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Hans Heikne berättar om sin syn på undervisningen i matematik: 

”Aktivitet och laborationer ger kunskap, tilltro och lust till matematik” 
Jag har nu arbetat som gymnasielärare i matematik i 30 år, första hälften av tiden i Komvux, 
resten i ungdomsskolan. Under denna tid har beskrivningen av skolämnet matematik 
verkligen förändrats. I läroplanerna betonas nu, både i Sverige och internationellt, bl.a. 
förmågan att kommunicera och argumentera skriftligt och muntligt, att ställa upp och lösa 
problem, att använda matematiska modeller, att kunna värdera resultat och lösnings-
processer, att kunna genomföra projekt enskilt och i grupp samt att kunna ta hjälp av ny 
teknik vid problemlösning med bibehållande av nödvändiga basfärdigheter. 
 
Kraven på lärare och läromedel har aldrig varit så höga som idag. Läraren har, nu som alltid, en 
nyckelroll genom att vara den som, tillsammans med eleverna, bestämmer undervisningens innehåll, 
läromedel och uppläggning.  

I Skolverkets rapport ”Lust att lära – med fokus på matematik” (2003) betonas bland annat att 
”matematikundervisningen måste förändras” och att ”formerna för inlärning behöver växla” samt att 
”fler inslag av laborativt arbete och konkreta upplevelser av den så abstrakta matematiken behövs”. 

Aktiviteter och laborativ matematik 

Jag upplever att olika elevaktiviteter och laborativa matematikuppgifter är ett av många sätt att 
bearbeta matematiska begrepp. Tonvikten ligger på processen, att vara delaktig, att kommunicera 
och att tillsammans med andra bearbeta problemställningar. Genom den kommunikation som sker 
först mellan elever, och sedan mellan elever och läraren så bearbetas begrepp och frågeställningar 
utifrån elevernas förutsättningar och erfarenheter. Jag tror att detta är mycket centralt för att 
eleverna ska uppfatta matematik som något relevant och begripligt. 
 
Arbetssättet har en grund i social konstruktivism. Från denna kunskapsteori väljer jag tre 
påståenden som jag tycker är centrala: 
• Eleven måste vara aktiv då hon/han bygger upp sin kunskap om nya begrepp. 
• Den erfarenhet och de färdigheter och kunskap som eleven redan har måste tas som 

utgångspunkt då hon/han bygger ny kunskap. 
• Elevens eget språk och kommunikation med andra elever och/eller med lärare är av avgörande 

betydelse för elevens begreppsbildning. 
 
Jag har funnit att elevaktiviteter och laborationer kan användas 
• som ett led i inlärningsprocessen för mindre motiverade elever 
• som en bekräftelse på att eleven kan använda sina kunskaper 
• som ett sätt att träna problemlösning 
• för att variera arbetssättet 
• som ett sätt att låta eleverna använda matematiska modeller 
• som ett sätt att träna eleven att kommunicera matematik 
• som ett medel att utveckla elevernas samarbetsförmåga. 

Läromedlet – ett smörgåsbord 

För oss lärare gäller det att maximera den tid som eleverna är engagerade i meningsfulla och 
relevanta matematikuppgifter. Vi måste också inse att ingen elev, inom ramen för en kurs, hinner 
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med att göra allt det som ett läromedel erbjuder. Det gäller alltså att använda ett läromedel med 
förstånd. Vi måste tillsammans med eleverna välja ut de moment/uppgifter som, med utgångspunkt 
i kursplanen, är rimliga att arbeta med, inom de givna tidsramarna och med tanke på elevernas 
förkunskaper. Vi ska se ett läromedel som ett generöst erbjudande – kanske som ett 
smörgårdsbord där vi måste välja? 

Kunnande, tilltro och lust 

Med detta synsätt i åtanke gäller det att för lärare och elever hitta en balans mellan lärarledda 
gemensamma samtal, enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp. Likaså en balans mellan 
undersökande aktiviteter, problemlösning och färdighetsträning av baskunskaper. Målet är att våra 
elever ska lämna skolan med ett brett matematiskt kunnande, en god tilltro till sin matematiska 
förmåga , en positiv attityd till ämnet matematik samt med lust att någon gång i framtiden lära mera. 
 
Hans Heikne   
 
Hans Heikne har bl a skrivit läromedlet Matematik 3000 för gymnasieskolan. 


