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SAMMANFATTNING: 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka elevers attityder till laborativ 
matematikundervisning i årskurs 4. För att främja matematiklärande krävs ett varierat 
sätt att undervisa samt en positiv inställning till ett alternativt arbetssätt från både lärare 
och elevers sida. Vår hypotes till denna studie var att elevers attityder var positiva och 
detta verifierades genom en enkätundersökning Denna enkätundersökning genomfördes 
på två skolor i Kalmar kommun och omfattade 51 elever. Den generella åsikten, vad 
gällde den laborativa matematikundervisningen, var att den upplevdes som relativt lätt 
och rolig. Enligt enkätundersökningen föredrog även de flesta eleverna att arbeta 
tillsammans med andra elever. Undersökningen var av både kvantitativ och kvalitativ art 
då vi använde oss av en varierad enkät där både låsta och öppna svarsalternativ ingick.
Genom undersökningen framkommer att glädjen och lustfylldheten i klassrummet 
främjas med hjälp av det laborativa förhållningssättet. 

Nyckelord: Laborativ matematik, elevers attityder, alternativ undervisning, konkretion.

ABSTRACT

The purpose of this survey was to measure attitudes towards using manipulative in 
teaching mathematics, among primary school students in year 4. In order to promote a 
manipulatives teaching approach it is imperative to have varied teaching methods as 
well as a positive attitude from both teachers and pupils. Our theory was that attitudes 
towards the use of manipulatives in mathematics amongst students were overall positive 
and was proven by the performed survey. This was handed out to 51 students in two 
schools in the municipality of Kalmar. The study showed, amongst other things that a 
large part of the participants regarded the use of manipulatives in teaching mathematics 
as fairly easy and fun. Furthermore it showed evidence that many pupils also preferred 
working together with other pupils. The survey was both of a quantitative and qualitative 
nature due to the variation between permanent but also open alternative for answers. By 
means of the survey it was obvious that the happiness and the pleasure were promoted 
with the help of the use of manipulative in teaching mathematics.

Keywords: manipulative mathematics, pupils´ attitudes, alternative teaching.
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1 INTRODUKTION
Man måste tycka det är roligt för då är det lättare att förstå.

(Skolverket 2003, s.18)

Detta citat belyser och lyfter fram vikten av det lustfyllda i undervisningen. För att nå 
förståelse, inom bland annat ämnet matematik, är det viktigt att man har en positiv 
inställning till ett lärande med tydliga mål som inte är omöjliga att nå. Detta gäller både 
lärare och elev som tillsammans skapar ett lärande för fortsatt utveckling.

Våra personliga erfarenheter och utgångspunkter, vad gäller inställningen till ämnet 
matematik, skiljer sig helt från varandra. Den ena av oss har alltid upplevt matematik 
som ett lustfyllt och positivt ämne medan den andra alltid förknippat ämnet med ångest 
och frustration. Dock ändrades den senares syn på ämnet efter den obligatoriska 
matematikkursen på Högskolan, vilket grundade idén till detta arbete. 

Utifrån genomförda VFU-perioder1 har vi båda uppmärksammat ett intresse samt ökad 
användning av laborativ matematikundervisning, vilket även medfört att vårt intresse för 
ämnet matematik har blivit större. Våra egna erfarenheter utgjorde utgångspunkten när 
vi valde att undersöka hur dagens attityder till laborativ matematikundervisning är bland 
eleverna. Undersökningen kommer att vara relevant för oss själva i vårt fortsatta arbete, 
vilket innebär att ständigt uppmärksamma elevers olika egenskaper och förutsättningar. 
Dessa olikheter kan främjas genom ett laborativt förhållningssätt. Även andra lärare som 
undervisar inom ämnet matematik får genom studien en möjlighet att se elevernas attityd 
till detta förhållningssätt. Undersökningen är även relevant för lärarstudenter, då det är 
viktigt att ha elevers olikheter och förutsättningar i åtanke redan under pågående 
utbildning. 

Utifrån forskningsperspektiven i litteraturen belyses vikten av laborativ 
matematikundervisning, men vår frågeställning är hur eleverna förhåller sig till detta.

                                                
1 VFU är en förkortning på Verksamhetsförlagd Utbildning, vilket innebär praktik på arbetsplats under 
utbildningens gång.
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1.2          Vår egen tolkning av laborativ matematik

Vår egen tolkning av begreppet laborativ matematikundervisning är att kunna använda 
konkreta material för att nå det abstrakta tänkandet. Både lärare och elev är delaktiga i 
att skapa och forma elevens lärandemiljö utifrån ett laborativt förhållningssätt där teori 
och praktik knyts samman. För att nå alla elever anser vi att boken ska användas i 
undervisningen, dock i kombination med ett laborativt förhållningssätt där konkreta 
material används. Exempel på konkreta material återkommer vi till i bakgrunden.
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2 SYFTE

För att ta reda på elevers attityder använde vi oss av en enkätundersökning. Vi ville
genom denna studie få en övergripande syn på:

 Hur är elevers attityder till laborativ matematikundervisning?
 Varför är attityderna som de är?

2.1 Hypotes

Vår hypotes till denna undersökning är att elevers attityder till laborativ 
matematikundervisning är positiva. Detta grundar vi på egna erfarenheter under 
genomförda VFU-perioder samt vikariat ute på fältet.
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3 BAKGRUND

Till grund för den empiriska studien som genomfördes finns litteratur skrivna av 
exempelvis Patel och Davidsson (2003), Rystedt och Trygg (2005), Löwing och Kilborn 
(2002) samt Gardner (1992). Det som presenteras i detta kapitel är bland annat dessa 
författares syn på det matematiska förhållningssättet och definitioner av relevanta 
begrepp inom studien.

3.1 Begreppsdefinitioner

För att tydliggöra de begrepp som titeln syftar på görs här nedan en definition av dessa 
begrepp.

3.1.1 Definition av begreppet attityd

Svenska akademiens ordlista (2006) definierar begreppet attityd som en inställning till 
något medan Patel och Davidsson (2003, s.84) beskriver begreppet attityd mer ingående 
på följande sätt:

Med en individs attityd menas i vetenskapliga sammanhang en grundläggande 
värdering hos individen. Det betyder att individens attityd står för något mer än att 
individen ”tycker” något om någonting. (Patel & Davidsson 2003, s.84)

Då attityd definieras som något mer än en persons tyckande och därmed går djupare in 
på personens värdering är det lämpligt att mäta detta genom den så kallade Likertskalan2

(Patel & Davidsson 2003, s.84). Denna skala har bland annat legat till grund för vår 
enkätutformning.

3.1.2 Definition av begreppet laboration

Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2000) härstammar ordet laboration från det latinska 
ordet laborare vilket betyder arbeta och detta arbete grundar sig i experiment- eller 
försökssyfte som genomförs i undervisningssituationer. Svenska akademiens ordlista
(2006) definierar laboration som ett arbete eller försök som utförs praktiskt.

Teori och praktik är inte varandras motsats men väl varandras förutsättning. Därför 
kan ingendera värderas högre än den andra. (Dewey, 2005, s.17)

Pedagogen Dewey (2005, s.17) menar att teori och praktik inte kan skiljas åt utan bör 
ske i kombination med varandra för att främja det egna lärandet. I denna uppsats 
definieras laborativt arbete som något som utförs med hand och öga i kombination med 
varandra.

                                                
2 Den så kallade Likertskalan förklaras mer ingående i metoddelen.
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3.2 Varför laborativ matematikundervisning?

Enligt läroplanen (Skolverket 2000-07) ska läraren ansvara för att eleven möter olika 
arbetsformer och arbetssätt. Genom att använda sig av olika uttrycksformer stimuleras 
elevens alla sinnen vilket Gardner (1992, s.18) betonar som en viktig del i elevens
utveckling och lärande. Om andra ämnen integreras med matematiken erövrar eleverna 
erfarenheter från omvärlden vilket främjar deras matematiska tänkande. Med hjälp av 
konkreta material kan elever lättare visa på en lösning till ett problem (Skolverket 2000-
07).

Den laborativa undervisningen ska medföra ett utvecklande av det matematiska 
tänkandet, vad gäller tankar och begrepp (Rystedt och Trygg, 2005, s.19). Det ska även 
finnas som stöd för att konkretisera det abstrakta tänkande vilket innebär problemlösning 
och begrepp inom matematik. Utvecklingen genom laborativ matematik är även något 
som Berggren och Lindroth (1998, s.49) belyser då de skriver att eleven genom 
matematiska reflektioner och diskussioner ska kunna nå konkreta problemlösningar 
inom matematik. Dessa diskussioner har även Wigforss (2005, s.8) belyst i sin bok där 
han skriver att barnen får den optimala undervisningen när de själva är verksamma i 
räkneuppgifterna och inte bara när läraren själv visar exemplen. Som lärare är det viktigt 
att visa på flera sätt till problemlösning vilket Ahlberg (2002) påpekar:

Barn har [i]3 ibland svårt att föreställa sig att det finns många olika sätt att tänka och 
kan ha uppfattningen att det endast finns ett rätt sätt att lösa en uppgift – det sätt som 
läraren förevisar. (Ahlberg 2002, s.33)

Enligt Johnsen Høines (2006, s.38) är det viktigt för läraren att upptäcka elevernas olika 
inlärningsstilar då alla barn har olika sätt att uttrycka sig på. Gardner (1992, s.18) 
definierar de olika inlärningsstilar, som eleverna kan besitta, för de sju intelligenserna 
vilka kan beskrivas enligt följande:

- Lingvistisk intelligens; Att med ord kunna tänka samt skriva, läsa och uttrycka 
tankar med hjälp av språket.

- Logisk, matematisk intelligens; Förmågan att kunna utgå från vetenskapliga och 
matematiska problem för att göra beräkningar, kunna mäta och kunna använda 
det logiska tänkandet.

- Musikalisk intelligens; Förmågan att använda och uppfatta rytm, tonhöjd och 
klangfärg.

- Intrapersonell intelligens; Förmågan att genom sina egna känslor hitta sin egen 
identitet och förstå vem man verkligen är.

- Interpersonell intelligens; Att kunna använda sig av den sociala förmågan och 
därmed umgås, förstå och samspela med andra på många olika sätt.

- Visuell och spatial intelligens; Förmågan att med hjälp av bilder och mönster 
uppfatta och skapa ett eget bildsinne där färg, form och storlek blandas.

                                                
3 [i]: Tryckfel som uppmärksammats i Matematik från början (Ahlberg 2002) då denna bokstav förekom
två gånger.
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- Taktil, kinestetisk intelligens; Förmågan att kunna uttrycka sig med hjälp av hela 
kroppen.

Det Gardner (1992, s.18) menade var att varje människa kan ha minst sju olika sätt att se 
och lära känna världen på. Han belyser även vikten av att se till människors olikheter
och individualitet vad gäller inlärning. Detta innebär att vägen till målen för varje 
individ blir olika då man måste se till varje enskild individs egenskaper och 
förutsättningar genom att exempelvis konkretisera undervisningen på olika sätt (Löwing 
& Kilborn, 2002, s.121). De olika inlärningsstilarna fungerar som ett språk för att 
konkretisera det abstrakta problemet (Johnsen Høines 2006, s.38). Enligt Unenge (1999, 
s.137) kan matematik förmedlas och uttryckas genom bland annat bilder och 
konstruktioner och inte enbart som siffror på ett papper.

I vissa fall kan det vara svårt att kategorisera matematik som ett helt eget och enskilt 
ämne. Ämnen som exempelvis slöjd, svenska och bild är faktorer som behövs för att 
lyfta upp och undervisa matematiken på ett mer kreativt sätt (Johnsen Høines (2006, 
s.57). För att få en mer vidgad syn på matematik krävs en integrering av andra ämnen
menar även Löwing och Kilborn (2002, s.94).

Det gäller att man som lärare kan ta tillvara på matematiken som eleverna möter i sin 
vardag genom till exempel dukning av matbordet både i skolan samt i hemmet
(Johansson & Wirth 2007, s.38). Genom att koppla matematiken till både andra ämnen 
och vardagliga företeelser väcks lusten till lärande hos eleverna på ett utmanande och 
verklighetstroget sätt (Skolverket 2003, s.18). Många elever får inte möjlighet till 
matematikundervisning, utöver den som inkluderar text och talat språk, även om de 
skulle behöva arbeta mer konkret och laborativt (ibid.). Enligt Löwing och Kilborn 
(2002, s.121) måste en variation i undervisningen ske för att nå varje enskild elev då de 
har olika förutsättningar för att nå kunskap (ibid.) och för att nå denna kunskap behöver
eleverna även utmaningar i sitt lärande (Johansson & Wirth, 2007, s. 42). Därför måste 
undervisningen läggas på rätt nivå för att både lust och motivation ska hållas uppe 
(Skolverket 2003, s.26).

För att eleverna ska utvecklas individuellt i samhället bör en kombination av teori och 
praktik ske, skriver pedagogen John Dewey (2005, s.19). Learning by doing är något 
som Dewey befäst och beskrivs enligt följande:

… learning by doing återspeglar en syn på människan som aktiv gentemot sin 
omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan. I utbildningen måste då 
eleven ges möjligheter att aktivt pröva och experimentera. (Dewey 2005, s.17)

I Lusten att lära (Skolverket 2003, s.39) framgår att både lärare och elever upplever att 
läromedlet har en alltför central roll i matematikundervisningen och detta uppenbaras 
även genom viss kritik från elevernas sida. Det krävs ett varierat förhållningssätt då 
ensidighet kan leda till att eleverna skapar ett avstånd till matematikundervisningen. 
Som tidigare nämnts gäller det att hitta en balans mellan läromedel och det laborativa 
inslaget i undervisningen (Löwing & Kilborn 2002, s.75). Det är även viktigt att läraren 
ser till att eleverna får arbeta med både öga och hand samt att detta arbete utövas 
samtidigt som de berättar vad de ser och vad de gör. Detta laborativa tillvägagångssätt 
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upplevs av eleverna som roligt och medför att koncentrationsförmågan tänjs (Malmer & 
Adler 1996, s.64). 

3.3 Läraren och elevens inställning spelar roll
”Matematik var ett frustrerande ämne. Det var frustrerande för att man hela tiden var 
på jakt efter rätt svar. Givetvis var det frustrerande var gång mitt svar inte var rätt, 
men det var lika illa de gånger jag kom fram till rätt svar, eftersom jag ju inte hade 
förändrats på vägen dit.” (Johnsen Høines 2006, s.7)

Marit Johnsen Høines inleder sin bok med ovanstående citat som beskriver en 
lärarkandidats inställning till ämnet matematik. Enligt Skolverket (2003, s.10) är det inte 
ovanligt att den äldre generationen har en negativ syn på matematik. Denna inställning, 
som kan grunda sig i dåligt självförtroende och en känsla av misslyckande, påverkar 
även dagens generation. För att motverka detta bör lärare sträva efter att göra ämnet till 
något lustfyllt att orientera sig inom (Skolverket 2003, s.17) och därför försöka minska 
klyftan mellan kraven på undervisningen och elevernas förutsättningar för att lyckas 
(Ahlberg, 2002, s.63) En negativ inställning behöver inte bara bero på svårigheter till 
ämnet matematik utan kan även bottna i exempelvis för få utmaningar (Johansson & 
Wirth 2007, s.42). För att bevara självförtroende och intresset för ämnet är det viktigt att 
läraren uppmärksammar och systematiskt noterar elevernas uppfattning vad gäller det 
matematiska språket (Ahlberg, Doverborg, Pramling Samuelsson, Bergius, 
Emanuelsson, Olsson & Sterner, 2002, s.63).

För att främja en undervisningsmiljö med klara och tydliga mål bör lärarna ha god 
kunskap inom undervisningsämnet, förstå vikten av pedagogiken samt utgå från
elevernas intresseområden (Dewey, 2005, s.17). Elevernas intresseområden belyses även 
av Wigforss (2005, s.9) då han poängterar betydelsen av elevernas intresse som läraren 
måste fånga för att undvika risken att lusten till lärandet försvinner och därför blir 
misslyckad. Både barn och vuxna lär sig lättare det som intresserar dem, vilket i sin tur 
medför att man kan ta in informationen snabbare och kan använda sig av den om den
sätts i ett logiskt sammanhang (ibid.).

Enligt kvalitetsgranskningen Lusten att lära (Skolverket 2003, s.35) måste ett fulländat 
samspel mellan elev och lärare ske för att nå framgång inom lärandet. Den som lär, det 
vill säga eleven, bör ha en drivkraft av positiv art för att känna trygghet och tillit i både 
individuella och samarbetskrävande situationer då de ska erövra nya kunskaper (ibid.).
Att känna trygghet är även något som eleven bör bygga upp för att få större tilltro till det 
egna lärandet (Wigforss, 2005, s.9). Det är av stor vikt att man som lärare inte lägger sig 
i för mycket i barnets uträkningar då det är viktigt att eleven själv får upptäcka 
eventuella felräkningar. Detta spelar, enligt Wigforss, stor roll då barnet vuxit upp och 
inte längre kan fråga om hjälp och kolla i facit för att finna de rätta lösningarna (ibid.).

Enligt Berggren och Lindroth (1998, s.42) lägger barn en grund för de matematiska 
färdigheterna redan vid tidig ålder. Lärarens uppgift blir därför att ta vara på dessa samt 
att utveckla dem. Attityder och kunnande är något som grundläggs redan innan eleverna 
börjat skolan och fortsätter sedan att utvecklas under elevernas skolgång (Skolverket 
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2003, s.10). Lärarna, som arbetar med elever i de yngre åldrarna, är de som kan skapa en 
positiv grogrund till elevernas attityder (Löwing & Kilborn, 2002, s. 75).

Som lärare har man, möjligheten att avgöra hur stor del av läromedlet som ska användas 
i undervisningen (Löwing och Kilborn, 2002, s.77). För att främja kunskapsutvecklingen 
krävs variation genom att sätta in matematiken i olika aspekter och sammanhang
(Ahlberg (2002, s.67). För att i undervisningen, delvis avvika från läromedlet krävs 
engagemang och mod från läraren (Löwing & Kilborn 2002, s.75). Som nämnts tidigare 
har Skolverket genom sin kvalitetsgranskning kommit fram till att många lärare bär på 
känslan att läromedlet har en alltför stor roll i matematikundervisningen (Skolverket 
2003, s.39).

I kvalitetsgranskningen (Skolverket 2003, s.39) fick man ett resultat som visar på att 
lärarens uppfattning om elevernas behov kontra läroplanens mål behöver vara tydliga för 
att nå en adekvat lärandemiljö. Wigforss (2005, s.9) menar att det inte finns några 
tydliga regler för hur läraren ska lägga upp undervisningen och fånga barnens intresse 
utan det är något som varje lärare själv får hitta en lösning på.

Enligt Malmer och Adler (1996, s.64) är undervisningen mot de yngre åldrarna en 
förutsättning att arbeta konkret med olika undervisningssätt för att främja elevernas 
lärande. Lärarens betydelsefulla roll i verksamheten är något som Rystedt och Trygg 
(2005, s.22) pekar på då de menar att sättet att leda en laboration på har en central och 
stor betydelse för undervisningen.

För att få en optimal miljö, som tilltalar alla elever, är olika undervisnings- och 
tillvägagångssätt en viktig förutsättning menar Anderberg (1992, s.6). I
kvalitetsgranskningen (Skolverket 2003, s.35) upptäcktes att tillfället då elever och 
lärare möts upp och lägger grunden för ett lärande och utvecklande är den optimala 
lärandetiden. Detta är något som belyses av Aili (2008, s.124) då hon anser att tiden är 
en faktor som ofta problematiserar för dagens lärare då detta kan upplevas som en 
bristvara.

3.4 Laborativt material

Laborativa hjälpmedel kan delas in i två huvudgrupper, som kategoriseras som 
vardagliga föremål och pedagogiska föremål (Rystedt och Trygg, 2005, s.21). Under 
kategorin vardagliga föremål menas material som ofta förekommer i vardagen det vill 
säga stenar, knappar, kottar med mera. Det som innefattas inom begreppet pedagogiska 
föremål är material som har utformats för den laborativa undervisningens syfte. Exempel 
på sådana material är cuisenaire-stavar, multilink- kuber4, kubikdecimetermodell med 
mera (ibid.). Genom laborativt material kan eleverna ofta se lösningen så pass tydlig och 
konkret att missförstånd undviks. Lösningar nås genom att eleverna bland annat får 
klappa, dansa och rita matematik för att stärka förståelsen (Skolverket 2003, s.17).

                                                
4 Material utformat för matematikundervisning i form av kuber som går att sätta samman och dela.
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Den abstrakta problemformuleringen kan konkretiseras med hjälp av laborativt material 
vilket även kan verka som stöd för lärare. Laborativt material förklaras av Rystedt och 
Trygg (2005) enligt följande: 

Laborativt material kan även betraktas som ett redskap för lärare att konkretisera 
innebörden av ett abstrakt begrepp. (Rystedt & Trygg 2005, s.29)
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4 METOD

Vill man ta reda på en grupps inställning eller attityd genomför man detta på bästa sätt 
genom bland annat frågeformulär. Enligt Patel och Davidsson (2003, s.84) är det 
lämpligt att använda sig av en attitydskala som tar form i enkäter med låsta
svarsalternativ. Då vårt syfte med undersökningen var att ta reda på elevers attityder till 
laborativ matematikundervisning valde vi att använda oss av denna 
undersökningsmetod.

För att mäta attityder används ofta den så kallade Likertskalan5 som består av olika 
påståenden placerade på en flergradig skala där målgruppen tar ställning till ett eller 
flera av dessa påståenden (ibid.). Likertskalan förklaras av Trost enligt följande:

… den går enkelt uttryckt ut på att man har ett antal påståendesatser som handlar om 
likartade företeelser. De som svarar kan instämma i olika hög grad, vanligen, på en 
fem- eller sjugradig svarskala. (Trost 2007, s.158)

Ejlertsson (2005, s.52) anser att man kan vidga enkätens resultat genom att kombinera 
låsta svarsalternativ med öppna svarsfrågor då den svarande kan fördjupa sitt svar och 
bredda det fasta svarsalternativet. Denna variation inkluderas i vår enkätutformning då
studien både är av kvalitativ art och kvantitativ art. Detta då de låsta svarsalternativen 
har en kvantitativ utgångspunkt och de öppna svarsalternativen utgår från ett kvalitativt 
förhållningssätt. I vår studie utgår vi från det kvantitativa förhållningssättet men använde 
oss av det kvalitativa resultatet för att förstärka det kvantitativa resultatet.

Om en undersökning av denna typ ska genomföras kan ett kvantitativt förhållningssätt 
användas då ett numeriskt mätvärde nås (Trost 2007, s.18). I en kvalitativ studie finns 
det utrymme för den svarande att fördjupa och resonera kring sina svar (Ejlertsson 2005, 
s.12). Genom att låta de låsta svarsalternativen, det vill säga den kvantitativa studien, 
ligga till grund för de öppna svarsalternativen, vilket innebär det kvalitativa 
förhållningssättet, varieras metoderna vilket kan öka motivation och intresse hos 
respondenterna.

Hög grad av strukturering innebär en enkät utformad med låsta svarsalternativ medan en 
låg grad av strukturering innebär en intervjuliknande enkät (Patel & Davidsson 2003, 
s.72). Då en ensidighet i enkätens innehåll och utseende kan leda till att den svarande 
tappar fokus och tålamod vilket kan leda till att reliabiliteten minskar (Trost 2007, s.73). 
För att öka graden av strukturering bör enkätformuleringen rikta sig till ett och samma 
ämne (Trost 2007, s.61).

4.1 Enkätfrågor

Då vår urvalsgrupp bestod av elever i årskurs fyra valde vi att lägga upp enkäten på ett, 
för dem, behärskat språk. Undersökningen gjordes i klasser som endast utgick från ett 
laborativt förhållningsätt vilket påverkade hur vi utformade våra enkätfrågor. Det som är 

                                                
5 Den så kallade Likertskalan är uppkallad efter den amerikanske sociologen Rensis Likert.
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viktigt att påpeka är att de här klasserna även arbetar med en lärobok och varierar därför 
den laborativa undervisningen med läromedlet. Nedan presenteras en förklaring och ett 
förtydligande av enkätfrågorna.

Vad tycker du om matematik? och Tycker du matematik är:
Till dessa två frågor fanns fem svarsalternativ som eleverna skulle ta ställning till. 
Eftersom den laborativa undervisningen var utgångspunkten i elevernas 
matematikundervisning använde vi endast begreppet matematik och inte formuleringen
laborativ matematik, för att undvika missförstånd hos eleverna. Dock var detta något vi 
valde att belysa innan utdelandet av enkäten för att visa på att undersökningen berörde 
den laborativa matematikundervisningen. För att undvika frågetecken hos läsaren har vi 
valt att markera detta med en hakparentes där vi själva har satt in ordet laborativ. 

Varför tycker du så?
Eleverna fick här chansen att utveckla sina svar från de två första låsta svarsalternativen 
i enkäten. 

Vad vill du ha mer av?
I den här frågan fick eleverna skriva ner vad de saknade i undervisningen och vad de 
ville skulle ta mer plats i den laborativa undervisningen.

Vad vill du inte ha mer av?
Här fick de istället svara på vad de inte ville ha mer av i matematikundervisningen och 
kunde härmed formulera sig om vad de tyckte tog för stort utrymme på lektionerna.

Jag lär mig matematik bäst:
I detta påstående skulle eleverna rangordna sitt svar med en etta för det som de föredrog 
bäst, en tvåa för det som stämde in ganska bra med deras inlärningsstil, en trea, vilket 
innebar alternativet inte så bra, fylldes i den ruta som överensstämde med elevens åsikt 
och en fyra för det som stämde minst bra med deras egen åsikt. Begreppet bäst
definierade vi här som det alternativ som eleverna mest föredrog. 

Skriv gärna fler saker om hur Du lär dig matematik?
Det vi ville ha ut av den här frågan var om eleverna hade andra sätt att lära sig 
matematik på än svaret i ovanstående fråga. Detta kunde ha varit antingen i eller utanför 
klassrummet.

Använder du dig av riktiga saker när du räknar?
I denna fråga innebar riktiga saker laborativt material. Detta förklarades som riktiga 
saker när vi presenterade enkäten för eleverna då vi ville använda språket på deras nivå. 
Detta kunde vara saker som låtsaspengar, knappar, klossar och så vidare.

Vad gäller alternativen i denna fråga hade vi fem alternativ; alltid, mycket, ibland, 
väldigt lite och aldrig. När vi formulerade alternativen utgick vi från att om eleven hade 
kryssat i det första alternativet använde sig denna alltid av något material vid det 
individuella räknandet. Mycket innebar att det förekom i stora mängder men att det fanns 
få moment som eleven klarade utan det laborativa materialet. Begreppet ibland innebar, 
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i detta sammanhang, att det fanns uppgifter som eleven klarade utan hjälpmedel, men det 
fanns även en del moment i räknandet då eleven tog hjälp av riktiga saker. Det fjärde 
alternativet som stod för väldigt lite, kryssades i om eleven använde sig av materialet 
enstaka gånger. Det sista alternativet, som stod för aldrig, kryssades i om eleven inte, på 
något sätt, tog hjälp av laborativt material vid det individuella räknandet.

Varför?
Eleverna gavs här möjlighet att formulera sina svar utifrån föregående fråga om varför 
de hade kryssat i just det valda alternativet. 

4.2 Urval

Studien genomfördes i tre årskurs fyraklasser i Kalmar Kommun och valet av 
undersökningsgrupp grundades på att få fram så pass utförliga svar som möjligt genom 
formulerade svar i skriven text. 

Vid formulering av frågorna i enkäten togs hänsyn till att använda ett, för eleverna 
igenkännande språk, då detta anses som en viktig faktor (Trost 2007, s.84). Vid 
utformningen av enkätfrågorna ansåg vi att elevernas ålder spelade roll vilket 
innefattande omformuleringar av vissa begrepp, såsom riktiga saker och laborativ 
matematik.

Som tidigare nämnts (Trost 2007, s.73) är det lätt att den svarandes fokus brister om 
enkätens upplägg är alltför ensidigt och svårformulerat. Därför hade vi, under enkätens 
utformning, i åtanke att ha ett varierat och enkelt upplägg.

På papper har frågornas uppställning betydelse för utseendet. Enkäten ska vara 
tilltalande och se intressant ut. (Kylén 2004, s.55)

Det Kylén (2004, s.55) menar på är att enkätens utseende ska upplevas som lustfyllt och 
inspirerande och utifrån detta utformades enkäten (Bilaga 1). För att göra 
undersökningen lustfylld och motiverande lades presentationen av enkäten upp på ett 
sätt där eleverna blev uppmanade att hjälpa en superhjälte (Bilaga 2).

Avsikten med undersökningen var att mäta elevers attityder till laborativ 
matematikundervisning riktades denna studie till klasser som använde sig av just denna 
typ av undervisning. Detta för att få ut en så neutral mätning som möjligt utifrån det
laborativa förhållningssättet. Om det istället hade genomförts egenkomponerade 
undervisningstillfällen, i klasser som vanligtvis inte arbetar laborativt, kan risken öka till
att undersökningens reliabilitet blir låg. Detta grundar vi på att eleverna mycket väl kan 
uppleva den tillfälliga undervisningen som avvikande gentemot den ”egentliga”
attityden som de har till undervisningen.

Då enkäten även bestod av öppna svarsalternativ användes en målgrupp som innefattade 
samma ålder samt som, genom skriften, kunde uttrycka sina åsikter om matematik. 
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4.2.1 Kontakt med skolor

För att få kontakt med skolor runt om i kommunen skickades ett mail, till rektorerna på 
samtliga grundskolor i kommunen (Bilaga 3). Syftet med undersökningen förklarades
samt en intresseförfrågan om deltagande i enkätundersökningen gjordes. Då den valda 
åldersgruppen ej ännu var bestämd ombads rektorerna att tipsa om lärare som använde 
sig av det laborativa förhållningssättet inom matematiken. Eftersom detta mail enbart 
gav ett, enligt våra kriterier6, intressant svar efterfrågades tips, på skolor, av andra 
lärarstudenter. Detta resulterade i att ytterligare två skolor, där man använde sig av 
laborativ matematikundervisning, kontaktades. Genom dessa samtal knöts kontakten
med ytterligare en klass som kunde tänka sig att ställa upp i enkätundersökningen vilket 
ledde till att de två klasserna slutligen blev vår urvalsgrupp. Väl ute på fältet ville 
ytterligare en lärare att dennes fjärdeklass skulle delta i undersökningen, vilket bidrog 
till att vår urvalsgrupp blev ännu större och därmed kunde öka reliabiliteten. Dessa tre 
klasser bildade tillsammans en urvalsgrupp på sammanlagt 51 elever.

4.2.2 Undersökningstillfällena

Innan undersökningstillfällena hade vi mailkontakt med två av klasslärarna där det
påpekades att vi inte ville störa i den utsatta undervisningstiden utan endast ville vara 
med och se hur den gick till. Därefter ville vi genomföra enkätundersökningen och se 
vad eleverna ansåg om denna typ av laborativ matematikundervisning.

Undersökningen genomfördes i tre stycken fjärdeklasser och för att öka 
undersökningens reliabilitet valde vi att introducera enkäten i helklasser. Lantz (1993, 
s.33) anser att enkäten bör presenteras, för de svarande, utifrån samma förutsättningar då 
man kan nå en högre reliabilitet. I och med att man genomför upprepade mätningar som 
visar på samma resultat når man en högre reliabilitet i sin undersökning (Ejlertsson 
2005, s.99). 

Inför besöken hade vi förberett med ett guldpaket vari enkäterna låg vikta och 
igenklistrade med en guldstjärna. På paketet hade vi placerat ett brev vars avsändare var 
en superhjälte från Matte- Galaxen (Bilaga 2) som bad eleverna hjälpa honom med ett av 
sina uppdrag. Uppdraget var att fylla i enkäten. Då det, efter enkäternas utskrift, väcktes 
ett intresse till att ta reda på skillnader mellan flickor och pojkars attityder, delades 
insamlingen av enkäterna upp. Detta gjordes genom att en av oss tog hand om flickornas 
enkäter och den andra tog hand om pojkarnas enkäter och därefter markerades med ett F 
eller ett P. Dock förblev enkäterna anonyma på det viset att varken namn eller ålder
presenteras i enkätresultatet.  

Vid undersökningstillfället i den tredje och sista klassen, som bestod av fjorton elever, 
blev vi informerade om att sex elever inte hade en målsmans underskrift till enkäten med 
sig. På grund av detta deltog endast åtta av fjorton elever i undersökningen. Anledningen 
till att enkätundersökningen utfördes som planerat var att vi haft förmånen att få 

                                                
6 Med kriterier menas att den valda åldersgruppen genom skrift ska kunna uttrycka och formulera sig.
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ytterligare en fjärdeklass under första undersökningsdagen. Den klassen bestod av 22 
elever vilket vi ansåg vägde upp och förstärkte urvalsgruppens antal. 

4.3 Bearbetning av data

Varje enkät namngavs med ett nummer för att vi på ett enklare sätt skulle kunna urskilja 
enkäterna vid sammanställningen. Klasskategoriseringarna så som A, B och C är 
uppkallade av oss själva och har därmed ingenting med klassernas ”riktiga” beteckning 
att göra. I tabell 1 visas hur resultatet sammanställdes.

Tabell 1. Resultat från enkätfrågan ”Vad tycker du om [laborativ] matematik?”.

Lätt
Ganska 

lätt

Både 
lätt och 

svårt
Ganska 

svårt Svårt Totalt

Klass A (F) 1 3 6 10

Klass A (P) 6 2 3 1 12

Klass B (F) 2 1 7 10

Klass B (P) 9 2 11

Klass C (F)                   4 1 5

Klass C (P)                    1 2 3

Totalt 9 20 21
                   
1 51

Denna typ av sammanställningsmetod gjordes av frågorna som hade utformats med 
kryssalternativ. De frågor med öppna svarsalternativ sammanställdes genom att vi skrev 
ner dem som citat. Sammanställningen strukturerades utifrån enkätens utformning vilket 
bidrog till en enklare översikt. Med hjälp av dessa tabeller blev det enkelt att överföra 
data till utformningen av stapeldiagram som redovisas i resultatkapitlet. Sammanlagt 
utformades fyra figurer utifrån frågorna med kryssalternativ. 
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5 RESULTAT

För att tydliggöra resultatet för de låsta svarsalternativen presenteras dessa i form av 
stapeldiagram (figur). Diagrammen är utformade efter en Y- och X-axel där Y (lodrät 
axel) representerar antalet elever i procent och X (vågrät axel) representerar 
svarsalternativen ur enkäten. 

5.1 Elevers attityder till laborativ matematikundervisning
En stor del av eleverna uppgav att de upplevde den laborativa matematikundervisningen 
som lätt eller ganska lätt. Flertalet pojkar (69 %) ansåg att ämnet var lätt eller ganska 
lätt medan antalet flickor (44 %). som delade denna åsikt var färre Denna inställning, 
vad gäller pojkarnas svar, uppgavs vara att den laborativa undervisningen upplevdes 
som lätt för att ”fröken förklarar och går igenom nästan allt”7 och i vissa fall förekom 
även formuleringen ”för lätt”. I flickornas svar framkom formuleringar som att när 
eleven koncentrerar sig är den laborativa matematikundervisningen lätt. Det framkom
även svar som visar på att eleverna föredrog variation i undervisningen för att det skulle
bli lättare.

Över hälften av flickorna (56 %) ansåg att den laborativa matematikundervisningen var 
både lätt och svår beroende på vilken typ av uppgifter som de arbetade med. Närmare 
27 % av pojkarna menade att de ibland inte förstod uppgifterna vilket medförde att 
undervisningen upplevdes som både lätt och svår. Pojkarna uppgav även svar som att 
det fattades fullständig förståelse vad gäller bland annat uppställning av tal och uppgifter 
som berörde viktbegreppet.

Ingen av flickorna upplevde den laborativa matematikundervisningen som ganska svårt
utan det var enbart en pojke som hade denna åsikt och uttryckte sig på följande sätt:

Jag tycker matte är ganska svårt för att jag tycker det är svår och både jobbigt att 
räkna. Och det är svår med att +:sa ihop talen. Pojke A12

                                                
7Ord markerade med citattecken inom den löpande texten hänvisar till elevernas egna ord i 
enkätundersökningen.
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Figur 1. Resultat från enkätfrågan ”Vad tycker du om [laborativ] 
matematikundervisning?” (N= 51 elever, varav 25 flickor och 26 pojkar)
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Över hälften av flickorna (60 %) kryssade i alternativen roligt eller ganska roligt, då de
menade att det var ”en rolig mattebok”, de hade en ”rolig lärare” och att man upplevde 
ämnet i helhet som roligt för att det fanns förståelse inom ämnet.

Det är roligt för man kan göra monga roliga saker när man gör mattematit. Och Det 
har allti vat ganska lätt med matte. Flicka C3

Ungefär lika stor mängd av pojkarna (61 %) hade angett roligt och ganska roligt. 
Exempel på svar var att pojkarna föredrog att samarbeta tillsammans med sina 
klasskamrater, att de hade lätt för matematiken samt att de utvecklades och lärde sig nya 
saker.

I kryssalternativet både roligt och tråkigt uppgav lite mer än en tredjedel av flickorna 
(36 %) att de tyckte så. Svar som framkom var att lärarens kunskap medförde att 
undervisningen blev roligare. Vägen till att nå kunskap var något som en flicka hade
angett enligt följande:

först måste man öva så man kan det och då är det tråkigt när man kan det är det kul
Flicka A2

Drygt 23 % av pojkarna tyckte att laborativ matematikundervisning var både roligt och 
tråkigt och en av anledningarna var att man ville ha mindre tid för arbete i 
matematikboken och mer tid för ”matte lekar”.

15 % av pojkarna upplevde laborativ matematikundervisning som ganska tråkigt. 
Pojkarna ansåg att ämnet innehöll för få utmaningar och även att undervisningen blev 
”långtråkig” då de var tvungna att ”sitta still”. 

Jag tycker det är lätt för jag kan det mesta men det är ganska långtråkigt.
    Pojke A7

En av pojkarna hade angett att undervisningen var ganska tråkigt på grund av att den var 
för svår och denna åsikt delades även av 4 % av flickorna.
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Figur 2. Resultat från enkätfråga ”Tycker du att [laborativ] matematik är:”
             (N= 51 elever, varav 25 flickor och 26 pojkar)
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5.2 Synpunkter vad gäller undervisningen

Närmare en tredjedel av flickorna (32 %) och färre pojkar (8 %) hade nämnt de fyra 
räknesätten som ett inslag de ville ha mer av i undervisningen. Däremot hade 36 % av 
flickorna och 4 % av pojkarna angett att de inte ville ha mer av multiplikation och 
subtraktion. Andra synpunkter som framkom genom undersökningen var att en femtedel 
av flickorna (20 %) och nästintill lika många pojkar (23 %) önskade mer tid för
uppgifter berörande ”uppställningar”, ”lästal”, ”mätning” och ”mer hjälp”. 8 % av 
flickorna och ungefär 23 % av pojkarna höll dock inte med om denna önskan då de inte 
ville ha mer av ”lästal”, ”massa tal i streck”, ”läsuppgifter” och så vidare. En liten andel 
av flickorna (4 %) och fyra gånger så många pojkar (16 %) ansåg sig behöva mer 
avancerade uppgifter.

Ett vanligt förekommande önskemål, vilket även gällde de fyra räknesätten, var att 
ungefär en tredjedel av flickorna (32 %) och nästan lika stor andel av pojkarna (30 %)
uppgav att de ville ha mer laborativ matematik vilket de hade uttryckt som bland annat 
”experiment”, ”göra-saker” och ”lekar”. 

Dubbelt så många pojkar (8 %) som flickor (4 %) ville minska tiden för genomgångar i 
undervisningen. Andra svar som framkom, genom flickornas svarsalternativ (12 %), var 
att de inte ville ha mer tid för ”geometri”, ”diagnoser”, ”vikt och liter”. Av pojkarnas 
svar utlästes att de resterande (12 %) ville ha mindre tid för ”läxor”, ”geometri”, 
”träning på data” samt ”matte bok”.

Den resterande procentsatsen, gällande frågan om vad eleverna ville ha mer av och inte 
ville ha mer av, hade inte lämnat exempel vid frågan.

5.3 Elevers väg till kunskap

På grund av, från vårt håll, otydliga instruktioner och en svårformulerad fråga uppstod 
ett missförstånd under enkätundersökningen vilket innebar att vi endast kunde 
sammanställa det bästa inlärningssättet. Därför sammanställs 3 flickors och 5 pojkars 
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resultat för sig och i figuren(Figur 3: Hur lär du dig matematik bäst?) redovisas endast 
43 svarande av sammanlagt 51 elever. Detta innebär att det sammanställda resultatet
utgår från 22 flickor och 21 pojkar.

Ungefär en femtedel av flickorna (18 %) och pojkarna (19 %) angav att de lärde sig 
matematik bäst genom att arbeta ensamma. Lite mer än en tredjedel av flickorna (36 %)
och mer än hälften av pojkarna (57 %) lärde sig bäst genom att arbeta tillsammans med 
andra. Att räkna i boken ansåg 32 % av flickorna och 9 % av pojkarna vara det bästa
alternativet. Däremot uppgav lite mer än en tiondel av flickorna (13 %) och pojkarna (14 
%) att de föredrog att arbeta både i boken och med hjälpmedel. 

8 elever använde sig av en siffra mer än en gång vilket innebar att resultatet visade på att 
de tyckte bäst om mer än ett alternativ. Detta gjorde att dessa elever inte sammanställdes 
tillsammans med den resterande undersökningsgruppen. Det man kunde avläsa utifrån 
dessa enkäter var att inte någon av eleverna arbetade bäst tillsammans med andra. 
Däremot upplevde mer än hälften (63 %) av eleverna att de antingen arbetade bäst i 
boken eller med både hjälpmedel och i boken. Ungefär 12 % av eleverna hade valt att 
inte använda sig av svarsalternativet bäst, utan använde sig av de andra
svarsalternativen, såsom ganska bra, inte så bra och minst bra. 

    Figur 3. Resultat från enkätfrågan ”Hur lär du dig matematik bäst?”
    (N= 43 elever, varav 22 flickor och 21 pojkar)
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Över hälften av eleverna (59 %) hade skrivit fler saker om hur de lärde sig matematik 
på. Enligt pojkarna förekom bland annat datorn och dess matematikprogram som ett 
verktyg för att nå kunskap. Andra faktorer som spelade in var läraren, vid besök i 
affären, genom den laborativa undervisningen, räkning tillsammans med sina föräldrar i 
hemmet och bakning. 

När jag lägger pussel så gångar jag längd och bredd.
Flicka B3
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Detta citat är ett exempel på vad flickorna använde sig av för fler saker för att lära sig 
matematik. Andra exempel var miniräknaren, den laborativa matematikundervisningen, 
ett klassrum med lugn och ro samt räkning med hjälp av fingrarna.

Då en pojke kryssade mer än en gång, i frågan gällande användandet av riktiga saker, 
kunde detta resultat inte bidra till sammanställningen då vi inte kunde läsa av det 
egentliga svaret. Därför sammanställdes endast 25 av pojkarnas resultat. 

16 % av flickorna använde sig alltid eller mycket av riktiga saker då de räknade och 
ansåg att detta underlättade inlärningen och gjorde att den blev roligare. En femtedel av 
pojkarna (20 %) hade kryssat i alternativen mycket och menade att riktiga saker bidrar 
till att räkningen blir roligare och underlättar inlärningen. Denna motivering höll även 
två femtedelar av flickorna (40 %) med om då de kryssat i alternativet ibland och en 
formulerade sig på följande sätt:

Ibland kan det vara svårt och man behöver hjälpmedel.
  Flicka A2

Närmare en tredjedel av pojkarna (32 %) använde sig av riktiga saker ibland eftersom 
detta kunde bidra till fler rätta svar och för att det blir lättare då det bara behövs ibland. 
En av pojkarna hade formulerat sig enligt följande:

För att det kan vara svårt att räkna i huvudet.
   Pojke C1

Närmare hälften av pojkarna (48 %) använde riktiga saker väldigt lite eller aldrig då de 
räknade ensamma. Utifrån motiveringar var behovet av riktiga saker ytterst litet vid den 
individuella räkningen. 44 % av flickorna delade denna åsikt och detta motiverades 
genom att de ansåg att det blev ”massa att hålla reda på”, upplevdes som ”onödigt och 
tar bara tid” samt att man ”räknar bättre utan olika hjälpmedel”.
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Figur 4. Resultat från enkätfrågan ”Använder du dig av riktiga8 saker när du räknar
ensam?”
(N= 50 elever, varav 25 flickor och 25 pojkar)
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5.4 Resultatsammanfattning

I följande kapitel har vi valt att sammanfatta enkätundersökningens resultat genom att 
redovisa flickornas och pojkarnas sammanlagda procentsats, då vi inte sett några större 
skillnader mellan könen.

Utifrån elevernas resultat går det att urskilja en vanlig formulering som bland annat var 
”roligt för att det är lätt”. Detta påstående vidareutvecklades då eleverna menade att om
man behärskade uppgiften var det inte längre ett hinder, vilket i sin tur gjorde att det 
blev lätt och roligt. Trots denna inställning kunde man även se ett mönster av att somliga 
elever upplevde det ”lätta” som något ”långtråkigt”.

De fyra räknesätten var något som eleverna hade delade åsikter om. Vissa önskade att 
dessa begrepp skulle användas mer i undervisningen medan andra ansåg att dessa 
begrepp redan hade en alltför stor plats i undervisningen. Ett annat önskemål var även 
mer tid för den laborativa matematikundervisningen.

Att arbeta tillsammans med andra var ett alternativ som dominerade och motsvarade
närmare hälften av elevernas åsikter. De andra svarsalternativen, att arbeta ensam, i 
boken och både i boken och med hjälpmedel, var relativt jämna gällande påståendet Jag
lär mig matematik bäst. Fler exempel på hur eleverna lär sig matematik var att de
räknade på fingrarna vilket formulerades som ”fingrar”. ”Bakning”, ”handling” och 
”datorn” var ytterligare exempel på hjälpmedel som framkom för att konkretisera 
matematiken.

                                                
8 Med riktiga saker menas de laborativa material som nämnts ovan. Dock användes begreppet ”riktiga”, 
material som de konkret kunde använda sig av, vid förklaringen för de elever som inte förstod begreppet. 
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Majoriteten av eleverna (75 %) använder sig ytterst begränsat av riktiga saker då de 
räknar matematik ensamma och dessa elever har spridit ut sina svar på alternativen 
ibland, väldigt lite och aldrig. Anledningen till detta var att eleverna ansåg detta som 
”jobbigt”, ”tog tid” och att behovet inte var tillräckligt stort. Det förkommer här svar 
såsom att det underlättade att använda sig av riktiga saker vid uträkningar då man lättare 
nådde en förståelse inom matematikämnet. Andra orsaker till varför man använde sig av 
riktiga saker var för att det var ”roligt” och att det bidrog till att man skulle ”lära sig”
mer. 
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6 DISKUSSION

Detta kapitel delas in i tre avsnitt, som är uppkallade efter det centrala i studien. I dessa 
avsnitt kommer flickors och pojkars resultat att redovisas som en gemensam procentsats, 
då vi inte kunde se några större skillnader mellan svaren.

6.1 Elevernas attityder till laborativ matematikundervisning

För att tydliggöra vårt syfte och se om vår hypotes stämde och kunde verifieras, valde vi
att redovisa detta genom denna rubrik. De frågor som låg till grund för studien var 
följande:

 Hur är elevers attityder till laborativ matematikundervisning?

 Varför är attityderna som de är?

Det som går att avläsa, utifrån resultaten i figur 1 (Vad tycker om matematik?) och figur 
2 (Tycker du att matematik är:), är att den generella inställningen till laborativ 
matematikundervisning är positiv och att ämnet upplevs som lätt. En annan faktor som 
ökade den positiva inställningen var att förståelse måste inom ämnet måste finnas för att 
det ska bli roligt. Trots att ämnet ansågs som relativt roligt fanns det en procentsats som 
visade på att vissa elever upplevde ämnet som ganska tråkigt. Utifrån det öppna 
svarsalternativet, som var följdfrågan till figur 1 och 2, nämnde drygt 8 % av eleverna 
ordet ”långtråkigt”. Ordet ”långtråkig” förekom, i enkäten, i sammanhang med ord som 
”stillasittande” och ”för lätt”.

Vi vill även verifiera vår hypotes då elevernas attityd till laborativ 
matematikundervisning var positiv enligt vår enkätundersökning. Skolverket (2000-07) 
belyser att elever med hjälp av konkreta material lättare kan finna lösning till ett 
problem, vilket även förekommit i vår undersökning, då bland annat en elev uttryckt sig 
enligt följande som citerats i titeln:

För att det kan vara svårt att räkna i huvudet.
Pojke C1 

Utifrån enkätstudiens resultat (Se figur 3: Hur lär du dig matematik bäst?) kan man se att 
eleverna föredrar att arbeta tillsammans med andra. Efter enkäten ställde vi oss frågande 
till om eleverna har en positiv inställning just för att de har möjlighet att arbeta 
tillsammans med sina klasskamrater i det laborativa arbetet och därmed kunna hjälpas åt.

6.2 De sju intelligenserna

Hänsynen till Gardners (1992, s.18) sju intelligenser är något som vi uppmärksammat 
ute vid våra besök på skolorna. I enkätundersökningen fick vi ett resultat som visade på 
att de som ville arbeta tillsammans använde sig mer av den interpersonella intelligensen
och även den lingvistiska intelligensen medan de som ville ”leka” sig till 
matematikinlärningen och använda sig av laborativ matematik använde sig av taktil och
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kinestetisk intelligens. Denna intelligens kan även kopplas till Deweys (2005, s.19)
learning by doing och enkätundersökningens resultat där 32 % av flickorna och 31 % av 
pojkarna ville ha mer av det laborativa arbetet, vilket innebar lekar, experiment och så 
kallade ”göra-saker”. Dock hade den resterande procentsatsen, vilket omfattar närmare 
70 % av flickorna och pojkarna, inte det laborativa förhållningssättet som önskemål. 
Detta tolkar vi som om dessa elever lärt sig det de ska och därför inte behöver mer hjälp 
för att nå förståelse inom det pågående momentet.

Julianna Szendrei (1996, s.421) menar att leken inte bara ska ske på raster och utanför
klassrummet utan även bör förekomma i en lärandemiljö. Som tidigare nämnts i 
bakgrundskapitlet ska möjligheten finnas för eleverna att lösa problem på olika sätt och 
genom att göra detta främjas därmed de intelligenser som Gardner belyser. Ett annat 
exempel som framkom i en av de öppna frågorna, där eleverna fick ange fler exempel på 
hur de lär sig matematik, var datorn. Eleven förklarade i enkäten att datorn och dess 
matematikprogram låg till grund för det egna lärandet inom ämnet. Att använda datorn 
som hjälpmedel anser vi är något som borde uppmärksammas. I läroplanen (Skolverket 
2000-07) står det att datorn bör användas som ett alternativt hjälpmedel och är en del av 
många elevers vardag främjas den visuella och spatiala intelligensen. Denna intelligens
syftar till att människan lär sig med hjälp av bilder och mönster sammansatta av färger 
och former. Dock anser vi att det är av stor vikt att man som lärare granskar och 
analyserar de befintliga dataprogrammen inom matematik innan rekommendation till 
eleverna. Detta för att se vad matematikprogrammen innehåller och huruvida de lever 
upp till läroplanens mål inom matematikämnet. Ett varierat förhållningssätt mellan det 
laborativa inslaget och användandet av läromedel bör ske för att se till samtliga elever.
Om denna variation inte finns anser vi, precis som Löwing och Kilborn (2002, s.21) att 
avståndet till ämnet matematik kan öka och därmed bidra till en negativ attityd.

Enligt fråga 3 i enkätundersökningen förekom det elever som ansåg sig lära bäst genom 
att arbeta ensamma och i boken, vilket gynnar den logiska och matematiska
intelligensen. Denna intelligens innebär människans förmåga att genom matematiska 
problem kunna använda det logiska tänkandet och göra beräkningar (Gardner, 1992, 
s.18). Att använda sig av ett läromedel anser vi vara ett bra komplement till den 
laborativa matematikundervisningen. Enligt enkätundersökningen förekom det elever 
som önskade att arbeta mer i boken vilket stärker detta ställningstagande. Detta visar på 
att elevernas behov av en balans mellan lärobok och ett laborativt förhållningssätt finns
och för att finna denna balans menar vi, precis som Löwing & Kilborn (2002, s.75) att 
det krävs både mod och engagemang av läraren att ta avstånd från läromedlet.

Målsättningen för varje individ är olika och därför måste konkretiseringen av 
undervisningen ske på olika sätt. Genom att se till de sju intelligenserna tar läraren
hänsyn till målsättningen för varje individ.

När vi besökte vår första undersökningsgrupp hade vi möjligheten att delta under den 
laborativa matematikundervisningen och där kunde vi tydligt se den 
verklighetsanknytning som vi teoretiserat i vårt bakgrundskapitel. Det 
konkretionsmaterial som användes var termometrar som läraren hade tillverkat på egen 
hand. Enligt Rystedt och Trygg (2005) kan dessa kategoriseras som pedagogiska och 
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vardagliga föremål, då de är framtagna utifrån en pedagogisk synvinkel men baseras 
utifrån en vardaglig situation. Man använde sig även av olika typer av vågar, skålar och 
bunkar för att mäta vikt och volym och dessa vardagliga föremål användes på ett 
laborativt sätt. På detta sätt synliggjordes matematiken i elevernas vardag. Detta är även
något som Skolverket belyser i Lusten att lära då man menar att 
verklighetsanknytningen är nödvändig för det lustfyllda lärandet (Skolverket 2003, s.18) 
samt i läroplanen för matematik (Skolverket 2000-07) då man belyser vikten av att 
matematiken sätts in i vardagssammanhang som även är ett mål för eleverna att uppnå. 
Genom att arbeta med matematiken där både läroboksbundna och laborativa inslag 
förekommer ser vi möjligheterna till att nå dessa mål och därmed hjälpa eleverna att 
upptäcka nya inlärningsstilar. 

Vid det andra undersökningstillfället grupperades eleverna i grupper om två personer, då 
de skulle spela ett tärningsspel på ett rutat papper med en utritad rektangel. Spelet gick 
ut på att slå två tärningar och därefter markera en egen fyrhörning utifrån tärningarnas 
totala summa. Under spelets gång skulle eleverna ha i åtanke hur denna övning kunde
kopplas till pågående kapitlet i matematikboken. I och med denna åtanke och detta 
förhållningssätt gavs eleverna möjlighet att gå från konkretion till abstraktion. Att 
koppla samman det konkreta med det abstrakta är återigen något som Dewey (2005, 
s.19) belyser genom uttrycket learning by doing.

6.3 Undervisning på rätt nivå

Enligt resultaten från enkätundersökningen, och som tidigare nämnts, upplevde vissa 
elever matematik som ganska tråkigt trots att den generella delen av eleverna ansåg att 
matematiken var någorlunda lätt. Detta resultat skulle kunna bero på att undervisningen 
tenderar till att bli tråkig på grund av att eleverna lärt sig det de ska och därför söker nya 
utmaningar. Det dessa elever önskar är utmaningar i form av svårare uppgifter och enligt 
Johansson och Wirth (2007, s.42) måste ett utmanande och stimulerande förhållningssätt 
tas i bruk för att främja elevernas utveckling. Vygotskij (Johnsen Høines 2006, s.119) 
menar att med hjälp av stöd får eleven möjlighet att utmanas och vidga sina gränser i 
små men framåtskridande steg. Denna process kallar Vygotskij den proximala zonen och 
är nödvändig för elevens lärande. Enligt Doverborg bör läraren utmana eleven med 
bland annat frågor, reflektioner och diskussioner kring eventuella problemlösningar. I
och med detta arbetssätt främjas eleven i sitt strävande mot nya kunskaper (Ahlberg, 
med flera, 2002, s.146). 

Detta är något som vi fullständigt håller med om då det ständigt behövs en utvidgning av 
kunskapen för att få eleven framåt i sitt lärande. Dock anser vi att när man ska se till 
varje elev tar man för givet att det är svårigheter i elevens lärande det rör sig om istället 
för att se den välutvecklade kunskapen hos eleven. Detta kan, grundat på egna 
erfarenheter, lätt förbises då lärarens tid oftare läggs på de svagare eleverna än de 
eleverna med goda kunskaper. 
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6.4 Avslutande diskussion beträffande metod och resultat

Utifrån önskemål från en av klasslärarna formulerade vi ett missivbrev till elevernas 
föräldrar (Bilaga 4) där vi berättade om undersökningens syfte och bad om tillåtelse till 
barnens deltagande i enkätundersökningen. Detta var enbart nödvändigt i en av de tre 
klasser, som vi genomförde undersökningen i, då vi fick klartecken från den andra 
klassläraren att detta inte behövdes.

Efter korrigeringar och ställningstaganden runt fråga 6 där eleverna skulle rangordna 
sina svarsalternativ lyckades vi inte forumlera frågan på ett korrekt sätt för att nå ut till 
samtliga elever. Trots detta sammanställdes ändå det bästa9 svarsalternativet som vi i 
efterhand insåg var det vi även var ute efter i enkäten.

Vad gällde missförståndet kring rangordningsfrågan ansåg vi att detta berodde på 
otydlighet gällande enkätens innehåll och vår målsättning att ge samtliga klasser samma 
förutsättningar vilket Lantz (1993, s.23) klarlägger då hon menar att de svarande ska ha 
samma förutsättningar och grund att utgå från. Detta anser vi att klasserna inte fick då vi, 
efter presentationen av enkäten, i den första klassen som skulle delta i 
enkätundersökningen.

För att knyta ihop säcken blickar vi tillbaka till vår introduktion där vi beskrev våra 
egna, skilda erfarenheter och åsikter inom ämnet matematik. Genom att lyfta fram ämnet 
matematik till ett laborativt och konkretiserat plan tycker vi oss, genom vår 
undersökning, se att glädjen och lustfylldheten till ämnet växer.

                                                
9 I enkäten formulerad som Hur lär du dig matematik bäst?, rangordningstal nummer 1)
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BILAGA 1

         
Vad tycker du om matematik?

Lätt       Ganska lätt        Både lätt         Ganska svårt        Svårt
                    och svårt

Tycker du att matematik är:

Roligt       Ganska roligt    Både roligt     Ganska tråkigt Tråkigt
                    och tråkigt

Varför tycker du så? (Svara för både första och andra frågan)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Vad vill du ha mer av?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Vad vill du inte ha mer av?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Jag lär mig matematik bäst: 

(Rangordna 1= Bäst, 2= Ganska bra, 3= Inte så bra, 4= Minst bra)

När jag jobbar ensam________________________________________________

När jag jobbar tillsammans med andra__________________________________

När jag jobbar i boken_______________________________________________

När jag jobbar både med hjälpmedel och i boken_________________________

Skriv gärna fler saker om hur Du lär dig matematik! 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Använder du dig av riktiga saker när du räknar ensam?

      

      Alltid       Mycket         Ibland          Väldigt lite       Aldrig

Varför?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Tack för att du 
hjälpte mig med 

frågorna!
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BILAGA 2

Hej alla glada elever!

Mitt namn är Super-Matte och jag är en superhjälte från Matte-

galaxen. 

Jag skulle egentligen ha kommit till er idag men som superhjälte 

har man 

många uppdrag att utföra. Därför skickade jag Sheron och 

Kashmira för att 

utföra just det här uppdraget. Mitt uppdrag är nämligen att ta 

reda på vad 

elever i fyran tycker om matematik. 

För att utföra uppdraget kommer ni nu få ett varsitt brev och 

det brevet 

innehåller lite frågor.

Det skulle vara jättesnällt av er om ni ville hjälpa mig med 

detta uppdrag!
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BILAGA 3

Skickat: den 4 november 2008 10:34 

Hej! 
Vi skickar nu ut det här till samtliga rektorer i Kalmar kommun. Det hade varit snällt om 
ni kunde vidarebefodra detta mail till lärare som är berörda.

Vi är två tjejer som läser vår sista termin på Lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar. 
Vi ska nu inom de närmsta veckorna påbörja vårt examensarbete där vi ska göra en 
studie om elevers attityder till laborativa hjälpmedel inom matematik. Vi ska genom 
observation och enkäter försöka nå svar på vår frågeställning. 

Då vi inte riktigt har bestämt åldern på vår undersökningsgrupp vill vi nu se inom vilken 
årskurs laborativ undervisning förekommer mest.

Använder ni er av laborativ undervisning eller vet andra klasser mellan år 4-6 är vi 
tacksamma om ni kontaktar oss via mail.

Tack på förhand 
Kashmira Patel och Sheron Hult
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BILAGA 4

Hej alla föräldrar!

Vi är två lärarkandidater, som studerar vid Högskolan i Kalmar, och skriver nu ett 
examensarbete om vad elever tycker om laborativ matematikundervisning. Vår 
uppfattning är att laborativ matematik förkommer allt mer och mer i skolorna och därför 
vill vi undersöka vad elevernas syn på detta.

För att ta reda på detta använder vi oss av en enkätundersökning och ber därför om lov 
att få göra denna enkätundersökning med Era barn. I enkäten tar vi upp huruvida 
eleverna ställer sig till matematik och varför de tycker som de gör. 
Vår tanke är att vi deltar under den praktiska matematiklektionen onsdagen den 26 
november och genomför därefter enkätundersökningen.
Elevernas rättigheter:

- Barnens namn kommer inte att publiceras i vårt examensarbete.

- Vi har tystnadsplikt.

- Vid enkätundersökningen har eleven alltid rätt att avböja eller avsluta.

Då vi kommer att besöka klassen redan nästa vecka, v. 48, ber vi er att fylla i talongen 
nedan så snart ni har möjlighet! Vi ser fram emot detta besök!
Med vänliga hälsningar Sheron Hult och Kashmira Patel

Barnets namn: ____________________________________________________

Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen________________________________

Nej, jag tillåter ej att mitt barn är med i undersökningen____________________________


