuppgifter eleverna arbetat med i
matematik, diskuterades hur frågan skulle formuleras. Klassen enades om:

- Vilka matteuppgifter tycker jag om att lösa, då jag också lär mig något?
    Eleverna fick här fritt formulera sig. Av de 41 elever som deltog, kommenterade
    de allra flesta, mer eller mindre utförligt, på ett varierat sätt de olika momenten
    de kunde läsa om på tavlan.

Nästan alla var odelat positiva till de uppgifter de dittills arbetat med. Endast en till två
elever per moment skrev att ”den inte var kul att jobba med”. Fem elever uttryckte att
de hellre hade velat räkna ur en mattebok. Fem elever tyckte att vi kunde ha lite mer lika
mellan lärobok och andra uppgifter.

     Det som kommenterades var statistik från tidningar, som vi använt i många olika
sammanhang för beräkningar av olika slag. Vidare var det almanackan, vårt geografiska
område, våra fritidsintressen och gemensamma upplevelser, som gett upphov till
matematiska uppgifter. Exempel på kommentarer:
- Det är kul när vi jobbar med bilder och T-shirtar.
- Jag tycker vi ska fortsätta och göra om t ex Melodifestivalen och Vasaloppet.
-    De bästa uppgifterna jag jobbat med: 1. färgstavarna

     2. melodifestivalen
     3. bergen                 och så Vasaloppet!!!

Matematik i samband med NO – laborationer ansågs positivt.
- Det är kul för att då är det mer verkligt och då blir det roligare, tycker jag.
- Avdunstningen lärde jag mej på. Det var kul.

Många skrev att de lärt sig bra på uppgifter där vi använt åskådningsmateriel.
- Jag vill ha matteuppgifter som 36 = rita och skriva t ex gem. Då förstår jag lätt.
- Vi kan fortsätta med 36 och 24 och dom. Jag har lär mig otroligt mycket på dom.

Jag tror att det är de jag har lärt mig bäst på av alla sätt i skolan.
- Om gemen, då lär jag mig bra om skillnaden och hur jag delar och plus och gånger.
- Jag vill jobba med grejer.
- Tärningar är också kul.

Två tredjedelar av eleverna ansåg att ”matematikuppgifterna ska handla om oss / om
något som hänt / om något vi varit med om”.
- Jag tycker jag lär mig mer när vi gör matteuppgifter av stora saker som har hänt i

Sverige eller världen. Jag lär mig också mycket när vi gör små matteuppgifter när vi
egentligen håller på med NO. Jag lär mig mer när vi gör det tillsammans  än att
sitta och räkna ut i en mattebok.

- Det ska handla om nåt som har hänt. Jag tycker inte om att skriva om saker man
hittat på.

Här följer ytterligare kommentarer till hur man i skolår 4 tyckte att
    uppgifterna ska vara. (Se även bil 9)

- Matteuppgifter ska vara lite svåra, roliga, lätta och lära sig.
- I matteboken finns det inte lika roliga uppgifter. Jag lär mig mest av roliga

uppgifter, för tråkiga är inte roliga.
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När man jobbar ihop är det också roligt.
- Och sen tycker jag om skojiga uppgifter då blir man själv uppmuntrad och

    arbetar bättre och förstår bättre.
- Men det sättet jag mest lär mig på är nog när du står vid tavlan och så frågar du

hur vi tänker.
-    Huvudräkningen lär jag mig på.

Enkäterna

För eleverna fanns det 31 utvärderingsfrågor att ta ställning till. Alla resultat finns
redovisade i tabeller och diagram i bilagor (bil 10).

    Jag har valt att visa och kommentera vissa resultat av olika anledningar. Observera
    att i de olika diagrammen har y-axeln olika höjd.

 Tid.  Av arbetsområdet TID gjordes det mesta under skolår 4.

1. Av eleverna i åk 7 och 9 rekommenderade i genomsnitt över 80 % att andra elever
skulle få arbeta med klockan, videoband och TV-program med sådana uppgifter som
vi gjorde.

Tid
1

Klockan,
7A

videoband,
7C

 TV-
program
fd 9A

nej 3,7 0 5
11,11 12 20
25,93 68 45

ja 59,26 20 30

 De kommentarer som gavs var övervägande positiva: ”bra med sånt man har  nytta av i
livet”;” lätt att få grepp om och förstå, för man kan relatera till fritiden”;” tid blir
roligare då”;” eftersom det var verkligt, var det roligt”. Någon negativ kommentar
fanns också: ”Det var ett lätt sätt att lära sig på, men lite enformigt”; ”det behöver
man inte kunna”.
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2. Det minst positiva i arbetsområdet tid var att arbeta med tåg- och busstidtabeller,
     vilket ändå c:a 60 % ville föreslå. Fördelningen av synpunkter var ganska lika i de
     olika klasserna.

Tåg-och buss-
tidtabeller

TID 2
    7A        7C    fd 9A

nej 11,11 8 10
33,33 28 30
22,22 36 15

ja 33,33 28 45

       Positiva kommentarer var: ”bra, används mycket i livet”;” konkret och bra”; ” lätt att
relatera till”; ” man har nytta av det”; ” bra att arbeta med saker ur verkligheten”,
men  det kunde också vara så här:” för många siffror”; ” tråkigt och jobbigt”; ” viktigt,
men alla åker inte buss”; ” Det rörde inte en i den åldern.”

Tid 3.  Almanackan och Tid 5. Experiment. 7A och 7C har under de tre åren 4-6 fått
undervisning med samma mål och innehåll. I ett undersökande arbetssätt blir utfallet
dock lite olika beroende på elevgruppen. Vad gäller arbetet med almanackan och med
experiment, är det stor skillnad på hur klasserna har svarat. Angående almanackan visar
7A ungefär 50% nej och 50% ja, medan i 7C tycker 20% nej och 80% ja. Frågan
angående experimenten ger mycket olika rekommendationer, i 7C 8% nej och 92% ja,
medan 7A tycker 24% nej och 76% ja. Båda klasserna ger ändå uttryck för positiv
rekommendation. Kommentarer om almanackan var t ex: ”bra, för det är inte påhittat”;
” jag lärde mig att titta i och att hitta i almanackan”; ” bra med relevanta saker”;
”solen och månen är inget viktigt”; ”Det har man ingen användning för”; ” inte
viktigt, tycker jag”.

Almanackan
TID 3

     7A       7C    fd 9A
nej 18,51 12 20

29,63 8 25
37,04 56 15

ja 14,82 24 40

Tid 4. Tidboken.  Jag har alltid tyckt att det är viktigt att eleverna på något sätt
     dokumenterar ny kunskap, samt hur de lärt sig. Därför var jag intresserad av att ta

 reda på hur de uppfattat sin tidbok. I den fanns exempel på allt klassen sysslat med. I
genomsnitt var 65,6% positiva: ”Det var bra/kul/lärorikt att man fick göra en bok i
matte”; ”Jag är stolt över min bok”; ”kul att ha när man blir äldre”; ”Det kändes
självständigt”. Dock fanns det 34,4%, som inte var entusiastiska: ”Vi fick skriva för
mycket”; ”Det kändes onödigt”; ”meningslöst”.
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     Statistik. Detta arbetsområde har pågått alla åren med stegring och återkoppling.

     4. De mest populära matematikuppgifterna var att utifrån egna experiment, göra
      tabeller och rita diagram. C:a 80% av eleverna föreslog att man skulle arbeta så.
.     Endast positiva kommentarer gavs. ”Ger mer än att bara räkna”;
      roligt/oförglömligt/jätteskoj; ” kul sätt och ändå lärorikt”.

Egna
experiment
STATISTIK 4

     7A        7C    fd 9A
nej 10,71 0 10

7,14 19,23 15
17,86 34,62 15

ja 64,29 46,15 60

       1. Angående månadens väder, vilket jag ansett skapat bra förståelse för statistik,
       skiljde sig klassernas rekommendationer ganska mycket. Jag har tyckt, att många elever

lärt sig att generalisera genom att man börjat med iakttagelser, övergått till jämförelser
och sedan fått överblick genom återkoppling. 7A är ganska negativa.

       7C däremot mycket positiva. F d åk 9 hade arbetat med detta i mindre  grad.
     Blandade kommentarer: ”Jag gillar det inte”; ”Man lär sig på ett bra sätt att läsa
     sånt”; ” ointressant ämne”; ”Diagram i tidningen var lärorikt eftersom man kunde
     se hur mycket det kan skifta från år till år”; ”kanske inte så intressant”. En av
     eleverna i f d 9A skrev: ”Det är nu jag har börjat inse att det där var roligt”.

       Att använda melodifestivalen (2) och att göra egna intervjuer (3) som utgångspunkt
för statistik var också populärt. Klasserna rekommenderade dessa uppgifter till 71
respektive 73%.  2) ”Nästan alla ser på TV och tycker nog det är ett kul  ämne”; ”kul
med något nära”; ” både lärorikt o kul”;  3) ”Man har roligt samtidigt som  man lär
sig”; ” vill jag verkligen rekommendera”; ” intressant att se resultatet”; ”alla får vara
med mycket under lektionerna”.  Det fanns också en del negativa synpunkter såsom 2)
”ganska trist, men bra träning”;  ”har man ingen användning för”; ”tråkigt, när man
redan vet saker om sina kompisar”; ” i 4-an kanske, men inte i 5-an och 6-an”; ” det
blir sånt spring”.
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Priser och pengar. Att matematikuppgifternas innehåll hämtades från närmiljön
rekommenderades av alla klasser. Affärernas priser, kassakvitton, annonser och dylikt
uppskattades till i medeltal 67%. Att var och en skulle inhämta sådan information
ansågs däremot inte lika meningsfullt. Rekommendationerna varierade då mellan 45 och
65%. Många fler elever på gymnasiet än i åk 7 skrev kommentarer. ”Man kan relatera
till verkligheten”; ”Då känns det på riktigt”;  ”Då passar ju uppgifterna in i vardan
och man har nytta av det senare”.

    4. Att arbeta med valuta från resmål och ”hemländer” till elever med
     invandrarbakgrund gavs högsta prioritet.

Priser 4
Valuta

     7A       7C    fd 9A
nej 7,14 0 0

21,43 15,38 5
25 42,31 35

ja 46,43 42,31 60

Geometri-delen, som omfattar både längd, area och volym, är ofta ett av elever
     mycket omtyckt arbetsområde. Det finns många möjligheter till att arbeta med
     utgångspunkt i konkret materiel. Längd har företrädesvis behandlats i skolår 4,
     area i 5 och volym i 6.

     1. Att utgå från linjal, måttband, att stega och mäta var enligt utvärderingen det
         mest uppskattade sättet att lära längd.

Längd

1

 mäta i
verklig-
heten
    7A       7C    fd 9A

nej 3,57 0 10
14,29 23,08 20

25 46,15 45
ja 57,14 30,77 25

Månadensväder
STATISTIK 1         7A         7C     fd 9A

nej 25 7,69 20
28,57 7,69 30

25 46,15 30
ja 21,43 38,46 20
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       ”Praktiskt arbete tror jag på”; ” bra träning för ögonmått”; ” det man gör förstår
man”.

     2. Att använda garn för att skapa förståelse för metern och dess delar var det mest
     rekommenderade av de äldre eleverna, men 2/3 av eleverna i åk 7 var också positiva.

4. Att arbeta med geobräde för att förstå areabegreppet fick mycket hög prioritet.

Geobräde
Area 4

     7A      7C   fd 9A
nej 0 3,85 10

14,29 0 25
17,86 26,92 20

ja 67,86 69,23 45

 Många kommentarer handlade om att det var väldigt roligt och att man lärde sig
 mycket och fick bra förståelse. En elev tillägger: ”haft mycket nytta av geobrädet

      på gymnasiet”.

 3.För att tydliggöra att area inte är något man bara multiplicerar, utan ett område under
till exempel en fot, använde vi bland annat garn och kvadratcentimeterrutat papper.
Dessa  matematikuppgifter ansågs också positiva att arbeta med.

Area 3
     7A       7C    fd 9A

nej 10,71 3,85 15
21,43 23,08 25
28,57 38,46 30

ja 39,29 34,92 30

     Två kommentarer från de äldre eleverna: ”göra själv=lärande”; ”bra, något jag
fortfarande kommer ihåg”. Kakelplattorna på korridorgolvet uppfattades som alltför
barnsligt när gymnasieeleverna tänkte tillbaka.
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Bygga
rätblock
Volym
1       7A       7C    fd 9A
nej 10,71 0 0

7,14 3,85 15
25 30,77 20

ja 57,14 65,38 65

     ”Mycket effektfullt och lärorikt eftersom man lättare förstod innebörden av de
     volymanknutna begreppen”; ”bra för att förstå 3D; bra, men pilligt”. Så skriver tre
     av flickorna från gymnasiet om de kubikcentimeterkuberna vi använde oss av när
     vi byggde rätblock. Resultatet av enkäten kan avläsas i diagrammet. Även om
     många skrev: ”jättebra, man förstod”, fanns det också kommentaren: ”var ganska
     tråkigt”.

    Att utifrån givna uppdrag konstruera egna askar i papper, föreslog i genomsnitt 75%.
     Det sågs som en rolig utmaning. De som var negativa tyckte, att det ”kändes som
     om det inte hade med matte att göra, utan teknik” eller att ”det tog bara en massa
     tid”. Det finns också skillnader mellan klasserna.

Bygga  egna lådor
Volym  5

     7A      7C     fd9A
nej 21,43 11,54 5

14,29 15,38 20
14,29 42,31 30

ja 50 30,77 45

    Att ta med egna askar och lådor, som vi jämförde och mätte volymen på, var det
    minst attraktiva (men dock 67 % ja). Många kände det meningsfullt. Andra tyckte att det

blev för likartade askar, vilket ju var olika i de olika klasserna. (se bil 8)
     85 % föreslog absolut att det där vi använt vatten för att uppskatta och mäta
     innehållet i olika förpackningar skulle få en fortsättning. ”då ser man vad man
     gör”; ”bra att relatera till vardagen”; ”bra för förståelsen”.

Jämföra
Volym

  volymer
3
     7A      7C    fd 9A

nej 3,57 0 5
7,14 15,38 15
25 46,15 25

ja 64,29 38,46 55
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Att i bråk och procent ha använt remsor man vikt för att förstå helheten och delen
utifrån halv, fjärdedel etc har uppskattats som hjälp till förståelse (se diagram 1 bil om
bråk). Att något skulle få 100% rekommendation hade jag inte förutsett, men en klass
har tyckt så om att använda Cuisenaires färgstavar för att förstå bråk och procent. Dessa
har också använts ibland vid problemlösning. Stavarna är det som tillsammans med
kuberna vid byggandet av rätblock, har ansetts mest värdefullt. Endast positiva
kommentarer har getts, och flest från gymnasieeleverna. ”Färgerna var bra för mig”;
”har man användning för långt senare”;” skitbra att jobba efter”; ”förstod snabbt o
bra”; ”hänger kvar”; ”borde ha mer”; ”Det fick i alla fall mig att förstå bäst”.

  Cuisenainestavar

Bråk&% 2
       7A        7C      fd 9A

nej 3,57 0 20
7,14 0 10

14,29 19,23 30
ja 75 80,77 40

  Att använda tidningar har gett olika respons i de olika klasserna, i genomsnitt 63 % ja.
Flera positiva men också ganska många negativa kommentarer har getts. ”Tidningar
kan bli långtråkigt”; ”Omväxling! Använd dig bara av något aktuellt ämne”.

Har alla våra resonemang och reflekterande samtal, som har tagit ganska stor del av
lektionerna, ansetts meningsfulla? Ja, resultatet visar detta mycket tydligt.

Resonemang
positivt?

       7A         7C       fd 9A
nej 10,71 0 5

7,14 3,85 20
25 19,23 5

ja 57,15 76,92 70

 De allra flesta kommentarerna framför synpunkter som ”bra att höra hur andra
     tänker”; ”bra att veta att ett beslut inte alltid är det enda”; ”Bra att lyssna på

andra/jämnåriga och kanske anamma ett lättare sätt”; ”bra att höra att man kan
tänka olika”; ”roligt att också få samarbeta”; ”Jag lär mig mycket på att diskutera”.

     Från gymnasieeleverna kommer också tankar kring vad de haft nytta av: ”bra att
    diskutera för framtida studier, det behövs otroligt  mycket”; ” man har lärt sig eftersom

man ställer frågor och reflekterar”; ”bra för att man  har inte  fastnat i invanda
mönster”; ”viktigt att kunna ha lyssnat till andras tankesätt”. De negativa omdömen
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som har getts har handlat om att det inte är så intressant hur andra löst uppgiften, eller
att det var trist när man var ung.

     Hade eleverna hellre velat följa en speciell lärobok? Många föräldrar har i början
     undrat. Hur har de äldre eleverna önskat och resonerat, när de tänkt tillbaka?
     Många tycker att omväxling är det bästa. ”Läroboken utgår från en generalisering,
     vilket aldrig är bra”; ”Det är bättre att tillgodose olika sorters elever och uppnå
     ett bättre helhetsintryck”; ”Blädderblockspapper är bra när eleverna tillsammans
     får sammanfatta vad de lärt sig”; ”Blädderblockspapper är bra för då kan man gå

       tillbaka hela tiden, viktigt för det matematiska tänkande (eller något ritat..)”; ”Stenciler
är bra ibland, som till exempel vid sammanfattningar, men de kan komma bort”.

     De elever som ibland har tyckt att det var bra utan en speciell lärobok och ibland
     velat ha en sådan, har i diagrammet placerats i stapeln både - och.

LÄROBOK
        7A          7C       fd 9A

ja,hellre 21,43 15,38 25
både-och 17,86 15,38 20
nej 60,71 69,24 55
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Intervjuerna

1. Vad tycker du är en matteuppgift?

- Något viktigt problem att lösa, skapa sig en bild.
- Räkna ut något, både med och utan text.
- Tänker på bilder och siffror och uppgift
- Matteuppgift är allt man ska lösa. Det är OK att bygga.
- Precis vad som helst, se ut hur som helst, fråga, beräkna något.
- Jag tänker på en mattebok, men också annat.
- Allt man räknar ut.
- Tänker först på en bok, men säger också ja till andra förslag.
- Något man måste tänka för att lösa. Något man ska räkna ut i en bok, men det

finns även annat.
- ”Allt” är matteuppgifter.
- Uträkningar, oftast problem man ska räkna ut, något man ställs inför där man

tänker. Spel, där man gör uträkningar för att kunna spela.

2. Hur ska den vara för att du ska känna att den är meningsfull/utvecklande?

- Vill ha text eller muntligt besked att lösa något; bra med mycket bilder eller
kunna tänka bilder; lättare om man sett det eller vet vad det handlar om, helst
verklighetsanknytning; rätt svårighetsgrad, att lyckas blir roligare.

- Det ska vara att bita lite i, men bra att lyckas. Man kan få misslyckas ibland, så
att man ser vad man behöver lära sig. Text har ingen betydelse. Bilder bra
ibland, vi har ju tränat på att skapa bilder. Det blir lättare om man ritar eller
bygger. Spel är OK.

- Det ska vara medelsvårt, både anstränga sig att tänka och att man ska lyckas.
Innehållet spelar ingen roll. Bygga är ett bra sätt att lära sig på. Bra att lära
sig på olika sätt. Uppgifter ur livet.

- Det ska vara variation (ej samma sorts). Man får gärna röra sig. Spel och
sådana lappar du vet är helt OK. Det får gärna vara kul och att man ökar
nivån.

- Det ska vara en bra blandning. Det är bra när man lyckas. Spel är ett plus.
Gärna göra saker där man får tänka. Man vill gärna kunna skapa en bild,
lättast från verkligheten, helst från regionen.

- Jag gillar klurigheter. Det är OK om det är roligt, men det ska vara
utvecklande. Mest utvecklande är att återskapa och helst sånt från verkligheten.

- Lite text med också. Det ska både vara kul och att man lyckas, för att lyckas
påverkar. Det ska inte vara tjatigt; inte samma för många gånger. Utan
mattebok måste man känna att man går framåt. Jag tycker att det är roligare
med mattebok, därför att då ser man lättare att man kommer framåt.

- De ska vara roliga (= handla om något kul/intressant). De ska vara medelsvåra
(=tänka lite men ej extremt). Man vill tänka och vill lösa. Roligast att ha löst
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svåra uppgifter man nästan inte klarade. Roligare med text där man kan tänka
bild. Viktigt att lösa dem, men man ska veta vad det handlar om, bäst från
verkligheten. Jag förstår bättre om det är praktiskt. Olika spel kan vara bra
matteuppgifter.

- Omväxling är viktigt. Att lyckas är viktigt. Är det roligt blir det bättre inlärning.
De ska vara lagom svåra. Viktigt med återkoppling till verkligheten. Spel är
bra, för man tänker liksom utan att tänka på att man tänker, man använder det.

- Det ska var lite roliga och ej döda uppgifter. Det är väldigt viktigt att man
lyckas lösa uppgiften. Det ska var något från verkligheten; jag vill få någon
bild i huvudet från verkligheten. Det ska handla om riktiga affärer,  riktiga
berättelser o s v.

- Bra uppgifter när jag klarar av det lagom, men lite att tänka på också.
Innehållet i uppgiften är inte alltid viktigt, men det är lättare att uppfatta om
det är verklighetsanknutet när man är yngre. Annorlunda uppgifter man gör i
grupp blir då roligare.

- Plus med omväxling. Man lär sig bättre när man gör det själv, bygga, hälla osv.
Det är roligare när man gör något, för då lär man sig också. Roligast är det om
det handlar om något ur riktiga livet ur verkligheten och inte bara siffror.
Gärna med bilder. Det är roligt att lösa ihop. Rätt så viktigt att man får tänka
själv. Som vi gör: först tänka själv, sedan i grupp och sedan gå igenom det.

3. Kommentarerna angående huvudräkning och miniräknare har varit att man tyckte det
var lagom mycket eller eventuellt kunde vara mer. De flesta har tyckt det var positivt
att vi under några lektioner i halvklass under skolår 5 lärde oss lite noggrannare om hur
miniräknaren fungerar. Tre synpunkter var så här:

- Alla bör tänka med huvudet först.
- Bra att vi fått olika huvudräkningsstrategier, och att vi fått uppgifter vi behövde

just då.
- Miniräknaren är bra ibland, för då kan man koncentrera sig på att lösa

problemen.

4. Den sista frågan gällde fördelningen av innehållet i lektionerna. Man kunde här också
           ge ytterligare kommentarer till enkätens fråga om samtal och diskussioner. En elev
           tyckte att det hade varit bättre att man jobbat mer i matteboken. Alla andra elever ansåg
           att det var positivt med att så stor del av lektionerna var resonemang av olika slag.
           Många hade synpunkten att det var en uppgift att diskutera.
     -  Ja, jag vill ha många resonemang.

-  Det är bättre att kunna fler än en lösning.
-  Det är mycket positivt att diskutera och lyssna. Jag hade velat ha fler
    gruppuppgifter när man måste vara fler för att lösa.

-  Jag vill ha en sådan fördelning.
-  Det är bra när vi får kolla med grannen först.
-  Det är bra att diskutera efter, lika mycket som att räkna själv.
-  Alla sorters samtal är plus. Det är intressant att höra hur andra har löst, även
   om man själv har en annan lösning.
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Diskussion

Några av de uppdrag kursplanen ger oss lärare är, att utveckla elevernas intresse för
matematik, göra att det känns meningsfullt, få dem att söka efter förståelse och ge
möjlighet att kommunicera matematik. Hur når vi dit? Viktiga frågor är då:

     - Vad är ett läromedel? Vad är det till för? Hur kan det se ut?
Som konsekvens av detta måste vi också reflektera över följande:
-  Vad är en matematikuppgift? Vad är den till för? Hur kan den se ut?
I ett undersökande arbetssätt är oftast uppgifterna verklighetsanknutna och kan vara
mer omfattande och på ett annat sätt problematiserade än sådana i traditionella
läroböcker.

Vad avser då elever, som under tre år arbetat i ett undersökande arbetssätt, med en
matematikuppgift? Detta fick 12 elever från skolår 7 tydliggöra i intervjuer. Nio av
dessa nämnde inte ordet lärobok. De ansåg det till exempel vara något som skulle
lösas, beräknas, byggas eller att skapa en bild. Tre elever tänkte både på en lärobok
och på något annat.
    I min undervisning väljer jag oftast att skapa matematiska problem till eleverna med
innehåll utifrån deras verklighet eller med utgångspunkt i gemensamma upplevelser.
Jag är anhängare av ett analytiskt arbetssätt i konstruktivistisk anda, och lektionerna
innehåller ofta många diskussioner och laborativa moment.
   Det är denna typ av matematikuppgifter, som ur ett elevperspektiv utvärderas med
avseende på meningsfullheten. Har undersökningen gett svar på detta?
- Ja, jag anser att det är så. Enkäten innehåller visserligen inte ordet meningsfull,
men detta har ändå enligt min mening kunnat avläsas.
      1994 fick vi en ny kursplan, som anger mål att sträva mot och mål att uppnå.
Klasserna i undersökningen har börjat i skolår 4 hösten 1994 eller senare. De har i
olika sammanhang fått reflektera över målstyrning och hur de lär sig. De har fått
fundera över vad som är utvecklande och vad som skapar förståelse.
    Jag har undvikit att använda ordet roligt om en matematikuppgift även om den
inneburit användning av till exempel kortlek, tärningar eller spel. Detta för att
eleverna skulle se det som en väg att lära eller befästa ny kunskap och inte som
något lustfyllt ”jippo”.
    Enkätsvaren avsåg graden av rekommendation. I denna fyrgradiga skala anser
jag, att elevens inställningen till uppgifterna gått att utläsa. När jag skickade breven
till gymnasieeleverna funderade jag över huruvida de skulle minnas det som gjorts i
åk 4 och 5, men endast två skrev, att de inte mindes vid två utav uppgifterna. Flest
kommentarer lämnades av de äldre eleverna. Synpunkterna handlade oftast om, att
uppgiften var ett bra/lustfyllt inlärningssätt. Förståelsen har varit i fokus i
kommentarerna. Jag tolkar det så, att man som gymnasieelev har fått ett annat och
större perspektiv på vad det man lärt sig ledde till, och även på hur man lärt sig.
”Bra att kunna se sambandet mellan matte och vardagsliv, något man saknar
senare i matematiken. Dessutom kan enbart ordet matte ge kalla kårar, vilket kan
undvikas genom konkreta uppgifter som vi använde oss av.”  Dessa synpunkter
lämnades av en av gymnasieeleverna.
En annan elev skrev följande kommentar till  hur vi arbetat med pengar och priser:
”Valuta, priser och kvitton används mycket som vuxen och det ger mig en stabil
trygghet vid många tillfällen!!!”
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En elev som går på naturvetarprogrammet gjorde följande tillägg: ” När jag inte
förstår bråk o procent, gör jag själv remsor som  hjälper mig väldigt mycket.”
Ytterligare två kommentarer fokuserar förståelsen: ”live  gör att man kommer ihåg”
och ”Jag gillar att få fram saker i bild och form. Fortsätt empiriskt, Marianne, det
hjälper många, dels mig.”

Enligt rekommendationer och kommentarer ansågs vardagsanknutna matematik -
uppgifter och laborativa moment mest positiva, vilket kunde avläsas såväl i enkäter
som intervjuer och synpunkter från år 4.
Detta sammanfaller med resultaten av de studier Wistedt (1992)  gjort om
vardagsmatematik. Från enkäterna kommer bland annat följande kommentarer: ”Det
är bra att jämföra matematiska begrepp med verkligheten, som t ex när vi kollade
procent i form av våra kvitton från affärer osv.” och ”det måste vara aktuellt och
något som rör en”. I intervjuerna svarade tio av tolv elever på frågan om
meningsfulla uppgifter, att de skulle knyta an till verkligheten. Två tredjedelar av
eleverna i skolår 4 tyckte att uppgifterna skulle handla om dem själva, om något som
hänt eller något de varit med om. Någon elev skrev i enkäten angående
busstidtabeller  att ” det var inte intressant i den åldern” (= år 4), och
rekommenderade att den skulle komma senare. Wistedt (1992) har ju också påpekat
att det är just barnens vardag som bör vara referensramen, när man
verklighetsanknyter matematiken. Vygotskij (Lindqvist, G. 1999) talar om vikten av
att utgå från elevernas intressen, annars måste man först skapa ett sådant.

Att på olika sätt åskådliggöra matematiken, att bygga eller skapa bilder, att
använda laborativt material kändes av alla åldersgrupperna meningsfullt och
ansågs viktigt för förståelsen. Mognaden och förmågan att tänka abstrakt hos vissa
elever märktes i kommentarerna. Endast några få utav de 115 elever, som deltog i
utvärderingen, tyckte att vissa moment var lite överdrivna eller barnsliga.

         Gudrun Malmer (1999) talar om att det är viktigt att eleverna utifrån hand
  och öga och språk får bygga grunden för förståelsen. ”Handen är hjärnans förlängda
  redskap, som Piaget en gång uttryckte det. Det eleverna får arbeta med, ta i och på

         ett kreativt sätt hantera, har väsentligt större förutsättningar att bidra till att de blir
         delaktiga i den pågående process som en  inlärning innebär.” (s 33)
         Min utvärdering visar tydligt att  eleverna upplever det så.

  Kommentarerna är också analoga med vad Ola Halldén ( 1982) kommit fram till
         angående elevaktivitet som ett inlärningsteoretiskt motiv.
         En konstruktivistisk undervisning kännetecknas bland annat av  laborativa inslag,

  som möjliggör att eleverna kan konstruera sin egen matematiska förståelse. Följande
         citat av Ernst von Glasersfeld (Engström, A. 1998) relaterar till mina elevers
         synpunkter. ”Det är inte tillräckligt att berätta, eftersom förståelse inte är fråga om
         att passivt ta emot, utan om att bygga  upp.” (s 48) ”De gamla hjälpmedlen

”utantillinlärning” och ”upprepning” har obestridligen sitt värde inom träningen,
         men det är naivt att tro, att de också ger upphov till förståelse.” (s 49) ”Vi måste
         organisera situationer där eleverna får möjlighet att uppleva glädjen i att upptäcka
         att den modell som de har konstruerat faktiskt är adekvat och tillfredsställande för
         ny problemställningar.” (s 51)

Barbro Jaworski (Engström, A. 1998) talar också om vikten av att konkretisera för
att förstå. ”Således tar de lärande inte emot kunskap utifrån, utan konstruerar aktivt
kunskap utifrån sina erfarenheter.” (s 106) ”Matematisk kunskap växer genom att
abstraktioner görs verkliga.” (s 110)  Elevernas förslag och kommentarer pekar på
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just detta, att man får en bättre förståelse för begreppen, om man fått möjlighet att
utgå från laborativa moment.

       Alla moment med att bygga och konstruera har mycket starkt rekommenderats till
kommande klasser.

Ytterligare ett kriterium på meningsfulla matematikuppgifter enligt eleverna är att de
gärna skall kunna diskuteras i grupp. Dessa elever är vana vid dialoger och
gruppdiskussioner som ett ständigt inslag under matematiklektionerna bland annat
för att identifiera den kunskap de redan har. Att arbeta i samverkan med
problematiserande frågor, likaledes i samband med att se mönster och att lära sig
generalisera, har också tagit stor del av lektionerna. Genom åren har jag avläst
elevers reaktioner och min åsikt är, att dessa matematiska samtal utvecklat deras sätt
att tänka. Jag har också uppfattningen, att detta arbetssätt gynnar alla, även de
lågpresterande eleverna. Däremot har jag aldrig riktigt utvärderat elevers syn på
denna del av undervisningen.
Vi vet att Vygotskij (UR 1994) talar om att man utvecklas i samspel med andra och
kan då höja sin förmåga mer än om man är ensam.
Sahlberg och Leppilampi (1998) fokuserar att effektiv inlärning bygger på
samverkan. De pekar också på att i små grupper kan eleven inte gömma sig.
Jan Wyndhamn (1996) visar bland annat på vilken påverkan det blir på
undervisningen beroende på hur lång tid man ägnar åt förklaringsfrågor och
reflektion under lektionerna.
Gudrun Malmer (1999) återkommer ofta till betydelsen av att eleverna ska få
möjlighet att verbalisera sina matematiska tankar. Hon betonar vikten av samtal,
diskussion och argumentation. ”Att formulera tankar i ord – muntligt eller skriftligt –
har som vi alla vet en oerhört väsentlig betydelse för utvecklandet av
tankeprocessen. Hållfastheten i tänkandet prövas. Andras reaktioner och åsikter
tvingar oss att förtydliga det egna ställningstagandet och utvecklar därmed också
tänkandet och möjligheten till ett fördjupat lärande.” (s 58)
En konstruktivistisk undervisning främjar på olika sätt utbytet av idéer, underlättar
organiseringen av elevgrupper för att åstadkomma lämpliga tillfällen för eleverna
att ta del av information och idéer. Carolyn A. Maher (Engström, 1998) får
representera dessa forskare. ”I klassrum där det finns flexibilitet i undervisningen,
kan barn tänka ordentligt på idéer. Klassrumskommunikation kan vara ett effektivt
instrument för att på allvar väcka barns intresse för att arbeta med matematik.”
(s 141)
Enligt Kursplanen (2000) skall undervisningen bland annat ge eleven möjlighet att
kommunicera matematik. Skolan skall i undervisningen sträva efter att eleven
utvecklar sin förmåga att muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt
tänkande. Bedömningen av elevens kunnande gäller bland annat följande kvaliteter:
En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt
och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
Jag hoppades med denna utvärdering få kunskap om vilka elever som egentligen
uppskattade dessa samtal. Var det någon skillnad mellan de synpunkter som gavs av
elever som var intresserade av matematik och de som var mindre intresserade?
Kunde man utläsa, hur de som normalt inte var så muntligt aktiva under lektionerna
uppskattade dessa dialoger? Eftersom eleverna skrev sina namn på enkäterna, kunde
man avläsa i svaren, att många elever tyckte det kändes tryggt att ha samtal i liten
grupp, och att de då i mycket högre grad vågade berätta om sina tankar. För mig, som
tror så stark på den sociala interaktionen i klassrummet, var det mycket glädjande, att
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responsen på samtal och reflektioner från eleverna var så oerhört positiv. Om man
summerar  de två variablerna för ja, rekommenderade 82% (7A), 96%(7C) respektive
75%(fd 9A) av eleverna i de tre klasser som gjorde enkäten, att kommande klasser
skulle få arbeta på detta sätt. I detta fall tror jag inte att det har någon betydelse att
7C till 2/3 består av pojkar och 9A till 2/3 av flickor. Jag vet att samtalen har fått
större utrymme med se senare eleverna, som på så sätt fått fler möjligheter att öva
upp verbaliseringen. Jag vet också att jag vid sammansättning av grupperna de senare
åren lagt större vikt vid att eleverna skall känna stor trygghet i gruppen den första
terminen de arbetar med reflektioner i grupp och skall argumentera för sitt tänkande.
Kanske kan detta ge svar på att rekommendationen varit olika.

Intervjuerna visade att det är viktigt att matematikuppgifter har rätt svårighetsgrad.
Gudrun Malmer har i åtskilliga sammanhang (bl a 1999) talat om vikten av
förståelse och att eleverna måste få utvecklas från sin nivå. ”Flertalet matematik-
svaga elever har koncentrations- och perceptionsstörningar. De kan endast under
förhållandevis kort tid samla sin uppmärksamhet. Svårigheten ökar naturligt nog
med abstraktionsnivån. För barn med koncentrationssvårigheter har olika former av
laborativt arbete ofta mycket positiva effekter.  Det krävs givetvis att barnen
successivt blir förtrogna med materialet och att öm övningarna är väl genomtänkta
och anpassade efter elevens behov.” (s 93)
Jag anser att också klassrumsdialogen är viktig för att läraren ska kunna få en
uppfattning om huruvida ett barn kopierar en modell eller ett mönster eller förstår
vad det gör. Att få arbeta med uppgifter av ”rätt svårighetsgrad” är kanske det
viktigaste för eleverna för att de ska få känna att de lyckas.

          Ett annat sätt att utvärdera är att avläsa elevers reaktioner. Min erfarenhet har visat
          att variation skapar större nyfikenhet och intresse. Detta framkom också i
 intervjuerna, där eleverna ansåg, att det är viktigt att matematikuppgifter är av
         varierande slag för att det ska kännas meningsfullt. I enkäten ställdes ingen fråga som
 kunde belysa detta, men några av eleverna på gymnasiet kommenterade ändå
         undervisningen på följande sätt. ”Jag tror att variation är berikande och omväxlande
         för inlärningen som dels blir effektivare samtidigt som den oftast även blir roligare.”
         och ”Jag tycker det är viktigt att man inte gör för mycket av en sak utan att man
         varierar undervisningen från gång till gång.” samt  ”Jag tror att barnen tycker det är
         roligare  om de får känna också. En del människor är auditiva, andra kinetiska. Vi
         har alltid  lyckats kombinera olika inlärningsstilar för det är inte bara roligt, utan
         ger också  barnen en chans att hitta sitt sätt.”

Min åsikt är, att tänkande och inlärning är svårt att utvärdera. Går det att mäta?
För många år sedan gjorde jag utan att notera källan följande anteckning om vad som
är viktigt för att befästa kunskap:

               About learning and remembering:
10%  reading
20%  hearing
30%  seeing
50%  seeing and hearing
70%  discussing  with others
80%  personal experiences
95%  explaining to others
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Detta har ofta funnits i mina tankar vid planering. Utvärderingen visade också, anser
jag, att vad som är meningsfulla matematikuppgifter enligt eleverna har samband

         med ovanstående.
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 Hoppas att allt är väl och att du trivs bra på gymnasiet.
Själv har jag bl a börjat om med två nya fyror i matte/NO. Som du
kanske förstått, funderar jag ofta över hur barn tänker i matte och
vilken slags uppgifter man känner sig motiverad att vilja lösa? Jag
skulle bli mycket glad och tacksam om du vill ge mig en del synpunkter.
Jag läser nu en kurs i matematikdidaktik på Högskolan i  Kristianstad.
Som forskningsuppgift har jag valt, att försöka ta reda på vilken typ av
uppgifter i matematikundervisningen som elever tycker om att lösa, där
de både känner, att uppgifterna är intressanta, och att de lär sig något.

Jag har ju trott, att matteuppgifter från elevens vardag
(som t ex ICA-kvitton, IKEA-kataloger, mjölkpaket, tidningsartiklar,
ditt rum hemma, kläder från våra affärer, biobiljetter) skulle kännas
roligare att jobba med. Men är det så? Vilken sorts matteuppgifter
skulle du vilja ha, om du fick välja?

Jag funderar också över vilken betydelse allt konkret
materiel har för förståelsen. Förstår man bättre och känns det bra
att vilja lösa uppgifter med hjälp av t ex olika lådor och kartonger,
mått, vågar, geobräden, garnbitar, plattor på golvet, rutor i rader,
olika långa remsor och Cuisenairestavar? Jag tror ju det, men är
det så egentligen?

Det skulle vara oerhört värdefullt för mig att få lite
synpunkter från dig som gick ut 9A i våras. Jag skulle vara tacksam
om du ville lägga några minuter på att fylla i enkäten jag skickar här.
Du behöver sedan bara lägga ditt svar i det bifogade kuvertet, som
redan har frimärke på, och därefter lägga brevet i en postlåda.

Ha det gott och tack för hjälpen så länge!
Vänliga hälsningar
      Marianne

Bilaga 1
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Enkät om matteuppgifter

Vad tycker du har känts meningsfullt i matteundervisningen? Vilken sorts matteuppgifter av
sådana du jobbat med i åk 4-6(7) skulle du rekommendera till kommande klasser? Sätt ett
kryss på ett av linjens fyra streck där det passar dig bäst, och skriv gärna en kommentar till
varför du tycker som du gör. (Vill du göra längre kommentarer kan du använda baksidan!)
Föreslår du att andra klasser får jobba med följande? (Kom ihåg att de är mycket yngre
än vad du är nu!)
1. Tid
  - som du jobbade med klockan, videobands och kommentar ___________
    TV-programs längd   nej _________________ ja _____________________

- tåg- och busstidtabeller      nej _________________ ja kommentar ___________
_____________________

- almanackan med bl a solens och månens upp- och ned- kommentar ___________
    gång och t ex hur långa loven var _____________________

  nej _________________ ja _____________________
 - att som du göra en egen tidbok kommentar ___________

  nej _________________ ja _____________________
- experiment med bl a pendel och vattenur kommentar ___________

  nej _________________ ja _____________________

Hade du hellre velat arbeta med uppgifter i en mattebok? kommentar ___________
q nej   q ja _____________________

___________________________________________________________________________

2. Statistik (tabeller och diagram)
   -månadens väder ur tidningen kommentar ___________

   nej _________________ ja _____________________
   - Melodifestivalen (både Sverige och Europa) kommentar ___________

   nej _________________ ja _____________________
   - intervjuer med dina kamrater om t ex bilar, favoritmat.. kommentar ___________
(sedan tabeller och diagram) nej _________________ ja _____________________
  - som när vi mätte hur 37-gradigt vatten svalnade utomhus kommentar ___________
     i flaskor med olika kläder  nej _________________ ja _____________________

Hade du hellre velat arbeta med uppgifter ur en mattebok?
kommentar ___________
q nej   q ja _____________________

___________________________________________________________________________
3. Pengar och priser
  - använda priser från AG, ICA, IKEA och annonser kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
  - själv titta i affärer på priser och jämförpriser kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
  - använda kassakvitton för att jobba med pris och vikt kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
  - pengar från era ”hemländer” och resmål när man jobbar kommentar ___________
     med valuta      nej _________________ ja _____________________

Bilaga 2
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Hade du hellre velat arbeta med uppgifter ur en mattebok,
kommentar ___________

då vi jobbade med tid? _____________________
q nej   q ja

______________________________________________________________________
______
4. Längd
   - att utgå från linjal och måttband, stega och mäta kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
   - att använda garn för att förstå m, dm osv kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
   - att utgå från de rum vi har omkring oss kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
5.  Area
   - att klippa  och rita och lägga rutor av olika storlekar kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
   - att använda kakelplattorna i golvet utanför klassrummet kommentar ___________
     och själva hitta på namn     nej _________________ ja _____________________
   - att använda garn för att jämföra omkrets och area kommentar ___________
            nej _________________ ja _____________________
   - att jobba med geobräden för att kunna beräkna och kommentar ___________
     förstå en areas storlek       nej _________________ ja _____________________

Hade du hellre velat arbeta med matteuppgifter ur en mattebok?
kommentar ___________
q nej        q    ja _____________________

6. Volym
- bygga olika kuber och rätblock med cm-klotsar kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
- ”bygga” och krypa in i en m kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
- jämföra volymer i olika flaskor och paket med t ex vatten kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
- att använda askar, kartonger och lådor klassen tagit med kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
- att konstruera egna lådor   nej _________________ ja kommentar ___________

Hade du hellre velat bara arbeta med uppgifter ur en mattebok?
kommentar ___________
q nej   q ja _____________________

___________________________________________________________________________

7. Bråk och Procent
   - att ha lika långa remsor och klippa i olika stora delar kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
   - att använda Cuisenairestavar för att förstå delar och procent kommentar ___________

     nej _________________ ja _____________________
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   - att använda avdunstning av mat och saltvatten i %-räkning kommentar ___________
     nej _________________ ja _____________________

   - att läsa i tabeller, diagram och tidningsartiklar om procent kommentar ___________
       i verkligheten      nej _________________ ja _____________________
___________________________________________________________________________
Hade du hellre velat använda uppgifterna i en lärobok, då du kommentar ___________
jobbade med bråk och %? _____________________

q nej        q    ja

8. Resonemang och reflekterande samtal
- att ha många samtal och diskussioner med varandra kommentar____________

     kring hur vi tänker och kan lösa  problem på olika sätt _____________________
      nej ________________ ja _____________________

_____________________
         

9. Overhead, stenciler, blädderblock och/eller lärobok
Vad skulle du rekommendera som känns bäst att jobba med?
 (Är omväxling bäst?)
- overhead med exempel från vår egen verklighet nej ________________ ja
-  stenciler för att befästa det vi förstått och lärt nej ________________ ja
-  blädderblockspapper vi kan titta tillbaka på nej ________________ ja
-  lärobok där exemplen är lika i hela Sverige nej ________________ ja
kommentarer:

10.  Har du något du vill tillägga, något du vill ge synpunkter på som inte har kommit med
under de rubriker du redan svarat på?  (t ex något om uppgifter med vinklar och trianglar,
huvudräkning, miniräknarhäftet, hur vi räknade ut      (pi) på ”alla” bord)

bra för kommande klasser: inte så bra för kommande klasser:
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________

Tack för hjälpen!
            Hälsningar
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Klocka, video, TV
TID 1

7a 7C fd 9A
Nej 3,7 0 5

11,11 12 20
25,93 68 45

Ja 59,26 20 30

tåg och buss
TID 2

7a 7C fd 9A
Nej 11,11 8 10

33,33 28 30
22,22 36 15

Ja 33,33 28 45

almanackan
TID 3

7a 7C fd 9A
Nej 18,51 12 20

29,63 8 25
37,04 56 15

Ja 14,82 24 40

Egen tidbok
TID 4

7a 7C fd 9A
Nej 18,51 12 20

29,63 8 25
37,04 56 15

Ja 14,82 24 40

experiment
TID 5

7a 7C fd 9A
Nej 4 0 0

20 8 30
36 28 40

Ja 40 64 30

Bilaga 10 A
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månad ens vä der
Statistik 1

7A 7C fd 9A
nej 25 7,69 20

28,57 7,69 30
25 46,15 30

ja 21,43 38,46 20

melodi festiva ler
Statistik 2

7A 7C fd 9A
nej 21,43 0 10

21,43 23,08 10
14,29 38,46 20

ja 42,86 38,46 60

intervju er
Statistik 3

7A 7C fd 9A
nej 3,57 0 10

32,14 23,08 10
28,57 38,46 30

ja 35,71 38,46 50

  NO- experi ment
Statistik 4

7A 7C fd 9A
nej 10,71 0 10

7,14 19,23 15
17,86 34,62 15

ja 64,29 46,15 60

Bilaga 10 B
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    från affärer   och annon ser
Priser 1

   7A   7C fd 9A
nej 14,29 3,85 10

14,29 19,23 20
39,28 53,85 35

ja 32,14 23,08 35

själva jämför a  i aff ärer
Priser 2

  7A   7C fd 9A
nej 32,14 3,85 25

21,43 30,77 15
7,14 46,15 40

ja 39,28 19,23 20

 kassakvitton
Priser 3

  7A   7C fd 9A
nej 14,28 3,85 5

25 30,77 35
17,86 50 35

ja 42,86 15,38 25

valutor
Priser 4

  7A   7C fd 9A
nej 7,14 0 0

21,43 15,38 5
25 42,31 35

ja 46,43 42,31 60
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Längd

    bl a stega   och mäta
Längd 1

  7A   7C fd 9A
nej 3,57 0 10

14,29 23,08 20
25 46,15 45

ja 57,14 30,77 25

garn
Längd 2

  7A   7C fd 9A
nej 7,14 7,69 15

32,14 34,62 20
10,72 26,92 40

ja 50 30,77 25

  Våra rum
Längd 3

  7A   7C fd 9A
nej 0 7,69 10

32,14 26,92 15
28,57 26,92 25

ja 39,29 38,46 50

Bilaga 10 D
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rutor
Area 1

  7A   7C fd 9A
nej 10,71 7,69 5

14,29 26,92 40
21,43 34,62 15

ja 53,57 30,77 40

 kakel plattorna
Area 2

  7A   7C fd 9A
nej 14,29 3,85 5

17,86 42,31 40
25 34,62 35

ja 42,86 19,23 20

garn, jf  area- omkrets
Area 3

  7A   7C fd 9A
nej 10,71 3,85 15

21,43 23,08 25
28,57 38,46 30

ja 39,29 34,92 30

geobrädet
Area 4

  7A   7C fd 9A
nej 0 3,85 10

14,29 0 25
17,86 26,92 20

ja 67,86 69,23 45

Bilaga 10 E
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bygga rätblock
Volym 1

  7A   7C fd 9A
nej 10,71 0 0

7,14 3,85 15
25 30,77 20

ja 57,14 65,38 65

bygga kubik   kubik metern
Volym 2

  7A   7C fd 9A
nej 7,14 3,85 0

10,71 19,23 15
25 26,92 20

ja 57,14 46,15 65

jämföra  förpac kningar
Volym 3

  7A   7C fd 9A
nej 3,57 0 5

7,14 15,38 15
25 46,15 25

ja 64,29 38,46 55

beräkna volym av ask ar och lådor
Volym 4

  7A   7C fd 9A
nej 10,71 7,69 15

25 26,92 15
28,57 50 40

ja 35,71 15,38 30

Bilaga 10 F
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konstrue ra egna   lådor
Volym 5

  7A   7C fd9A
nej 21,43 11,54 5

14,29 15,38 20
14,29 42,31 30

ja 50 30,77 45

 klippa remsor
Bråk& % 1

   7A    7C    fd 9A
nej 7,14 0 5

21,43 30,77 15
39,29 34,62 30

ja 32,14 34,62 50

Cuisena irestava r
Bråk&% 2

   7A    7C    fd 9A
nej 3,57 0 20

7,14 0 10
14,29 19,23 30

ja 75 80,77 40

  NO - experim ent
Bråk& % 3

   7A    7C   fd 9A
nej 7,14 3,85 33,3

25 38,46 11,1
17,86 26,92 33,3

ja 50 30,77 22,2

Dagstid ningar
Bråk& % 4

   7A    7C   fd 9A
nej 14,28 7,69 25

28,57 19,23 15
21,43 34,62 25

ja 35,72 38,46 35

Bilaga 10 G
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Resonemang
positivt?

  7A    7C    fd 9A
nej 10,71 0 5

7,14 3,85 20
25 19,23 5

ja 57,15 76,92 70

LÄROBOK
     7A      7C    fd 9A

ja,hellre 21,43 15,38 25
både-och 17,86 15,38 20
nej 60,71 69,24 55

Bilaga 10 H


