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Laborativ matematik 

En möjlighet eller en belastning? 
 
Laboratory mathematics 

A possibility or an affliction? 
 

Abstract 
The past years there has been a big media circus, that states that the Swedish 

schoolsystem is broken and with dropping results in PISA as a proof of this statement. 

Voices have been heard that teachers rely on textbooks in a voluminous way and some 

suggest that this is the main problem as Swedish students dropping in mathematics 

results. This study shows how teachers perceive their use of laboratory mathematics and 

is therefore based on a teacher perspective. What I want with this study is to show how 

teachers looks at the correlation between benefits and disadvantages in using laboratory 

mathematics, but also to create an awareness for understanding the difficulties that you 

may face as teacher if you want to use laboratory mathematics as a tool when teaching. 

 

In this study, the main focus is on how teachers use laboratory mathematics as an option 

when teaching. Nine teachers participated in an online survey and answered questions 

about how they use laboratory mathematics and what benefits or disadvantages it may 

comprehend. To add, two teachers also attended to a private interview and another two 

were observed.  

 

The result that was found is that teachers can see big advantages in using laboratory 

mathematics especially when teaching geometry. The teachers pinpoint how using 

laboratory mathematics supports students deeper understanding for the mathematic 

contents. Though, teachers also highlight that there is a urgent need for the teacher to 

have the knowledge to comprehend meaningful and aimful lessons. Apart from 

knowledge teachers points to the lack of time to plan and execute as a disadvantage. The 

lack of time combined with insufficient knowledge in how to use laboratory 

mathematics is the determiner if laboratory mathematics is seen as a possibility or an 

affliction. 
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Tack 

Inledningsvis vill jag tacka Berit Roos Johansson som funnits som stöd under hela 

processen, framförallt när det varit problematiskt att finna möjlighet till skrivandet.  

 

Ett stort tack riktas även till min sambo som ständigt kommit med peppande ord och 

klappar på axeln. Detta hade aldrig varit möjligt utan ditt stöd. Nu sitter man här ett steg 

närmare slutet och möjligheten att få komma ut och praktisera som lärare. Känslan som 

omger när slutmålet är nästan inom räckhåll kan beskrivas som att sitta i en varm bil en 

het sommardag på väg till stranden. Du vet att inom en kort stund får du njuta av en 

härlig vindbris, bad och varm sand mellan tårna, men först måste du härda ut bilfärden. 

Så nu sitter jag här i bilen och det är varmare än någonsin, men snart parkeras bilen och 

med ett leende springer jag ut på stranden! 
 



 

 
 

4 

 

Innehåll 

1 Inledning ........................................................................................................................ 6 

2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 8 

2.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 8 

2.2 Definitioner .............................................................................................................. 8 

3 Litteraturbakgrund och Teori. .................................................................................... 9 

3.1 Att utveckla lärande ................................................................................................. 9 

3.2  Läroboken i klassrummet ....................................................................................... 9 

3.3 Laborativ matematik och laborativt material......................................................... 10 

   ................................................................................................................................... 11 

3.4 Fördelar med laborativ matematik och laborativt material  .................................. 11 

3.5 Nackdelar med laborativ matematik och laborativt material................................. 11 

3.6 Matematikens språk och begrepp .......................................................................... 12 

   ................................................................................................................................... 12 

3.7 Hermeneutik .......................................................................................................... 13 

4 Metod ........................................................................................................................... 14 

4.1 Urval ...................................................................................................................... 14 

4.1.1 Formulärundersökning  .................................................................................. 14 

4.1.2 Intervju ........................................................................................................... 14 

4.1.2.1 Lärare A ................................................................................................... 14 

4.1.2.2 Lärare B ................................................................................................... 14 

4.1.3 Observation .................................................................................................... 14 

4.1.3.1 Lärare C ................................................................................................... 14 

4.1.3.2 Lärare D ................................................................................................... 14 

4.2 Datainsamlingsmetoder ......................................................................................... 15 

4.2.1 Frågeformulär ................................................................................................ 15 

4.2.2 Intervjuer ........................................................................................................ 15 

4.2.3 Observationer ................................................................................................. 15 

4.3 Genomförande ....................................................................................................... 15 

4.3.1 Frågeformulär ................................................................................................ 15 

4.3.2 Intervju ........................................................................................................... 16 

4.3.3 Observation .................................................................................................... 16 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet ....................................................................... 16 

4.4.1 Förhållningssätt till data ................................................................................ 16 

4.4.2 Presentation av data  ...................................................................................... 16 

4.4.3 Validitet och reliabilitet .................................................................................. 16 

4.5 Etiska aspekter ....................................................................................................... 17 

5 Resultat och Analys .................................................................................................... 18 

5.1 Hur uttrycker verksamma lärare i årskurs 4-6 att de använder laborativ matematik 

och med vilket syfte? ................................................................................................... 18 



 

 
 

5 

 

5.1.1 Spel ................................................................................................................. 18 

5.1.2 Ämnesöverskridande   ..................................................................................... 18 

5.1.3 Mätning  .......................................................................................................... 19 

5.1.4 Statistik  .......................................................................................................... 19 

5.1.5 Analys ............................................................................................................. 20 

5.2 Vilka fördelar/nackdelar anser verksamma lärare i årskurs 4-6 det finns med 

laborativ matematik? ................................................................................................... 22 

5.2.1 Uttryckta fördelar med laborativ matematik. ................................................. 22 

5.2.1.1 Ökad förståelse  ....................................................................................... 22 

5.2.1.2 Variation  ................................................................................................. 23 

5.2.1.3 Koppling till elevers vardag  ................................................................... 23 

5.2.1.4 Motivation  .............................................................................................. 24 

5.2.1.5 Analys ...................................................................................................... 24 

5.2.2 Uttryckta nackdelar med laborativ matematik. .............................................. 25 

 5.2.2.1 Tidsbrist  ................................................................................................. 25 

 5.2.2.2 Lärarens kompetens ................................................................................ 25 

5.2.2.1 Matteboken – mer bekvämt  .................................................................... 26 

5.2.2.2 Frihet under ansvar .................................................................................. 26 

5.2.2.3 Analys ...................................................................................................... 27 

6 Diskussion .................................................................................................................... 29 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................................... 29 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................. 30 

6.3 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................. 32 

6.4 Populärvetenskaplig sammanfattning .................................................................... 33 

 Referenser...................................................................................................................... 34 

 Bilaga A,  Missivbrev ................................................................................................. 37 

 Bilaga B, Onlineformulär  .......................................................................................... 38 

 Bilaga C, Intervjuguide .............................................................................................. 39 

 Bilaga D, Observationsschema ................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

1 Inledning 
Den svenska skolan har under de senaste åren varit under luppen för kritisk granskning, 

inte minst på grund av de fallande resultaten i PISA- undersökningar, där Skolverket 

(2013) menar att det framgår hur Sveriges grundskoleelevers matematikkunskaper 

tenderar att minska i förhållande till övriga länder. I diskussionen som föranletts av de 

sjunkande resultaten har det i media riktats stor kritik mot hur matematikundervisningen 

tillämpas. Skolverket (2011a) noterar att undervisningen i skolan ska utveckla och ge 

eleverna kunskap genom ett lustfyllt lärande och se till att varje individ utvecklas på sitt 

sätt. Utifrån Skolverket (2011a) ska matematikundervisningen väcka intresse och 

anpassas till varje elev. Med detta i åtanke behöver undervisningen därför vara av 

varierande sort. Laborativ matematik kan då vara ett arbetssätt för att fånga elevers 

intresse och utveckla deras matematikkunskaper på ett lustfyllt sätt.  

 

Rystedt och Trygg (2007) förklarar att laborativ matematik är ett arbetssätt vars mål är 

att konkretisera den abstrakta delen inom matematiken. Utifrån detta vill jag med denna 

studie som blivande lärare inom bland annat matematik undersöka hur praktiserande 

lärare uttrycker att de använder laborativ matematik och i vilket syfte? Vad anser 

verksamma lärare om för- och nackdelarna med laborativ matematik? Med 

genomförandet av denna studie önskar jag uppnå en högre förståelse för faktorer som 

påverkar möjligheterna till variation i min kommande matematikundervisning för att ge 

eleverna möjlighet till ökad förståelse.  

 

Johansson (2006a) visar i sin forskning att flertalet lärare i Sverige använder och bygger 

sin undervisning utifrån läromedlet de har att tillgå. Hon förklarar att risken med att låta 

ett läromedel styra undervisningen är att eleverna kan missa alternativa sätt att lösa 

matematiska uppgifter. Om lärarna enbart följer läromedlets struktur förklarar 

Johansson även att risken är stor att eleverna inte får möjlighet att ta till sig det som 

avses i kursplanen. Läromedlen är oftast inte kompletta i sitt innehåll gentemot vad som 

avses att eleverna skall lära sig enligt kursplanen. Johansson förklarar vidare hur 

läromedlen inte på något sätt är låsta till ett givet upplägg utan skall ses som ett verktyg 

där läraren väljer hur det skall användas och hur kompletterande aktiviteter kan vara 

lämpliga att använda för att försäkra sig om att eleverna når kunskapskraven. Löwing 

(2004) och Skolverket (2011b) noterar att undervisningen ofta tappar fokus på 

matematikinnehållet och det blir fokus på materialet och aktiviteten. Szendrei (1996) 

menar att det är lärarens kompetens och förmåga som avgör hur den laborativa 

undervisningen struktureras och hur det laborativa materialet används. Med detta i 

åtanke är det viktigt att läraren har goda ämneskunskaper och är förtrogen i ämnet för 

att kunna skapa kompletterande aktiviteter vid sidan av läromedlet. Risken är annars att 

undervisningen blir monoton och det kan bli svårt att väcka intresse för matematiken 

hos eleverna samt att eleverna kan behöva flera olika metoder för att skapa förståelse.  

 

I Skolverkets (2011a) centrala innehåll för årskurs 4–6 står det bland annat att eleverna   

genom undervisningen skall kunna i vardagliga situationer göra uppskattningar och 

rimlighetsbedömningar, använda skala och skapa geometriska figurer samt använda 

matematiska strategier och formulera frågeställningar vid problemlösning. Det förutsetts 

därav att undervisningen inte enbart kan vara baserad på att följa endast ett läromedel 

utan det krävs en alternativ undervisning, till exempel laborativ matematik. Dock skall 

påpekas att det inte föreligger något i kunskapskraven som hänvisar till denna del av det 

centrala innehållet. 
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Enligt Skolverket (2003) och Skolverket (2011b) upplever lärare att laborativ 

matematik kan bli svår att genomföra i helklass då gruppen av elever är stor och det 

riskerar att bli stökiga lektioner.  Star och Rittle-Johnson (2008) betonar dock att både 

ett undersökande arbetssätt och ett demonstrativt arbetssätt är det effektivaste sättet för 

att tillfredsställa alla elevers behov samt utmana deras lärande.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur verksamma lärare uttrycker sig använda arbetssättet laborativ 

matematik för att ge eleverna möjlighet till förståelse. Till min hjälp utgår jag från två 

frågeställningar: 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur uttrycker verksamma lärare i årskurs 4–6 att de använder laborativ 

matematik och med vilket syfte?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser verksamma lärare i årskurs 4–6 det 

finns med laborativ matematik? 

 

 

2.2 Definitioner 
I denna studie avser laborativ matematik ett arbetssätt där eleven tillämpa teoretiska och 

praktiska uppgifter på en integrerad nivå för att nå en ökad förståelse. Rystedt och 

Trygg (2010) definierar laborativ matematik som en process där elever arbetar både 

mentalt och praktiskt med olika material, aktiviteter och arbetsuppgifter med ett angivet 

syfte. Vid ett sådant arbetssätt används flera sinnen samtidigt, till skillnad mot att enbart 

arbeta enskilt i läroböcker.  

 

Vidare används även konkret och abstrakt återkommande i studien. Vilka definieras av 

nationalencyklopedin enligt följande. 

 

Konkret substantiv, substantiv som betecknar något som kan vägas och direkt 

uppfattas med sinnena, t.ex. varelser, föremål och material. Motsats: abstrakt substantiv 

(Sökord: konkret substantiv). (NE, 2010)   

  
Abstrakt substantiv, substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), 

t.ex. egenskap, tillstånd, händelse och tid. Många abstrakta substantiv är avledningar av 

adjektiv eller verb. Motsats: konkret substantiv (Sökord: abstrakt substantiv). (NE,2010) 
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3 Litteraturbakgrund och Teori. 
 

I följande kapitel presenteras en litteraturbakgrund av den forskning som finns angående 

syftet i denna studie. Här tas upp att utveckla lärande hos elever, lärobokens centrala 

plats i matematikundervisning, laborativ matematik och laborativt material samt dess 

fördelar och nackdelar. För att bemöta det matematiska innehållet i studien lyfts 

elevernas språk och begreppsförståelse. Avslutningsvis presenteras teoretiskt 

förhållningssätt. 

 

3.1 Att utveckla lärande 
 

Piaget (1972) menar att upplevelsen och lusten till lärande är sammanlänkade och att 

det därför är ytterst viktigt att eleverna handgripligen blir satta i situationer där deras 

lärande kan utmanas och utvecklas. Samma tankar delas av Kolb (1984) som bygger 

sina tankar kring en inlärningscirkel. Denna cirkel består av fyra huvudområden; 

konkret upplevelse, reflektiv observation, abstrakt konceptualisation och aktivt 

experimenterande. Mosley och Whitton (2014) påpekar att Kolbs inlärningscirkeln kan 

direkt överföras till situationer som elever ställs inför när de spelar spel. De förklarar att 

den konkreta upplevelsen är den uppgift eller den problematik som eleven ställs inför att 

lösa i spelet för att komma vidare. Här kommer eleverna att testa olika taktiker och de 

kommer att få en konkret upplevelse i att de lyckats eller misslyckats. Utifrån resultatet 

reflekterar eleverna över sin strategi, reflektiv observation. I nästa skeende förändrar 

eleven sin strategi eller utvecklar den, vilket ger en abstrakt konceptualisation. Utifrån 

de nya erfarenheterna och förändringarna testar eleverna sin strategi och uppnår då ett 

aktivt experimenterande. 

 

Bergström (1995) poängterar vikten av att låta elevernas kreativitet leda vägen i deras 

utveckling och lärande. Han menar att skolan strukturerar upp situationer som skapar 

värdeindivider som saknar förmågan att prioritera och att ha en helhetssyn. För att 

undvika detta menar Bergström att undervisningen behöver utgå från de inre 

processerna hos eleverna och att en möjlig väg vore att bejaka elevernas kreativitet 

genom lek och spel. Dock påpekar Baccaglini-Frank och Maracci, (2015) att flera av de 

moderna digitala lärspelen kan förbise funktionen de har som redskap för elevers 

lärande. Istället blir de endast ett avprickningsredskap för kunskaper eleverna redan 

besitter.  

 

3.2  Läroboken i klassrummet 

 

Ehrlin (2013) lyfter fram Lithner som en av flera forskare som är kritiska till hur 

matematikundervisningen bedrivs allt som oftast. Lithner menar att 

matematikundervisning som enbart arbetar utifrån läroboken, kan begränsa elevernas 

möjlighet att utveckla sin egen resonemangs- och problemlösningsförmåga. Boaler 

(2011) kan utifrån observationer utpeka att elevernas förståelse blir lidande vid 

stereotypt rutinräknande från läroboken. Detta menar Boaler inte bidra till en 

progression i elevernas lärande. Hon menar att det är viktigt att lektionerna främjar en 

positiv uppfattning för matematikämnet, för att därifrån utnyttja denna upplevelse för att 

utveckla elevernas förståelse vidare. För att lyckas med detta menar hon att det är 

viktigt att eleverna får arbeta med matematiska uppgifter på ett flexibelt sätt. Carpenter, 

Moser och Romberg (1982) noterar att om matematikundervisningen allt för tidigt 

övergår till att innehålla större fokus på beräkning, är risken stor att matematiken blir att 
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räkna så många tal som möjligt för eleverna istället för att förstå den. Färdighet går före 

förståelse. Skolverket (2003) påpekar att elever behöver en undervisning utifrån flera 

representationsreformer, men att undervisningen ofta lägger stort fokus på enskilt arbete 

med text och talat språk.  

 

Johansson (2006b) beskriver genom sin studie att det tydligt kunde utläsas att lärarna 

var starkt bundna till lärobokens innehåll och förklaringsmodeller. Vid studien 

observerades tre lärare vid totalt 13 lektionstillfällen. Det framgår att lärarna ser 

läroboken som ett stöd för att kunna skapa en tydlig struktur och progression för 

eleverna. Detta då läroboken återfinns fortlöpande genom elevernas skolgång och det 

blir därför enklare att implementera arbetssättet. Lärarna såg även fördelarna i att 

läroböckerna har utsatta mål med koppling till nationella kunskapsmål och kursplan. 

Johansson diskuterar vidare lärobokens innehåll och dess möjlighet att motivera och 

synliggöra matematikens nytta för den enskilda individen. Det sistnämnda framstår 

problematiskt då läroböckernas exempel och förklaringar kan i många avseenden ses 

som avlägsna och utan innebörd för eleven. Det framkom i studien att när läraren kunde 

relatera och koppla det matematiska innehållet med mer vardagsnära förklaringar kunde 

en högre motivationsnivå uppnås. Förklaring genom att skapa kopplingar till något 

utanför läroboken skedde enbart vid fåtal tillfällen, med undantag för en av läraren som 

kopplade vid 18% av fallen till fysik som läraren även undervisade i. Eleverna kunde då 

se sambandet mellan de två skolämnena och samtidigt koppla till vardagslivet, vilket 

upplevdes motiverande för eleverna.  

 

I studien gör även Johansson (2006b) en granskning av hur tiden disponeras under 

lektionstiden. Vid användandet av läroboken framgår det att eleverna arbetar aktivt med 

matematik 76%-86% av tiden, och endast 2,3 %-5,5% av tiden används till att 

organisera undervisningen. Vid användandet av läroboken framgår det i studien att 

eleverna i stor utsträckning arbetar enskilt med boken eller har gemensam genomgång. 

Grupparbeten sker inte vid något tillfälle av observationerna. Skolverket (2003) noterar 

också i sin rapport att lärare använder sig i hög grad av ett läromedel där eleverna 

arbetar enskilt. Lärarna menar att det är svårt att hantera stora grupper med ett laborativt 

arbetssätt.   

 

3.3 Laborativ matematik och laborativt material 
Rystedt och Trygg (2007) beskriver att laborativ matematik är som en nyckel mellan två 

världar, där på ena sidan återfinns den abstrakta matematiken och på den andra finns 

den konkreta matematiken. Christou och Papageorgiou (2007) förklarar laborativ 

matematik utifrån två arbetssätt. En induktiv metod och en deduktiv metod. Induktiv 

metod bygger lärandet på att eleverna skaffar sig erfarenheter innan de kopplar dem till 

teoretiska kunskaper, en undersökande metod. Deduktiv metod är att eleverna skaffar 

sig de teoretiska kunskaperna först och sedan kopplar dem till praktiska övningar, en 

demonstrativ metod. Löwing (2004) anser att matematikundervisningen bör gå från 

konkret till abstrakt för att underlätta förståelsen av en matematiks struktur. Det ligger 

hos lärarens förmåga att kunna planera undervisningen så att didaktikens grundpelare 

vad (innehållet) och hur (arbetssättet) blir tydligt för eleverna. Skolverket (2011b) 

beskriver från sin studie att lärarens roll i undervisning med laborativ matematik är att 

ha goda kunskaper inom arbetssättet och ämnet för att kunna lägga upp undervisningen 

så att det blir innehållet på matematiken som det ska vara fokus på och inte aktivitet 
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Laborativt material i två huvudgrupper, vardagliga föremål och pedagogiska material. 

Vardagliga föremål är det som finns i vår omgivning medan pedagogiska material är 

tillverkande för matematikundervisning. Utöver dessa huvudgrupper nämner hon även 

spel som en undergrupp inom laborativt matematikmaterial. Det råder dock delade 

meningar bland praktiserande lärare rörande huruvida laborativt material bör bestå i 

vardagliga föremål som utöver matematiskt innehåll även kan förmedla andra kunskaper 

eller pedagogiskt material som endast har kopplingar till ett matematiskt innehåll. 

Fördelarna som ses med vardagliga föremål är att eleverna har en koppling till 

föremålens syfte och kan utifrån detta dra paralleller mellan föremålens syfte och sin 

egen förmåga att använda matematik i vardagen. De pedagogiska materialen har 

fördelar med att de är isolerade från annat användande än till förståelse för matematiskt 

innehåll. (Szendrei ,1996) 

 

Det laborativa materialet i sig självt ökar inte automatiskt den matematiska förståelsen 

utan det är hur det används i undervisningen. Det är hur lärare och elever använder det 

laborativa materialet som är avgörande för dess funktion och att materialet ska betraktas 

som redskap för att öka förståelsen inte som en lösning i sig självt. Det laborativa 

materialet är inte konkretiserande, utan det är hur det används som avgör om det kan 

omvandla en förståelse för det abstrakta till något konkret. (Löwing och Kilborn 

,2002),(Moyer ,2001) 

 

3.4 Fördelar med laborativ matematik och laborativt material  
Star och Rittle-Johnson (2008) betonar att matematikundervisningen ska innehålla både 

ett undersökande arbetssätt samt demonstrativt arbetssätt för att på ett så effektivt sätt 

etablera ett lärande som tillfredsställer alla elevers behov samt utmanar eleverna i deras 

lärande. Rystedt och Trygg (2007) menar att om läraren använder laborativt matematik i 

sin undervisning är chanserna större att elever med svårigheter kan bibehålla sin 

motivation till att lära. Berggren och Lindroth (2004) menar att om undervisningen tar 

avsprång i ett laborativt användande av matematiken kan elevernas förförståelse 

aktiveras. Vilket leder till att elevernas varierade relation till det laborativa materialet 

kan agera som katalysator för gruppens lärande och förståelsen för kopplingen mellan 

det teoretiska och praktiska innehållet ökar för samtliga elever. Piaget (1972) framhåller 

att det är viktigt att eleverna får möjlighet att genom experiment koppla vad de ser, vad 

de rör och vad som händer för en ökad förståelse. 

 

3.5 Nackdelar med laborativ matematik och laborativt material 
Skolverket (2011b) beskriver utifrån sin studie att undervisning med laborativt material 

ofta tappar sitt innehåll. Lärarna har inte tillräckligt tydliga mål med undervisningen 

vilket gör att det blir fokus på undervisningens aktivitet och inte på innehållet i den. 

Löwing (2004) beskriver att det laborativa materialet ibland används utan någon 

koppling till matematiken utan mest som en underhållande aktivitet för eleverna. 

Skolverket (2011b) noterar att lärarna i deras rapport inte har tillräckliga kunskaper för 

att arbeta med ett laborativt arbetssätt i matematik och att de på grund av bristande 

utbildning i arbetssättet tappar undervisningens innehåll. Även Szendrei (1996) noterar 

att lärarens utbildning är avgörande om undervisningen med laborativt material ska bli 

av eller göras på rätt sätt. 
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Bergström (1995) förklarar hur lärarens bemötande och förhållningssätt till att använda 

alternativa och konkreta inlärningsmetoder har en direkt inverkan på elevernas lust att 

lära. Om läraren inte uppvisar ett stort engagemang och vilja att alternera 

undervisningen, är risken stor att eleverna tappar intresset och att elevernas kreativitet 

kvävs. Skolverket (2011b) beskriver att det händer att lärare väljer bort den laborativa 

matematikundervisningen. Detta på grund av en osäkerhet och åsikten att laborativ 

matematik inte kan inte ge eleverna en abstrakt förståelse i matematik. 

 

Szendrei (1996) förklarar att risken i att använda sig av vardagsföremål är att eleverna 

kan få svårt att förstå det matematiska innehållet och endast se syftet föremålet spelar i 

vardagen. Vad som påpekas i hennes studie är att lärarna måste förstå att användandet 

av laborativa material inte är en metod för att ersätta symboler, utan att föremålen är 

symboler i sig själva som ska tolkas och därefter översättas till de mer abstrakta 

symbolerna inom matematiken. Szendrei (1996) poängterar också att pedagogiska 

material ofta är konstruerade för att ett specifikt syfte. Risken med det är att materialet 

kan användas på fel sätt i undervisningen eller tappa sitt syfte om inte läraren och 

eleverna förstår meningen med det pedagogiska materialet. Läraren måste därför förstå 

materialets syfte och anpassa det till de tänkta eleverna.  

 

Skolverket (2011b) poängterar att lärarna anser att tidsaspekten spelar roll i 

undervisning med laborativ matematik. Lärarna upplever att lektionernas tid och 

planering kräver mer och det gör att det krävs mer av läraren för att lyckas skapa en väl 

genomtänkt planering för undervisningen på ett effektivt sätt.  

 

Skolverket (2003) beskriver att lärare från studien anser att den laborativa matematiken 

kan göra att lektionerna blir stökiga och högljudda vilket inte gynnar elevernas lärande. 

Även Skolverket (2011b) förklarar att undervisning med laborativ matematik kan vara 

svårare att genomföra i större grupper då risken för oordning finns.  

 

Berthold, Nückles och Renkl (2007) framhåller att när en laborativ matematiklektion är 

avslutad, saknas i många fall en återkoppling till det som gjorts vilket kan leda till 

luckor hos eleverna samt en falsk förståelse hos eleverna. 

3.6 Matematikens språk och begrepp 

  

Utifrån skolverkets (2011a) centrala innehåll för årskurs 4–6 står det bland annat att 

eleverna inom området geometri ska ha grundläggande kunskaper i geometriska figurer 

samt deras egenskaper, använda metoder för att räkna ut omkrets och area hos 

tvådimensionella geometriska figurer samt att kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, 

area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Elevernas förståelse för 
geometriska objekt kategoriserar Hiele (1986) utifrån olika nivåer. Nivå 1 innebär 
att eleven kan känna igen olika geometriska objekt. I nivå 2 kan eleven förklara 
objekten utifrån karakteristiska drag såsom hörn, sidor, vinklar etc. Nivå 3 innebär 
att eleven kan koppla likheter och skillnader mellan geometriska objekt och visar 
en tydlig teoretisk förståelse för bland annat 2D/3D. 
 
Hiele (1986) anser att undervisning inom geometri måste göras på ett språk som 

eleverna förstår och anpassas till deras förmåga att tillgodogöra sig ett innehåll. Han 

fortsätter med att elever har svårt att förstå nya begrepp så som area, yta, volym, linje, 

kurva, m.m. om de inte redan har en förförståelse om det. Många av dessa begrepp 
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betyder annat i vardagslivet och därav är språkets betydelse viktigt i 

matematikundervisningen. Därav bör geometri undervisningen ha en tydlig struktur och 

ett klart och tydligt språk för att eleverna ska få en förståelse till vad begreppen innebär 

så de inte tolkar dem fel. Hiele beskriver att förstå innebörd av t.ex. en rektangels area 

inte enbart betyder att kunna räkna ut dess area, utan att det även behöver finnas en 

förståelse hur man kan bygga vidare på begreppet. I denna påbyggnad återfinns t.ex. att 

förstå hur volym av ett rätblock räknas ut. Om denna förståelse saknas finns risken att 

elevens utveckling inom området kommer hindras. Löwing (2002) förklarar att 

matematiken har ett språk som har ett stort antal ämnesspecifika termer, uttryck och 

metoder. För att ge eleverna kunskap och förståelse i det matematiska språket använder 

man en konkret undervisning framför allt när man introducerar ett nytt område. När 

eleverna kommer upp i högre åldrar så som högstadiet och gymnasium måste de ha 

kunskap om de specifika matematiska termerna för att klara av matematiken på den 

nivån som krävs. Löwing menar att konkretisering ska användas i skolan för att knytas 

samman med den mer abstrakta matematiken och att eleverna genom detta skall lära sig 

matematikens språk och dess begrepp. För att lyckas med detta krävs det att läraren har 

goda kunskaper inom ämnesdidaktisk teori förklarar Löwing.     

 

3.7 Hermeneutik 
 

Uppfattningar är en vanlig utgångspunkt inom hermeneutiken där respondenter återger 

sin upplevda version och jag som forskare analysera det som återges utifrån min 

förförståelse (Ödman,2007). Då denna studie baseras utifrån lärares uppfattningar kring 

och användande av laborativ matematik är hermeneutik de glasögon som används vid 

genomförande och analys av data.  

 

Hermeneutiken menar att det inte finns någon objektiv sanning, utan att allting består av 

innebörder som utifrån tolkning kan förstås. Allt som människan upplever försöker den 

att förstå med utgångspunkt i sin förförståelse för att därefter tolka det upplevda. 

Tolkning används därav omedvetet för att skapa en förståelse för något som upplevts 

eller uttryckts för att därefter leda till en förförståelse. Sambandet mellan förståelse och 

tolkning knyts samman i vad som benämns som den hermeneutiska spiralen. Spiralen 

illustrera hur förståelse och förförståelse ständigt uppdateras genom tolkning av 

livsvärlden. Vad som är förståelse en dag är förförståelse nästa dag (Ödman, 2007). 

 

Vid analys utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kan en avdelning utifrån vald 

abstraktionsnivå göras. Vid en högre abstraktionsgrad utgår data från individnivå men 

presenteras på en grupperad nivå,så kallad totalisering (Ödman, 2007). 
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4 Metod 
 

I följande kapitel presenteras och redogörs för hur studien genomfördes. Inledningsvis 

redogörs för hur studiens urvalsprocess har fungerat. Vidare motiveras metodvalet och 

dess genomförande. I avslutningen förklaras hur data har bearbetats samt vilka etiska 

aspekter som tagits hänsyn till vid genomförandet av studien. 

 

4.1 Urval 

I studien gjordes tre olika urval för att tillgodose behovet för varje enskild metod. Ett 

urval definierar målgrupp för undersökningen och bidrar till undersökningens 

genomförande. Kriterierna i urvalsprocessen kan variera avsevärt beroende på vilken 

angreppspunkt och vilket syfte en undersökning har. (Alvehus 2013) 

 
4.1.1 Formulärundersökning  

Kriterierna för formulärundersökningen var; geografisk position och årskurs 4–6. 

Utifrån dessa kriterier valdes 20 skolor slumpmässigt ut genom en slumpgenerator. 

  
4.1.2 Intervju 

Två lärare valdes ut för intervju, Lärare A och B. Dessa lärare blev handplockade 

utifrån att de hade utbildning och/eller särskilt ansvar för områden som var relevanta för 

undersökningen. 

 
4.1.2.1 Lärare A 

Lärare A arbetar som ämneslärare i matematik i årskurs 5–6, och har ett flertal 

utbildningar i hur matematikundervisningen kan kompletteras med laborativt material, 

alternativt baseras på skolans närmiljö.  

 

4.1.2.2 Lärare B 

Lärare B är lärare i samhällskunskap och matematik årskurs 4–6. I sin undervisning 

arbetar Lärare B utifrån ett ämnesöverskridande perspektiv och kopplar ofta 

samhällskunskap och matematik till varandra. Lärare B är ansvarig för att organisera 

olika aktivitetsdagar som har ämnesöverskridande karaktär, bland annat en historisk 

marknadsdag.   

 
4.1.3 Observation 

Lärarna som blev observerade valdes utifrån förfrågan som gick ut till närliggande 

kommun. Förbehållet var att lärarna skulle genomföra en lektion med laborativ 

matematik, varvid lärare C och D valdes ut.  

 
4.1.3.1 Lärare C 

Lärare C undervisar som klasslärare och har ämnena Ma, No, Teknik, Eng och Bild. 

Klassen som observeras är en årskurs 6 med 18 elever varav 11 är pojkar och 7 är 

flickor. Läraren har undervisat i matematik i ca 10 år och genomgått Matematiklyftet 

samt fortbildning i konkretisering av problemlösning. 

 
4.1.3.2 Lärare D 

Lärare D undervisar i Svenska och Matematik i samtliga klasser årskurs 4-6. Klassen 

som observerats är en årskurs 4 med 23 elever varav 13 är pojkar och 10 flickor. 
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Läraren har inga fortbildningskurser inom matematik. Läraren har undervisat i 

matematik ca 3 år. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Studien baserades på kvalitativa data vilken enligt Denscombe (2013) kan samlas in 

genom fyra olika metoder, varvid tre användes i denna studie; frågeformulär (bilaga B), 

intervju (bilaga C) och observation (bilaga D). Vid en kvalitativ studie ligger fokus på 

att presentera respondenternas uppfattningar och tolkningar utifrån ett fenomen 

(Alvehus 2013) 

 
4.2.1 Frågeformulär 

Frågeformulär användes då Denscombe (2013) beskriver att det är fördelaktigt då 

respondenterna befinner sig på långväga avstånd, vilket var fallet i denna studie. 

Formuläret konstruerades som ett onlineformulär för enklare distribution och insamling 

av svar. Vad respondenterna delger i ett formulär med frågor som inte kan besvaras med 

enkla svar skall ses som åsikter och inte fakta, förklarar Denscombe.  

 
4.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna utgick från ett kvalitativt förhållningssätt, där fokus låg på att lärarna skulle 

fritt få beskriva sina tankar. Johansson och Svedner (2010) förklarar att vid en kvalitativ 

intervju utgår inte intervjun utifrån stängda frågor, utan från ett syfte eller område 

ihopkopplat med några få öppna frågor (se bilaga C). Denscombe (2013) påpekar för att 

en intervju skall ses som kvalitativ måste respondenten känna frihet att kunna utveckla 

sina svar och därigenom kan forskaren skapa sig en förståelse för respondentens svar. 

 

4.2.3 Observationer 

För att förstärka förståelsen för hur lärare arbetar med laborativt material har jag även 

genomfört observationer vid två olika tillfällen med två olika lärare. Denscombe (2013) 

menar att observationer visar vad som de facto sker i ett klassrum i motsats till vad som 

kan påstås under till exempel en intervju. Dock påpekar Denscombe att den 

föreliggande nackdelen med observationer är att forskarens uppfattningsförmåga och 

tolkning har en direkt inverkan på resultatet då två olika forskare kan uppfatta en 

situation på två olika sätt. Observationerna utgick ifrån en observationsmall (Bilaga D). 

 

 

4.3 Genomförande 

 

4.3.1 Frågeformulär 

För att säkerställa att studien inte skulle baseras på redan för mig förutfattade meningar, 

valdes att slumpmässigt kontakta lärare på skolor från ett större område (östra Småland, 

Blekinge och Öland). Formuläret konstruerades som ett onlinedokument i Gdrive för att 

på ett enklare sätt distribuera formuläret till respondenter samt excerpera deras svar. För 

att kunna nå ut till lärarna skickades missivbrev (bilaga A) med länk till formuläret ut 

till rektorerna på de utvalda skolorna, som uppmanades att vidarebefordra det till sina 

lärare. Formuläret öppnades upp för svar mellan den 1 december- 12 december. Antalet 

respondenter uppgick till totalt nio stycken.    
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4.3.2 Intervju 

Innan intervjuerna genomfördes blev lärarna informerade via missivbrev om de etiska 

värderingarna som denna studie tog i beaktning. Intervjuerna genomfördes i anslutning 

till lärarnas arbetsdagar på tider som vi gemensamt funnit gynnsamma för att kunna 

genomföra intervjuerna ostört. Lärarna som intervjuades hade jag kommit i kontakt med 

genom utbildningens verksamhetsintegrerade dagar samt vikariat som jag utfört. Då 

intervjuerna hade en kvalitativ karaktär var det lärarnas egna tankar som ledde samtalet 

framåt och min roll var endast att ställa öppna frågor inriktat mot syftet. För att 

garantera möjligheten att kunna relatera intervjuerna till formuläret utgick samtalet 

utifrån frågeställningarna i denna studie. För att säkerställa att inget förbisågs vid 

intervjuerna, spelades de in med ljudupptagning för att därefter transkriberas. Intervju 

med lärare A varade i 20 minuter och med lärare B 30 minuter.  

 

4.3.3 Observation 

Lärarna informerades före genomförandet om de etiska aspekterna som togs hänsyn till i 

studien och att deras deltagande var helt frivilligt och kunde avslutas när de så önskade. 

Vid observationstillfället presenterade jag mig själv för eleverna och förklarade syftet 

med mitt besök för att på så vis försöka dämpa den oro och/eller nyfikenhet som 

eventuellt kunde finnas bland eleverna. Fokus under observationen lades på; Hur läraren 

introducerade lektionen, Hur och vilket material använde läraren/eleverna? Hur agerade 

läraren när eleverna arbetade? Allt som observerades dokumenterades skriftligen. 

Lektionerna som observerades var 60 minuters lektioner Efter avslutad observation 

förklarade lärarna sitt upplägg och metod samt besvarade frågor kring uppkomna 

situationer.  

 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
 
4.4.1 Förhållningssätt till data 

Studien tog avstamp i lärares egna uppfattningar om sin undervisning, vilket gjorde att 

bearbetningen av data byggde på hermeneutiska grunder. Allwood och Erikson (2010) 

förklarar hur hermeneutiken bygger på antaganden och uppfattningar, vilket innebär att 

det inte strävas efter några totala sanningar inom den hermeneutiska forskningsvärlden. 

Vid bearbetning av data var den inledningsvis på individnivå, men presenteras i 

resultatet och i analys på en högre abstraktionsnivå. Jag utgår från totalisering där det är 

yrkesgruppens uppfattningar som presenteras, inte den enskilda lärarens. På detta vis 

vill jag skapa en förståelse för lärarnas uppfattning kring användandet av laborativ 

matematik och vilka fördelar/nackdelar de upplever på ett generellt plan. 

 

4.4.2 Presentation av data  

För att på ett tydligt sätt synliggöra resultatet från formuläret presenterades det till 

huvuddelen utifrån respondenternas egna kommentarer eller sammanfattningar av dem. 

Citat från intervjuerna valdes ut och intressanta detaljer från observationerna och 

kommentarer från lärarna lyftes fram.  

 

4.4.3 Validitet och reliabilitet 

Alla forskningsansatser granskas utifrån validitet och reliabilitet. Utifrån validiteten 

avgörs huruvida forskningen faktiskt undersöker det den avser att undersöka, besvara 

resultatet frågeställningarna? Reliabiliteten avser att utpeka huruvida undersökningen är 
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upprepbar, det vill säga att samma resultat uppkommer om någon annan gör densamma 

(Denscombe, 2013) 

 

I denna studie utgick frågeställningar samt resultatet på hur lärare upplevde att de 

undervisade och vilka möjligheter de hade. Detta påverkar studiens reliabilitet negativt 

då upplevelser är tolkningar som baseras utifrån ett givet tillfälle som kan förändras 

med tiden. Utifrån studiens utgångspunkt har därför studien en låg reliabilitet. 

 

För att vidhålla god validitet påpekar Johansson och Svedner (2010) att det är 

fördelaktigt med flera metoder. Då studien var kvalitativ och utgick från ett 

hermeneutiskt perspektiv strävades inte efter någon total sanning, dock kunde en 

förförståelse skapas för hur lärarna uppfattade sin undervisning vid 

undersökningstillfället. Observationerna bidrar till en vidare koppling till det 

yrkesverksamma området och förstärker därigenom studiens validitet. Dock är studien 

alldeles för liten för att kunna göra några generella slutsatser. Trost (2010) påpekar att 

en kvalitativ studie kan påvisa högre validitet genom en tydlig koppling mellan 

insamlade data och studiens frågeställningar. 

 

4.5 Etiska aspekter 
 

Samtliga respondenter som deltog i formulärundersökningen, blev innan deltagandet 

genom missivbrevet informerade om att studien vilade på Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Följaktligen var allt deltagande på frivillig basis och 

respondenterna fick insyn i studiens vetenskapliga syfte och hur data kom att användas 

och inte säljas vidare. Allt deltagande var helt anonymt och delgivna svar kan inte 

kopplas till varken enskild individ eller skola.  

Samma principer tillämpades även vid observationer och intervjuer. Vid 

observationerna förekom inga inspelningar av varken ljud eller bild. Detta då eleverna 

inte var i fokus. Om eventuell inspelning skulle genomförts hade ett godkännande av 

målsman krävts. Vid observationstillfället är inte eleverna i fokus utan läraren och dess 

agerande.  
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5 Resultat och Analys 
Här presenteras resultatet från frågeformulär samt intervjuer och observationer. För att 

tydligt koppla resultatdelen till syfte och frågeställningar presenteras resultatet 

tematiskt. Relevanta svar från formulärundersökningen tillsammans med intervjusvar 

och observationerna skapar en totaliserad bild för att därigenom kunna besvara 

frågeställningarna. 

 

5.1 Hur uttrycker verksamma lärare i årskurs 4–6 att de 
använder laborativ matematik och med vilket syfte? 

 

5.1.1 Spel 

 

Formulärundersökningen och intervjuer visar att det är vanligast att lärarna använder 

spel och lek som metod för laborativ matematik.”Om jag måste välja så är nog spel och 

lek det som används mest då det kategoriserar flera av de saker jag använder för att 

hjälpa eleverna”. Vid observationerna använde dock ingen av lärarna lek eller spel som 

metod utan fokus låg på materialet och vilken förståelse det kunde inbringa genom 

konkretisering. 

 

Lärarna lyfter fram bredden av möjligheter som finns inom området spel och lek samt 

att det fungerar som en bra utfyllnads metod. Genom användandet av spel och lek anser 

lärarna att eleverna kan etablera kunskap och förståelse samtidigt som det även kan 

fungera som en extra uppgift för tidfyllnad alternativt som motivationshöjare för elever 

i svårigheter.” Spel och lek är bra avbrytande aktiviteter som hjälper eleverna i deras 

förståelse, men även som en enkel utmaning för snabba elever och som 

motivationshöjare för elever med bristande motivation i ämnet”.  

 

5.1.2 Ämnesöverskridande   

Några lärare beskriver hur matematiken kan kombineras med andra skolämnen för att på 

så vis öka förståelsen.  

 

”Jag arbetar mycket med att matematiken ska få synas i flera sammanhang än bara på 

matematiklektionen. T.ex. samarbetar jag med slöjdlärarna och idrottslärarna för att 

binda in olika matematiska moment i deras undervisning. Jag har även SO-ämnena och 

fyller där på med olika matematiska kopplingar...hur man räknade förr är något eleverna 

tycker är väldigt kul...I min vanliga matematikundervisning strävar jag efter att koppla 

mycket till elevernas egen tillvaro. Vi arbetar därför mycket utomhus och försöker 

tillämpa matematik”.  

 

Lärarna påpekar även att eleverna har svårt att förstå nyttan i att lära sig matematiken 

som de lär sig genom att enbart räkna i läroboken. Därav såg lärarna en stor fördel i att 

arbeta ämnesöverskridande, för att eleverna skulle kunna skapa sig en förståelse för 

syftet och nyttan med matematikkunskapen. 

 

”Eleverna kan inte använda eller förstå det de lär sig. Allt blir bara en rutin, därför 

försöker jag få in matten mer ämnesöverskridande, så att eleverna kan se matematiken i 

vardagen.” 
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Flera lärare reflektera inte över användandet av matematik i ett ämnesöverskridande 

perspektiv, utan framhåller enbart sina tankar om matematikämnet som enskilt ämne.   

 

5.1.3 Mätning  

I formulärundersökningen framkommer det att lärarna främst använder laborativ 

matematik vid mätning och uträkning av vikt, volym, längd, area och omkrets.  

 

”Mest använder jag olika laborativa hjälpmedel vid mätning av t.ex längd, vikt och 

volym samt vid vissa problemlösningsuppgifter”.  

 

” Jag använder laborativ matematik för att synliggöra och ge eleverna en upplevelse. 

Olika användningsområden är; Mäta med vatten, vikter, gör diagram, mäter area, längd, 

omkrets”. 

 

Vid observationerna berörs mätning genom beräkning av volym där läraren använder 

papplådor för att konkretisera vad volym är. Inledningsvis använder läraren materialet 

för att skapa en diskussion kring vad som är möjligt att ta reda på om en kub (papplåda). 

Diskussionerna leder fram till volym och att lådan har tre dimensioner som är mätbara. 

När läraren förklarat de olika dimensionerna längd, bredd och höjd samt hur de mäts, 

introducerar läraren uppgiften som eleverna skulle utföra. Uppgiften är en 

uppskattningsövning där eleverna med hjälp av mindre kuber ska göra en ungefärlig 

uppskattning av volymen på tre större lådor. Läraren tar en observerande roll när 

eleverna löser uppgifterna och deltar väldigt sällan i elevernas diskussioner. Vid ett par 

tillfällen ställer läraren fördjupande frågor kring elevernas resonemang och tankesätt. I 

slutet av lektionen får en i varje grupp förklara hur de gjort med en av lådorna och vad 

de kommit fram till. 

 

Målet med aktiviteten förklarar läraren är att eleverna ska få uppleva och beräkna 

volym. Genom upplevelsen av att ta på materialet och att uppleva de tre dimensionerna 

vill läraren tydliggöra vad volym är och hur det beräknas. 

 

”När eleverna räkna i böckerna kan det vara svårt för eleverna att uppfatta vad som är 

längd, bredd och höjd. Det blir tydligare och mer konkret för eleverna att förstå vad tre 

dimensioner innebär när de kan se och ta på det själva...Jag ville att eleverna skulle testa 

sig fram med de mindre lådorna, för att räkna ut den stora lådans volym. Genom det 

ville jag aktivera elevernas förståelse för vad volym är... Jag ville att de gemensamt 

skulle diskutera fram att både längd, bredd och höjd var avgörande för volymen”.  

 

Ytterligare en aspekt läraren påpekar är möjligheten för eleverna att ha en utvecklande 

matematisk diskussion. ” Jag tog en passiv roll när eleverna diskuterade, både för att 

kunna bedöma deras resonemang men även för att utmana dem att lösa uppgiften 

tillsammans”.  

 

5.1.4 Statistik  

 

Statistik nämns i formulärundersökningen som ett fördelaktigt arbetsområde att använda 

laborativ matematik. Dock ger ingen konkreta exempel. Vid observation använder lärare 

legobitar i en introduktion som berör avprickningstabeller och stapeldiagram. 
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Inledningsvis frågar läraren eleverna vad de druckit till frukost. Flera alternativ 

uppkommer och läraren skriver upp dem på whiteboarden och prickar av för varje elev. 

Efteråt går de igenom vad som kommit fram och läraren ställer frågor kring resultatet. 

Därefter förklarar läraren hur resultatet i avprickningstabellen kan överföras till ett 

stapeldiagram. Läraren visar en legobit och berättar att den motsvarar en elev, varpå 

antalet i varje kategori sätts ihop och ställs synliga för alla elever bredvid varandra. När 

allt från avprickningstabellen är överfört till legobitarna ställer läraren frågor rörande 

staplarna och hur de skulle förändras om någon druckit något annat eller om fler elever 

deltagit. 

 

Efter genomgången får alla eleverna en hög med legobitar, med uppmaningen att 

använda dem som stöttning när de nu ska arbeta vidare med uppgifter i 

matematikboken. Läraren rör sig runt i klassrummet och ger stöttning till elever som 

behöver hjälp. Ett överhängande flertal av eleverna använder sig av legobitarna under 

lektionen. 

 

Vid lektionens avslut återgå läraren till staplarna som gjordes gemensamt i början av 

lektionen och har nu suddat ut resultatet från avprickningstabellen, men kategorierna är 

kvar. Läraren ställer frågor om hur många elever som tillhör de olika kategorierna, så att 

eleverna ska visa att de kan avläsa legostaplarna. 

 

Läraren vill genom utnyttjandet av legobitarna skapa en association som ska underlätta 

elevernas förståelse för överförandet från avprickningstabell till ett stapeldiagram. 

Läraren påpekar även vikten av att eleverna får arbeta med det matematiska innehållet 

och att kunna finna stöttning i det material som används för att konkretisera det som 

skall läras. 

 

” Jag ville presentera avprickningstabell och stapeldiagram gemensamt och tänkte att 

legobitarna kunde underlätta elevernas förståelse. En legobit representerar en elev. 

Utöver det ville jag att eleverna skulle komma igång med avsnittet så att de fick arbeta 

lite uppgifter och inte bara lyssna på en genomgång. Tycker det är viktigt att eleverna 

får jobba själva med matematiken, inte bara lyssna på läraren och att det då finns 

möjlighet att använda materialet som jag använde...För att underlätta så gav jag alla 

legobitar för att slippa allt spring när de hämtar lego ”.  

 

I avslutningen av lektion vill läraren kontrollera om eleverna uppfattat att varje legobit 

representerar en elev och använder då enbart materialet för att symbolisera 

fördelningen. 

 

” Som avslutning ville jag se att eleverna kunde uppfatta att varje legobit var en elev 

och att varje stapel var en kategori. Vi kommer göra om samma sak vid nästa 

lektionstillfälle för att befästa detta”. 

 

 

5.1.5 Analys 

Utifrån resultatet går det att utläsa att lärarna uttrycker sig använda olika huvudgrupper 

av laborativt material. Szendrei (1996) beskriver att det finns två huvudgrupper av 

laborativt material, vardagsföremål och pedagogiskt material. Spel ingår också som 
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laborativt material men är en undergrupp till vardagsföremål och pedagogiskt material. I 

resultatet används framförallt vardagsföremål och spel. Vilket lärarna anser ska ge 

eleverna en ökad förståelse för det matematiska innehållet genom att aktivera deras 

förförståelse kring ett föremål eller upplevelse. Detta syns då lärarna använder legobitar, 

pappkartonger eller skolgårdens material så som gungbrädor och även en gymnastiksal. 

Szendrei (1996) noterar att fördelen med vardagsföremål är att eleverna har en koppling 

till föremålet och kan då dra parallell mellan föremålets syfte och sin egen förmåga att 

använda matematik i vardagen. Från en av intervjuerna berättar läraren om eleverna 

som skulle räkna ut volym i en gymnastiksal men hade svårt för detta då de var vana vid 

att räkna ut det från uppgifter i matematikboken och inte i verkligheten. Utifrån detta 

kan ses att eleverna saknar en förförståelse när det gäller att använda kunskaperna de 

fått vid räknandet i matematikboken. 

 

Spel används utav majoriteten av lärarna. Både intervjuade lärare och formulärsvarande 

lärare anser att det är spel de använder mest. Bergström (1995) anser att genom spel kan 

elevernas kreativt leda vägen till utveckling och lärande. Även Mosley & Whitton 

(2014) påpekar att Kolbs (1984) inlärningscirkel går att uppnå genom spel, genom att 

eleverna får den konkreta upplevelsen där de får reflektera över sin strategi (reflektiv 

observation) för att sedan ändra sin strategi (abstrakt konceptualisation) och efter sina 

erfarenheter och förändringar testar eleverna sina strategier och uppnår då ett aktivt 

experimenterande. På detta sätt kan eleverna tolka sitt agerande och dess konsekvenser, 

vilket leder till en förändring av deras förståelse vartefter deras förförståelse för 

uppgiften förändras.  Lärarna uttrycker också fördelen med att använda laborativ 

matematik framförallt till elever i svårigheter, då det i många fall förenklar elevens 

möjlighet till förståelse men även som en motivationshöjare. Rystedt och Trygg (2007) 

menar att om läraren använder laborativ matematikundervisning är chanserna större att 

elever i svårigheter kan bibehålla sin motivation till att lära. 

 

Min tolkning av intervjuerna är att lärarna anser att laborativ matematik skapar en 

upplevelse som kan underlätta elevernas förståelse, genom att undervisningen 

konkretisera det abstrakta. Piaget (1972) anser att upplevelsen och lusten till lärande är 

sammanlänkade och utifrån att lusten bibehålls kan en större förståelse uppnås. 

Johansson (2006b) noterar att när lärare kunde koppla det matematiska innehållet med 

mer vardagsnära förklaringar höjdes elevernas motivationsnivå jämfört med att arbeta 

utifrån läroboken. Detta då lärobokens exempel och förklaringar kan ses som avlägsna 

och utan innebörd för eleverna. Lärarna förklarade hur de kopplade in matematiken i 

flera olika ämnen, bl.a SO-ämnena som även en lärare undervisade i. Genom detta 

kunde läraren koppla matematiken till elevernas egen tillvaro. Johansson (2006b) 

beskriver utifrån sin studie att elevernas motivation höjdes då matematikundervisningen 

sammanlänkades med ämnet fysik. Eleverna kunde se sambandet mellan ämnena och 

kopplar till vardagslivet, vilket även lärarna påpekar i denna studie.  

 

Berthold, Nückles & Renkl (2007) beskriver att det är vanligt förkommande att läraren 

inte återkopplar till det som berörts under matematiklektion vid ett laborativt arbetssätt. 

Detta kan leda till att eleverna får kunskapsluckor eller en falsk förståelse. Vid 

observationerna återkopplade lärarna avslutningsvis tillbaka på vad som var syftet med 

lektionen för att ge eleverna förståelse och tydliggöra vad de lärt sig. Genom detta 

agerande ger lärarna eleverna möjlighet att tillägna sig förståelsen för vad de lärt sig 

under lektionen. Vid nästa lektionstillfälle är denna förståelse en del av elevernas 

förförståelse och förloppet kan då liknas vid en hermeneutisk spiral. 
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Vid en av observationerna ansåg läraren att det var fördelaktigt att ge eleverna 

legobitarna där de satt, istället för att låta eleverna hämta dem själva för att undvika 

spring. Skolverket (2002) beskriver utifrån sin studie att lärare ofta använder läromedlet 

så barnen arbetet mer enskilt på grund av det är svårare att hantera stora grupper med 

laborativ matematik. Skolverket (2003) och Skolverket (2011b) förklarar från sina 

studier att lärare upplever att laborativ matematik ökar risken för oordning och stökiga 

lektioner. 

  

Vid en av de observerade lektionerna fokuserad läraren på begreppet volym och dess 

dimensioner längd, höjd och bred. Vilket sammanfaller med Hiele's (1986) 

kategoriserande nivåer av elevers förståelse för geometriska objekt.  Även en stor del av 

formulärdeltagarna sa sig använda mätning (vikt, volym, längd, area och omkrets) mest 

när de använde laborativ matematik. Läraren vid observationen menar att eleverna 

behöver få förståelse för vad begreppet volym är och vad man behöver veta för att 

kunna räkna ut det, så som längd, bredd och höjd. Utifrån detta tolkas att läraren vill ge 

eleverna en begreppsförståelse samtidigt som de får verktygen för hur volym räknas ut. 

Det kan därför antas att lärarens huvudsakliga mål är att skapa den förförståelse som 

krävs i det skeende som eleverna befinner sig.   Hiele (1986) och Löwing (2002) 
noterar att det är viktigt att elever får förståelse för det matematiska språket med 
dess specifika termer, uttryck och metoder. Löwing (2002) fortsätter med att 
elever måste ha en god kunskapsbakgrund i det matematiska språket för att kunna 
utveckla sina matematiska kunskaper för att klara av den mer abstrakta 
matematiken i högre åldrar. Konkretisering av nya områden ska användas i skolan 
och knytas samman med den mer abstrakta matematiken. För att lyckas med detta 
menar Löwing (2002) är lärarens kompetens om ämnesdidaktisk teori avgörande.    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.2 Vilka fördelar/nackdelar anser verksamma lärare i årskurs 

4–6 det finns med laborativ matematik? 

 

5.2.1 Uttryckta fördelar med laborativ matematik. 

 

5.2.1.1 Ökad förståelse  

Både formulärundersökningen och i intervjuerna framgår det tydligt att det är 

möjligheten till att konkretisera den abstrakta matematiken som lärarna uttrycker är den 

stora fördelen med att använda laborativ matematik. ” För att befästa kunskap och öka 

förståelsen kan konkretisering användas. Det matematiska innehållet blir då tydligare 

och eleverna kan förstå vad area eller omkrets är om de får uppleva det”. Lärarna anser 

att den laborativa matematiken ger möjlighet till en djupare förståelse och insyn i 

användandet av matematik.   

Vid observationerna använde lärarna laborativ matematik i sin introduktion av 

lektionerna för att öka elevernas förståelse. En lärare introducerar med en diskussion om 

volym och en aktivitet där eleverna får uppleva volym och dess olika dimensioner 

längd, bredd och höjd samt hur de mättes. En annan lärare använder legobitar för att låta 

eleverna skapa en förståelse för associationen mellan legobitar och stapeldiagram. 

Lärarna vid observationerna menar att med hjälp av laborativ matematik får eleverna en 

upplevelse och testa sig fram till lösningar på sitt matematiska problem så ökar 

elevernas förståelse.  Läraren anser att eleverna får en tydlig upplevelse vad volym 

innebär då uppgiften med pappkartongerna ger dem möjlighet att uppleva de tre 

dimensionerna.  
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” Det positiva är att eleverna får uppleva uppgifterna på riktigt. De kan ta, känna och 

snurra på dem. Jag tror att det underlättar för eleverna att förstå volym om de faktiskt 

kan testa sig fram. Volym i sig är ganska konkret så jag tycker det är dumt om man ska 

inleda förståelsen för något konkret genom abstrakt tänkande i matteboken. Det viktiga 

är att eleverna får begreppen längd, bredd och höjd, och därefter tillämpa dem. Jag tror 

det ger eleverna en bra förståelse på det här viset”.  

 

” Jag ville att eleverna skulle använda legobitarna för att förstå kopplingen mellan 

avprickningen och stapeldiagrammet. Tycker det blir tydligt när introduktion 

presenteras och i avslutningen när eleverna kan avläsa staplarna utan 

avprickningstabellen”. 

 

Eleverna uppfattar snabbt hur varje elev motsvarar en legobit och hur staplarna växer 

beroende på antal elever. Ett antal elever använder legobitarna vid lösning av uppgifter i 

läroboken genom att bygga staplarna och därefter mäta dem. De hittade därigenom en 

strategi som fungerar för dem. 

 

Vid avslutandet av lektionerna som observerades återkopplar lärarna och använder det 

laborativa materialet som en uppsamling i slutet av lektionen för att skapa en ökad 

förståelse. ”Jag ville att eleverna skulle få visa och förklara sitt tankesätt för att alla 

elever skulle få en upprepning. Då allas lådor såg olika ut fick eleverna se tankesättet 

gentemot liknande uppgifter som såg olika ut”. En annan lärare uttrycker att lärandet 

sker på en undermedveten nivå och att det därför viktigt att lärare avslutar lektionen 

genom att lyfta fram vad eleverna har lärt sig. ”Annars kanske eleverna ser det som 

enbart skoj och lek och missar sitt eget deltagande i denna lärprocess där reflektionen av 

vad jag lärt mig är central”. 

 

5.2.1.2 Variation  

Vid intervjuer och formulärsvar återges att lärarna använder laborativ matematik i 

varierande utsträckning beroende på område och tid. Lärarna menar dock att variationen 

inom den laborativa matematiken gör det möjligt att implementera olika delar i 

matematikundervisningen. Genom detta skapas en variation som kan medföra att 

lärandet konkretiseras. ” Öga, öra, hand är ett komplett sätt att ta in kunskap. Det ger 

variation och motivation.”  
  
5.2.1.3 Koppling till elevers vardag  

I intervjuerna och framkommer det att lärare använder ämnesöverskridande aktiviteter 

och även studiebesök. Detta för att de anser det ger stora fördelar i att öka elevernas 

förståelse för det matematiska innehållet i olika sammanhang. Lärarna menar att 

eleverna behöver förstå matematikens koppling till deras egen vardag. För att nå detta 

planeras och genomförs aktiviteter utifrån ett bredare perspektiv men även organiseras 

utifrån elevernas egna intressen.  Lärarna vid observationerna söker koppling till 

elevernas vardag genom att använda vardagsföremål. 

 

” Jag ansvarar för olika aktiviteter som har ämnesbrytande karaktär däribland 

medeltidsmarknaden...För två veckor sedan provade vi något helt nytt. Vi har en stor 

grupp elever som är intresserade av fotboll i årskurs 6, så som avslutning på kapitlet om 

vinklar och area bjöd vi in en lärare som är fotbollstränare. Eleverna fick då genomgång 

i taktik och hur de skulle stå för att stoppa motståndarna med hjälp av det de lärt sig. Jag 

förstod inte så mycket men eleverna gjorde och tyckte det var jättekul... en elev kom 
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efteråt och sa att han nu förstod innebörden och skillnaden mellan spetsiga och trubbiga 

vinklar.”  

 

5.2.1.4 Motivation  

Samtliga lärare framhåller att de anser att laborativ matematik ger möjligheten att nå 

alla elever. Lärarna uttrycker att laborativ matematik kan eskalera elevernas lärande då 

lektionerna i större utsträckning kan tillgodose elevernas lust 

  

” Det blir en avbrytande aktivitet som upplevs roligare av eleverna, är en roligare 

aktivitet för läraren också i undervisningen, leder ofta till större aktivitet.” 

(formulärdeltagare)  

 

” Att lära genom lek, spel eller andra aktiviteter får eleverna att minska sin press till att 

lära.  

 

 

5.2.1.5 Analys 

I resultatet framgår det tydligt att lärarna är av uppfattningen att laborativ matematik är 

en motivationshöjare för eleverna, då arbetssättet gör matematiken mer tydlig och 

konkret. Rystedt och Trygg (2007) anser att om läraren använder laborativ matematik är 

chanserna större att elever med svårigheter kan bibehålla sin motivation till att lära. 

Löwing (2004) anser att matematikundervisningen bör gå från konkret till abstrakt för 

att underlätta förståelsen av en matematiks struktur. Johansson (2006b) förklarar att om 

lärare kan relatera och koppla det matematiska innehållet med mer vardagsnära 

förklaringar fick eleverna en högre motivationsnivå. Något som läroböckernas exempel 

och förklaringar ofta inte klarade av. De ansågs bli mer avlägsna och utan innebörd för 

eleverna.  

 

Lärarna i denna studie noterar även att genom användandet av laborativ matematik blir 

det en tydligare förståelse för eleverna. En lärare uttrycker sig att eleverna lär sig bra 

genom att använda öga, öra, hand i sitt lärande. Piaget (1972) påpekar vikten av att 

eleverna får möjlighet att genom experiment koppla vad de ser, vad de rör och vad som 

händer för en ökad förståelse. Även Berggren och Lindroth (2004) menar att genom 

laborativ matematik kan elevernas förförståelse aktiveras. Detta leder till att elevernas 

varierade relation till laborativ matematik kan agera som katalysator för gruppens 

lärande och förståelsen för kopplingen mellan det teoretiska och praktiska innehållet 

ökar för samtliga elever. Genom detta kan en elevs förförståelse hjälpa till att 
utveckla andra elevers förståelse. 
 
Lärarna i resultatet påvisar att det är genom upplevelse och det konkreta i den laborativa 

matematiken som gör att förståelsen ökar. En lärare förklarar att det matematiska 

innehållet blir tydligare då eleverna får uppleva vad t.ex. area och omkrets är. 

Carpenter, Moser och Romberg (1982) noterar att det händer att 

matematikundervisningens fokus blir på färdighet och inte på förståelse. Detta på grund 

av ett starkt fokus på läroboken och dess förklaringsmodeller. Skolverket (2002) 

benämner att elever behöver en undervisning utifrån flera representationsreformer för 

att nå en ökad förståelse. Vilket lärarna i denna studie menar att laborativ 
matematik kan erbjuda. 
 
Under de observerade lektionerna användes vardagsföremål så som pappkartonger och 

legobitar som Szendrei (1996) anser är en av de två huvudgrupperna till laborativt 

material. Lärarna i studien anser att materialet gör att eleverna får uppleva uppgiften på 
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riktigt och få en tydligare koppling till det matematiska innehållet. Szendrei (1996) 

förklarar att fördelarna med vardagliga föremål är att eleverna har en koppling till 

föremålen. Utifrån detta kan eleverna dra paralleller mellan föremålens syfte och sin 

egen förmåga att använda matematik i vardagen, vilket bidra till en ökad förståelse för 

matematikens plats i vardagen.  

 

5.2.2 Uttryckta nackdelar med laborativ matematik. 

 

5.2.2.1 Tidsbrist  

Lärare från formulärundersökningen upplever att det är svårt att få tiden att räcka till för 

att använda ett laborativt arbetssätt inom matematiken. Även intervjuad lärare menar att 

det kan vara svårt ibland att få tiden att räcka till därav använder läraren laborativ 

matematik så mycket som hen tycker är rimligt. Det centrala som lärarna uppfatta som 

negativt med laborativ matematik är tidsåtgången i både planeringsfasen och 

genomförandet.” Det tar väldigt mycket tid att genomföra och planera”. Lärarna 

upplever att de redan arbetar under en kraftig tidspress och att laborativ matematik kan 

förvärra den än värre ”Som du vet är tid en bristvara för lärare och det tar mycket tid att 

planera och genomföra aktiviteter som inte är att arbeta i matteboken”  

 

Under observationen av lektionen där eleverna arbetar med pappkartonger framkommer 

att det dröjer ca 10 minuter från det att läraren inleder instruktionerna tills dess att 

eleverna kan påbörja uppgiften. Vilket motsvarar ca 20% av lektionstiden. Detta påvisar 

den tidsåtgång som lärarna upplever med laborativ matematik. Några av lärarna i 

studien anser att tidsåtgången betala sig i ökad förståelse. Dock menar lärarna att det är 

viktigt att ha strategier för att begränsa onödigt tidsspill. 

 

”När man gör den här typen av aktiviteter så försvinner mycket tid, inte enbart från 

lektionen men även planeringstid. Men jag känner att det eleverna får ut av aktiviteten 

är värt tiden, det är även utveckling för mig som lärare att inte hela tiden göra samma 

sak, vilket det kan bli om man arbetar i matteboken hela tiden”.  

 

5.2.2.2 Lärarens kompetens 

Lärare berättar vid intervju att det är svårt att hitta kollegor som delar intresset för 

laborativ matematik på grund av att de inte har en grundtrygghet i hur undervisning med 

laborativ matematik går till för att vilja hjälpa till inom området. Det är främst för att 

kollegorna inte känner sig trygga i att ta ansvar för några bitar i aktiviteterna som gör att 

det kan vara problematiskt att genomföra laborativ matematik i undervisningen. 

Otryggheten framhålls även av läraren genomförde lektionen med legobitarna. ” Det 

stora problemet var att jag inte själv var bekväm i upplägget, fick det från en kollega.” 

Lärarna vid intervju förklarar att användandet av laborativ matematik inte upplevs vara 

utbrett bland praktiserande lärare. En lärare berättar att de försöker arbeta så att alla 

lärare på skolan ska använda laborativt tillvägagångssätt i större utsträckning. De har 

kommit en liten bit på vägen och försöker lära sig kollegialt. En stor del av lärarna från 

formulärundersökning uttrycker att de skulle använda laborativ matematik i större 

utsträckning om de fick mer utbildning inom området. Ett fåtal lärare från 

formulärundersökningen menar att det är den enskilda lärarens fantasi och vilja som 

begränsar lärarens möjligheter för att kunna använda laborativ matematik.  

 

”Vi jobbar hårt på skolan för att flera ska arbeta laborativt både för att avlasta de lärarna 

som redan dra i det, men framförallt då vi ser att det ger bra resultat för våra 

elever...Problemet är att flera lärare saknar en grundtrygghet i hur lektioner som inte är 

bundna till läromedel ska bedrivas, detta leder till att de inte alltid våga ta ansvar hela 
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vägen ut. Detta gäller givetvis inte alla, vi har en helt ny kollega som brinner och driver 

på lika mycket om inte mer än jag.”  

  

5.2.2.1 Matteboken – mer bekvämt  

Från formulärundersökningen svarar större delen av lärare att de inte använder laborativ 

matematik i någon större utsträckning. En lärare förklarar att det är enklare att använda 

matteboken och att den används av bekvämlighetsskäl. Även vid intervjuerna uttrycker 

lärarna att de upplever att många lärare väljer att arbeta mest från läroboken. ”Många 

lärare tycker det är enkelt att bara använda matteboken...Jag försöker använda olika 

tillvägagångssätt för att få eleverna att förstå matten, men ibland blir det bara boken av 

bekvämlighetsskäl.”  

 

Vid Intervjuerna framhåller även lärarna en problematik i att använda läroboken för 

mycket. Lärarna upplever att eleverna kan ha svårt att tillämpa matematiken i en 

praktisk miljö, medans de klarar av det felfritt utifrån läroboken.    

 

”Tyvärr klarar inte alla eleverna av att tillämpa, eller ja den större delen klarar inte av 

att tillämpa matematiken i praktiska miljöer. Förra veckan fick eleverna i uppgift att 

räkna olika volymer, area och omkrets i sporthallen och simhallen. Endast ett fåtal av 

eleverna klarade av denna uppgift, trots att de visat god förståelse på lektionerna i 

övrigt. Detta är lite problemet med matteboken.”   

 

 

5.2.2.2 Frihet under ansvar 

Under intervjuerna framhåller lärare att det är elevernas matematiska nivå som sätter 

ramar för hur undervisningen planeras och genomförs. Laborativ matematik undviks 

ibland för risken att lektionen blir stökig. Även lärare från formulärundersökning anser 

att undervisning med laborativ matematik riskerar att skapa stökiga lektionen då elever 

kan ha svårt att hantera en mer ”friare” undervisning. En lärare uttrycker att det ställer 

många gånger krav på samarbetsförmågan och att eleverna kan klara ett friare arbetssätt. 

Alla elever kommer inte till sin rätt p.g.a. andra svårigheter. En annan lärare ser det 

egna ansvaret som ett hinder. ”Passar ej alla elever, vissa har svårt att sköta "friheten".”  

 

Under observation och i intervjuer framkommer hur laborativ matematik kan vara mer 

eller mindre bra i olika klasser. Vid observationen av lektion som omfattade 

användandet av pappkartonger, har några elever uppenbart svårt att koncentrera sig på 

den tänkta uppgiften. Istället leker eleverna med lådorna istället och försöker sitta i dem 

eller bära dem på huvudet. Två elever ställer även frågor till läraren om lådornas 

originalinnehåll då de verkar ha ett intresse för datorteknik. Problematiken med 

störmoment framhålls av samtliga lärare från observationerna och lärare vid 

intervjuerna. Lärarna förklara vikten av att som lärare känna sin klass och att kunna 

hitta lösningar på eventuella stör moment. 

 

”Jag strävar efter att förstärka lärandet med olika aktiviteter, men jag måste fundera på i 

vilka klasser jag kan genomföra dem. Det som funkar i en klass kanske inte alls går att 

genomföra i en annan. Jag har en klass där klassrumsklimatet är riktigt dåligt och ingen 

våga göra något för att de är rädda för att göra fel. I denna klassen är det viktigt att 

arbeta med neutrala arbetssätt och tävlingar är helt uteslutna.” 

 

” Absolut! Jag borde insett att visa grupper inte skulle ha suttit så nära varandra vid den 

här typen av uppgifter, då det leder till trams. Jag kunde ändrat det under lektionen men 

kände att det skulle blivit än mer oroligt då, utan jag nöjde mig att ligga på dem 
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istället...Lådorna skulle kunnat vara av en annan sort för att undvika att fokus riktas på 

deras innehåll”.  

 

Läraren vid lektionen som använde legobitar förtydliga sina tankar efter lektionen och 

hur lektionen skulle kunna förändras. ”Som jag ser det blev det mest lek när eleverna 

fick egna legobitar...jag skulle kunna tänka sig att lösa uppgifter tillsammans genom att 

alla hade legobitar och visade sina lösningar genom att bygga staplar ”. 

 

5.2.2.3 Analys 

Majoriteten av lärarna i denna studie är av uppfattningen att användning av laborativ 

matematik är tidskrävande. De upplever att det tar tid att planera lektionerna och sätta 

sig in i arbetssättet. Det är något som även Skolverket (2011b) får fram i sin rapport. 

Lärarna i rapporten anser att det tar mer tid att planera och utföra lektionerna samt att 

det är större krav på läraren att lyckas skapa en väl genomtänkt planering för att 

undervisningen ska bli bra. Även lärarna från resultatet i denna studie tar upp att det 

kräver mer av läraren vid arbetet med laborativ matematik. Det noteras från lärare att en 

del lärare är otrygga i arbetssättet och avstår då från att utföra laborativ matematik. 

Skolverket (2011.b) noterar att lärarna i deras rapport inte har tillräckliga kunskaper för 

laborativ matematik i undervisningen och det kräver mer utbildning för att inte tappa det 

matematiska innehållet i matematiken. Undervisning med laborativ matematik och dess 

material tappar ofta fokus från lektions syfte och fokus hamnar på aktivitet eller 

materialet. Löwing (2004) anser att det laborativa materialet ibland används utan någon 

koppling till matematiken utan mest som en underhållande aktivitet för eleverna. Därav 

är lärarens förförståelse för användandet av laborativ matematik en grundförutsättning 

för att kunna erbjuda eleverna innehållsrika och ändamålsenliga lektioner vid 

användandet av laborativ matematik. Även Szendrei (1996) noterar att lärarens 

utbildning är avgörande om undervisningen med laborativt material ska bli av eller 

göras på rätt sätt. Skolverket (2011b) beskriver att det händer att lärare väljer bort 

laborativ matematik på grund av en osäkerhet och åsikten att laborativ matematik inte 

kan ge eleverna en abstrakt förståelse i matematik. 

 

Resultatet i denna studie visar att lärare upplever att risken med att använda sig av 

laborativ matematik är att lektionerna kan bli stökiga på grund av en ”friare” 

undervisningen. Lärarna uttrycker också att det inte går att utföra laborativ undervisning 

i alla klasser. Lärarna menar att det är viktigt att känna klassen då vissa klassrumsklimat 

kan göra elever oroliga om det inte används ett neutralt arbetssätt. Detta är också något 

som Skolverket (2003) och Skolverket (2011b) har fått fram i sina studier. Lärarna i 

studierna beskriver att den laborativa matematiken kan göra att lektionerna blir stökiga 

och högljudda vilket inte gynnar elevernas lärande. Skolverket (2003) noterar också 

utifrån sin studie att lärare använder sig i hög grad utifrån ett läromedel där barnen 

arbetar enskilt på grund av att det är svårt att hantera stora grupper med laborativ 

matematik som undervisning. Här ligger således lärarnas förförståelse till grund för ett 

antagande att det inte är möjligt att genomföra laborativ matematik i klasserna. Det är 

lärarnas uppfattning som ligger till grund för förförståelsen. Genom en ökad förståelse 

för laborativ matematik kan då en ny tolkning av gruppens möjligheter göras, vilket kan 

förändra lärarnas förförståelse. 

 

I studien framkommer det i observationerna att det laborativa materialet inte alltid 

gynnar eleverna. Under de observerade lektionerna hade en del elever svårt med att 

koncentrera sig på grund av materialet.  Szendrei (1996) beskriver att risken att använda 

sig av vardagsföremål är att eleverna kan tappa fokus på det matematiska innehållet och 

endast se syftet föremålet spelar i vardagen. Vad som påpekas i hennes studie är att 
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lärarna måste förstå att användandet av laborativa material inte är en metod för att 

ersätta symboler, utan att föremålen är symboler i sig själva som ska tolkas och därefter 

översättas till de mer abstrakta symbolerna inom matematiken. Vid intervjuerna med 

lärarna som höll i de observerade lektionerna anser de att materialet kunde varit bättre 

eller använts på ett annat sätt efter att de sett vad som hände under lektionen. Lärarna 

har därav uppfattat en problematik som breddat deras förståelse och kan därav undvika 

liknande störmoment vid ett nytt tillfälle. Löwing (2004) förklarar att det ligger hos 

lärarens förmåga att kunna planera undervisningen så att didaktikens grundpelare vad 

(innehållet) och hur (arbetssättet) blir tydligt för eleverna. Löwing & Kilborn (2002) 

betonar att det laborativa materialet inte automatiskt ökar den matematiska förståelsen 

utan det är hur det används i undervisningen. Moyer (2001) nämner också att det är hur 

lärare och elever använder det laborativa materialet och att materialet ska betraktas som 

redskap för matematiken ska bli begriplig. Det är således lärarnas förförståelse för det 

laborativa materialet och deras didaktiska förmåga att anpassa undervisningen, som 

avgör om det laborativa materialet blir konkretiserande och kan erbjuda förståelse till 

eleverna.    
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens metoder och resultat i kontrast till tidigare forskning 

som presenterades i inledningen samt bakgrunden. Det presenteras även en möjlighet 

till ett nytt forskningsområde utifrån denna studies resultat. Avslutningsvis 

sammanfattas studien som helhet för att ge en övergripande förståelse över studiens 

syfte, genomförande och resultat. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Studien baseras på tre olika metoder, observationer, intervjuer och frågeformulär varvid 

ett kvalitativt resultat uppvisas utifrån lärarnas uppfattningar kring användandet av 

laborativ matematik och dess funktion i den egna undervisningen. I enlighet med vad 

Alvehus (2013) förklarar, etablerades ett urval till formulärundersökningen enligt 

urvalskriterierna; geografisk position och årskurs 4–6. Endast nio respondenter utav 20 

tillfrågade skolor gör att en diskussion kring frågeformulärets lämplighet är nödvändig. 

 

Det fördelaktiga med frågeformulär beskriver Denscombe (2013) är möjligheten att nå 

respondenter på långväga avstånd, vilket ansågs vara centralt för genomförandet av 

denna studie. Problematiken är att studiens pågående är beroende av respondenternas 

förmåga att uttrycka sina svar. Vid dåligt formulerade frågor eller svar kan därför ett 

resultat vara svårtolkat. Vid utskick av formulär som är anonyma är det även svårt att 

garantera att metoden inbringar önskad mängd data, vilket tydligt avspeglar sig i denna 

studie där svarsfrekvensen uppskattningsvis enbart uppgår till ca 15–20 %. Genom 

studiens fortsättning har även framgått att flertalet av frågorna saknar relevans då 

studiens syfte förändrats. Denscombe (2013) påpekar bristen på kompletterande svar vid 

formulärundersökningar, vilket tydligt skapar en problematik i denna studie. 

 

Att resonera kring den låga svarsfrekvens från kontaktade lärare är givetvis svårt och 

det är nästintill omöjligt att dra några slutsatser. Dock kan det tydligt visas på i 

resultatet att lärarna känner att deras tid är otillräcklig. Med det i åtanke kan en stor 

påverkande faktor till den låga svarsfrekvensen vara lärarnas tidsbrist. Detta i 

kombination med att studien genomförs under en för lärarna stressad period som 

innehåller både schemabrytande aktiviteter p.g.a. annalkande jul samt nationella prov. 

 

För en tydlig koppling till skolverksamhet, genomfördes två observationer på två olika 

skolor. Jag ville här ser hur praktiserande lärare arbetade med laborativ matematik i sin 

undervisning. Efter observationerna ställdes frågor till lärarna för att synliggöra deras 

tankar och syfte med aktiviteten, vilket gav ytterligare substans till den data som 

samlats in under observationerna. Observationerna dokumenterades skriftligen.  Jag kan 

i efterhand känna att det hade varit fördelaktigt att vara flera som observerat då det är 

möjligt att missa situationer på grund av att jag antecknade. Videoobservation hade varit 

en möjlighet men hade krävt ett större förarbete med bland annat insamlande av 

godkännande från elevernas vårdnadshavare.   

 

Lärarna var ombedda att inkludera laborativ matematik i sin undervisning på ett sett 

som för dem kändes naturligt. Denscombe (2013) understryker hur observationer ofta 

kan ge en konstruerad bild, då observatörens närvaro påverkar miljön och deltagarnas 

agerande blir därav inte naturliga. För att till så stor del som möjligt dämpa oro och 

nyfikenhet hos eleverna presenterade jag mig inledningsvis och eleverna fick ställa sina 
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frågor. Därefter placerade jag mig längs med salens väggar för att kunna observera men 

ändå kunna vara ”osynlig”. Eleverna verkade inte nämnvärt störda av min närvaro.  

 

För att kunna observera vad som avsågs i denna studie krävdes ett tydliggörande om 

vad som skulle observeras då det inte fanns möjlighet inom tidsramen för arbetet att 

observera under en längre tid. Följaktligen hade det varit önskvärt att genomföra studien 

med fortlöpande observation för att kunna identifiera användandet av laborativ 

matematik i ett mer generellt avseende. 

 

För att förstärka studien genomfördes två intervjuer, där respondenterna var utvalda 

utifrån deras kvalifikationer i form av utbildning och erfarenhet. Dessa intervjuer 

utfördes för att på ett kontrollerat sätt synliggöra reflektioner från lärare där jag är 

medveten om deras bakgrund. Därigenom kan jag garantera att få insamlade data där 

respondenterna har särskild utbildning inom valt område. 

 

Fördelen i att använda kvalitativa intervjuer framgår i möjligheten för respondenten att 

kunna fritt styra och utveckla samtalet samt att jag kan ställa följdfrågor för att skapa en 

djupare förståelse. Johansson och Svedner (2010) belyser just denna fördel som en 

central del i en kvalitativ undersökning. Om denna studie skulle upprepas kan det om 

möjlighet finns, vara mer gynnsamt att utföra ett större antal intervjuer. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka vilket genomslag laborativ matematik har i 

praktiserande lärares undervisning och hur de använder sig av den och i vilket syfte? 

Vad anser verksamma lärare om för- och nackdelarna med laborativ matematik? 

 

I studien framgår det att lärarna arbetar med laborativ matematik framförallt inom 

områden som berör väga, mäta, area och volym. Lärarna ser stora fördelar inom just 

dessa områdena, då eleverna får möjlighet att praktisera sina kunskaper med både 

pedagogiska material och vardagsföremål. Szendrei (1996) förklarar hur pedagogiska 

material kontra vardagsföremål har olika fördelar samt nackdelar som instrument i 

undervisningen. Det framkommer inte något som tyder på att lärarna reflekterar över 

några skillnader mellan föremålen utan de benämns med det övergripande namnet 

laborativt material av lärarna. Betyder det att lärarna inte är medvetna om skillnaderna 

eller är det enbart av bekvämlighetsskäl lärarna inte tydligt separerar i benämning 

mellan pedagogiska material och vardagsföremål? 

 

Vid observationerna i studien använder lärarna vardagsföremål med olika syften. En 

lärare använder pappkartonger för att konkretisera innebörden i begreppen längd, bredd, 

höjd och volym. Genom att använda pappkartonger vill läraren att eleverna ska kunna 

uppleva, genom att vända och ta på materialet för att på så vis kunna skapa 

referenspunkter till begreppen. Genom dessa referenspunkter kan kopplingar från 

elevernas förståelse till Hiele´s (1986) kategoriseringsnivåer göras. Eleverna får 

möjlighet att koppla sin upplevelse till matematiska begrepp. I samband med en ökad 

förståelse för begreppen kopplat till materialet kan en djupare förståelse för det 

matematiska innehållet skapas, vilket leder till en fördjupad förförståelse. En annan 

lärare använder det laborativa materialet som symbolik för personer. Läraren har som 

mål att eleverna ska förstå transfereringen mellan en avprickningstabell till ett 

stapeldiagram och använder legobitar som representationsform. Laborativ matematik är 

därav en bred genre och det är läraren som både sätter gränser och vilka möjligheter ett 

material har att utveckla elevers förståelse. 
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Lärarna framhåller att spel är en stor del av deras användning av laborativ matematik. 

Dock är det ingen som tydligt förklarar hur de använder sig av spelen i sin 

undervisning. Därav kan det vara skäligt att ställa sig frågan om lärarna använder spel 

för att de anser att det är ett bättre alternativ till undervisning? Eller kan det vara så att 

undervisningen har fått anpassa sig till samhällets syn på hur undervisningen bör 

praktiseras då digitala hjälpmedel och spel fått en allt större roll både i samhället och i 

skolan generellt? Om det sist nämnda de facto är anledningen till användandet av spel i 

undervisningen kan inte detta leda till att eleverna blir lidande av otillräckliga kunskaper 

inom området? Detta då Baccaglini-Frank och Maracci (2015) förklarar att flertalet av 

de applikationer och spel som finns på marknaden inte tillgodose elevernas behov för att 

nå tillräckliga kunskaper. Utifrån detta är det viktigt att lärarna är medvetna om vad 

eleverna kan få ut av att använda en applikation eller ett spel för att försäkra sig om 

elevernas lärande samt vad de lär. 

 

Om lärarna har en djupgående förståelse och kunskap kring vilka spel/lekar som kan 

fungera gynnsamt för elevers lärande kan användandet av dem gynna det lustfyllda 

lärandet. Mosley och Whitton (2014) kopplar samman spel till den upprepande 

inlärningscirkeln där elevernas uppfattning om vad som sker ständigt utvecklar deras 

förståelse. Det är även möjligt att se en liknelse i elevernas upplevelse mellan att spela 

ett spel och att t.ex. aktivt undersöka en företeelse. I båda fallen kan eleverna lära sig 

genom vad de ser, rör och vad som händer, vilket är grunder för elevers utveckling 

enligt Piaget (1972). Eleverna kan genom aktivt undersökande bygga ut sina scheman 

för en utökad förståelse för en företeelse eller ett matematiskt samband. 

 

Likt Berggren och Lindroth (2004) kan lärarna i studien se en positiv koppling mellan 

att arbeta med laborativ matematik och elevers förmåga att kunna förstå och koppla 

teoretiskt innehåll ihop med det praktiska. Utifrån observationerna väcks frågan om 

lärarna verkligen kan se att förståelsen ökar genom laborativ matematik? Vid båda 

observationerna tappade elever fokus från det matematiska innehållet i lektionen och 

fokuserade på materialet istället. Löwing och Kilborn (2002) beskriver att det laborativa 

materialet inte ökar förståelsen utan det är hur det används i undervisningen. Med det i 

åtanke är lärarens kompetens inom laborativ matematik väldigt viktig. Läraren måste ha 

kunskap om riskerna med arbetssättet och vara uppmärksam på när det matematiska 

innehållet försvinner från elevernas fokus under lektionen.     

 

Lärarna i studien framhåller att deras brist på utbildning och erfarenhet att använda 

laborativ matematik gör att de känner sig osäkra och otrygga i arbetet med laborativ 

matematik. Därav väljer flertalet av dem att basera sin undervisning utifrån läroboken 

till stor del. Detta kan begränsa elevernas möjlighet att utveckla förståelse och nå 

måluppfyllelse, vilket Johansson (2006b) pekar på i sin studie. I denna undersökning 

påpekar lärarna att deras osäkerhet och brist på erfarenhet i att arbeta med laborativ 

matematik leder till större komplikationer för genomförandet än vad som hade behövts 

om de innehaft den grundtrygghet en utbildning hade inneburit. Bristen på utbildning 

och erfarenhet är indirekt ihopkopplat med en annan negativ aspekt som lärarna lyfter 

fram med laborativ matematik, nämligen tidsaspekten.  

 

Även om lärarna kan identifiera flera styrkor i att använda laborativ matematik så ser de 

arbetssättet som tidskrävande både i planeringsfas och genomförande. På grund av 

tidsåtgången som laborativ matematik innebär använder de istället läroboken som 

utgångspunkt i sin undervisning. Detta är i sig inte något problem så länge eleverna får 

möjlighet att nå de kunskapsmål som är satta av Skolverket (2011a). Vad som dock är 

viktigt är att lärarna inte förlitar sig på att läroboken som enskilt läromedel kan 
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tillgodose detta behov. Johansson (2006a) förstärker att läroböckerna inte enskilt kan 

hantera allt innehåll som eleverna behöver och att det därför är upp till läraren att hitta 

aktiviteter som kan förstärka kunskapsinnehållet där böckerna inte är tillräckliga. Det är 

därför alltid viktigt att som lärare vara väl förberedd, med en tydlig plan för elevernas 

fortsatta lärande.  

 

Som praktiserande lärare måste hela tiden värderingar göras över hur gruppen, men 

även den enskilda individen kan lära sig tänkt område på bästa sätt. Några lärare lyfter 

hur det friare arbetssättet som laborativ matematik innebär kanske inte alltid är 

gynnsamt för alla elever, framförallt de elever som kan vara i behov av särskilt stöd. 

Som tidigare poängterats kan laborativ matematik innebära en större tidsåtgång, det är 

därför upp till läraren att kunna göra en bedömning om huruvida den tidsåtgången är 

värd det eleverna får ut av aktiviteterna.  

 

Sammanfattningsvis är lärarna överens om att laborativ matematik fyller en funktion i 

att konkretisera arbetsområdet geometri. Geometri är det arbetsområde där lärarna 

uttrycker att de använder metoden i störst utsträckning. Fördelar och nackdelar kan 

ställas gentemot varandra och bör så göras. I de fall där läraren känner att den kan 

balansera det matematiska innehållet och tidsåtgången upplever läraren att laborativ 

matematik en möjlighet för lärande. Saknas en trygghet hos läraren och där tidspressen 

blir påfallande så riskeras elevernas möjlighet till förståelse och därav kan den 

laborativa matematiken ses som en belastning. Utifrån detta kan inte den laborativa 

matematiken generellt kategoriseras som varken möjlighet eller belastning. Det är den 

enskilda läraren som måste värdera vad laborativ matematik innebär och ställa sig 

frågorna; Är laborativ matematik en möjlighet eller belastning? Vad innebär detta för 

min undervisning och mina elevers lärande? Vad krävs för att mina elever skall nå 

kunskapskraven? En lärare kan inte tvinga eleverna att lära sig något, men det är i 

uppdraget att skapa verktyg och situationer som gör det möjligt för eleverna att nå sin 

fulla potential. Utifrån denna vetskap måste läraren värdera möjliga vägar för att uppnå 

detta och om laborativ matematik upplevs som en belastning, måste läraren hitta 

alternativa vägar för att uppnå samma möjligheter för sina elever. Det finns ett 

begränsat antal saker att lära sig, men oändligt med metoder för hur. 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

I denna studie har fokus varit på den laborativa matematiken sett ur ett lärarperspektiv 

på lärande och genomförande. Vad som skulle kunna vara intressant är att undersöka 

hur eleverna upplever sitt lärande genom laborativ matematik. Ser eleverna sitt lärande 

genom laborativ matematik? Hur upplever eleverna att de lär och förstå matematik bäst? 

Genom en sådan studie skulle undervisning med laborativ matematik kunna nyanseras 

utifrån både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. 

 

Vad som även framhållits i denna studie är lärarnas uppfattning om att tiden inte räcker 

till. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur lärarna fördelar sin tid både 

under lektionen men även i planeringsstadiet. Hur stor del av lektionen tilldelas 

elevernas matematiska utveckling? Hur mycket tid lägger lärarna på planering av 

matematiklektioner? Genom en sådan studie skulle lärarnas tidsmöjligheter kunna 

kartläggas vilket skulle kunna leda till reformer i genomförandet inom 

förbättringsområden. 
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6.4 Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Kursplanen i matematik ställer krav på att eleverna skall få möjligheten att utveckla sin 

förmåga i att kunna tillämpa teoretiska kunskaper i vardagliga sammanhang. Samtidigt 

framgår det i flera studier att flertalet lärare binder upp sin undervisning kring 

läroboken. Syftet med denna studie är att få en inblick i hur lärare anser sig använda 

laborativ matematik samt vilka fördelar respektive nackdelar som lärarna upplever i 

användandet med laborativ matematik. 

 

I studien används tre olika metoder. Den ena metoden innefattar nio lärare som svarat 

på ett frågeformulär och de andra metoderna består av intervjuer med två lärare som har 

särskild utbildning inom laborativ matematik samt observation av två lärares 

undervisning. Metoderna tillsammans bildar resultat och diskussionsunderlaget för 

denna studie. 

 

I studien framkommer det att lärarna ser stora fördelar med att använda laborativ 

matematik, framförallt att det konkretiserar flera abstrakta avseenden inom 

matematiken. Trots att lärarna anser att laborativ matematik kan stödja eleverna i deras 

lärande används det inte i stor utsträckning. Lärarna uttrycker att de saknar utbildning 

för att känna en grundtrygghet i att arbeta med laborativ matematik i en större 

utsträckning. De pekar även på att det är mer tidskrävande att använda laborativ 

matematik och då de upplever att de redan är under tidspress förefaller det att de avstår 

arbetssättet. 

 

Utifrån resultatet går det att tolka att lärarna anser att laborativ matematik spelar en roll 

för elevers möjlighet till förståelse för abstrakta delar inom matematiken. Vad som dock 

synliggörs är att lärarnas förförståelse i hur laborativ matematik skall användas har en 

direkt avgörande roll i huruvida laborativ matematik kan bidra till elevernas förståelse. 

Vid bristande förförståelse från lärarens sida är risken stor att den laborativa 

matematiken tappar fokus och att eleverna därav inte kan tillgodose sig en förståelse 

genom aktiviteten. 

 

Lärarens trygghet i användandet av laborativ matematik är en grundsten för att laborativ 

matematik ska kunna gynna elevernas förståelse. Således måste läraren kunna vara 

självkritisk för att kunna värdera huruvida dennes förförståelse för användandet av 

laborativ matematik är tillräcklig för att kunna hjälpa eleverna till förståelse för något 

abstrakt. Vid bristande förförståelse från läraren blir den laborativa matematiken snarare 

en belastning än en möjlighet till lärande.  
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Bilaga A, Missivbrev 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Björn Nilsson, 31 år, och läser mitt sista år till lärare åk 4–6 i Kalmar. Just 

nu arbetar jag med mitt självständiga arbete 1 inom matematikdidaktik, där jag ämnar 

undersöka genomslaget av laborativ matematik i aktiva lärares undervisning. 

 

Som en del i denna undersökning har jag skapat ett frågeformulär (se länk) som jag 

skulle uppskatta om du som lärare i matematik årskurs 4–6 kunde hjälpa mig att 

besvara. Undersökningen tar ca 10–15 min. 

 

Undersökningen bygger på vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att du som 

deltagare är helt anonym och att deltagandet bygger på frivillig basis. Ingen data som 

framkommer i undersökningen kan kopplas till varken individ eller skola. Syftet med 

undersökningen är vetenskaplig, därav kommer inga delar av undersökningen eller 

resultat att lämnas vidare eller säljas.  

 

Sista dag att genomföra formuläret är den 12 december. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning Björn Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Bilaga B, Onlineformulär  

Undersökning av lärares relation till och användande av laborativ 

matematik. (Tidsåtgång 10-15min) 
 
I detta formulär kommer du som lärare att besvara frågor som kommer användas till 

mitt examensarbete i matematikdidaktik. Allt deltagande är frivilligt och helt anonymt. 

Fokus i frågorna bygger på användandet av laborativ matematik, vilket i denna studie 

avser; 

 -Att använda laborativa material, 

- Att använda olika spel för att förstå matematiskt innehåll,  

-Att använda utomhusmiljön (skolgården, byggnader runt skolan eller andra miljöer 

som inte är i klassrummet, 

-Att använda rollspel/ämnesöverskridande aktiviteter. 
 
Hur stor del av lektionerna arbetar du med laborativ matematik? 

• Inte alls 

• Någon gång i månaden 

• 1 gång/vecka 

• Flera gånger i veckan 

 

Vilken av kategorierna använder du mest? 

• Laborativt material 

• Spel 

• Utomhusmatematiken 

• Rollspel/ämnesöverskridande 

• Använder inte laborativ matematik 

 

Hur arbetar du med laborativ matematik? Ge exempel 

lång svarstext 
Vilka fördelar ser du med laborativ matematik? 

Lång svarstext 
Vilka nackdelar ser du med laborativ matematik?  
Lång svarstext 
Finns det några områden som det är "extra bra" att arbeta med laborativ 

matematik? Ge exempel. 
Lång svarstext 
Finns det några områden som det är problematiska att arbeta laborativt? Ge 

exempel. 
Lång svarstext 
Hur bra skulle du ranka skolans utemiljö och närområde, med syfte att genomföra 

utomhus matematik? 1=dålig 5= Väldigt bra. Motivera ditt svar. 
lång svarstext 
Vad saknar du för att du skulle använda mer laborativ matematik? 

Lång svarstext 
Skulle du använda laborativ matematik i större utsträckning om du fick mer 

utbildning inom området?  
Långsvarstext 
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Bilaga C, Intervjuguide 

 

Förklara att intervjun kommer att byggas på deras svar och att de därför har en stor 

inverkan i vad som kommer att diskuteras. Påminn om att deltagandet är frivilligt och 

att intervjun spelas in för att transkriberas men att läraren kommer att förbli anonym. 

 

 

Frågor som kan användas för att starta/ föra samtalet vidare. 

 

 

Vad är dina tankar kring laborativ matematik? 

◦ Använder du det mycket? 

◦ Hur använder du det? 

 

 

Vilka fördelar/nackdelar ser du i att använda laborativ matematik? 

◦ Hur påverkar detta dit val att använda laborativ matematik? 

 

 

Hur ser du på/använder du utomhusmiljön i din undervisning? 
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Bilaga D, Observationsschema 

 

Namn: 

Placering och aktivitet i klassrummet: 

Tidpunkt:  

Plats: 

Antal elever: 

 

Hur startar läraren lektionen?  

Vilket syfte framgår för eleverna med 

aktiviteten? 

 

Vilket material används och hur agerar 

eleverna med materialet? 

 

Vilken roll tar läraren under aktiviteten?  

Vilken återkoppling gör läraren i slutet av 

lektionen till aktiviteten mot dess 

matematiska innehåll? 

 

 

 

 

 
 


