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ABSTRAKT 
___________________________________________________________________________ 

Gudrun Andersson  

Laborativ matematik – ett sätt att variera undervisningen   

 

Laborative Mathematics - a way to vary teaching 

 

     Antal sidor: 44 

___________________________________________________________________________ 

 

Skolverkets undersökningar visar att elevernas intresse för matematik i grundskolans senare 

år är lågt. Undervisningen är alltför läroboksstyrd. Eleverna vill ha en mera varierad 

undervisning där sådant som diskussioner om matematikens användning, gruppuppgifter och 

verklighetsanknytning ingår. Ett sätt att variera undervisningen kan vara att arbeta laborativt. 

 

Syftet med arbete är bland annat att ta reda på hur mycket lärarna använder sig av laborativ 

matematik samt vilka erfarenheter de har av arbetssättet. Resultatet av studien bygger på en 

enkätundersökning bland matematiklärare och några intervjuer med matematiklärare som 

arbetar laborativt. 

 

Nästan alla av de lärare som besvarat enkäten arbetar laborativt men det går inte att dra några 

generella slutsatser i vilken utsträckning lärare i allmänhet arbetar laborativt eftersom antalet 

besvarade enkäter var mycket lågt. Enkätundersökningen visar att de lärare som arbetar 

laborativt i liten utsträckning eller inte alls anger tidsbrist som främsta orsak. Att planera 

laborativ undervisning tar lång tid. Anledningen till att man skulle vilja arbeta laborativt 

oftare är att undervisningen blir mera varierad och att förståelsen hos eleverna ökar. 

Intervjuerna visar att de lärare som ofta arbetar laborativt motiverar det med att eleverna får 

vara kreativa och använda flera sinnen. Lärarna tycker även att det är viktigt att det laborativa 

arbetet kombineras med diskussioner. Eleverna får då träna sin språkutveckling och hjälp med 

att översätta konkret matematik till abstrakt. 
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1. Inledning 

 

Under de år jag arbetat som matematiklärare i skolår 7-9 har jag stött på många elever som 

sett matematikundervisningen som en utmaning. Såväl arbetet med rutinuppgifter som 

begreppsförståelsen, problemlösning och förmågan att se olika samband har gett dessa elever 

tillfredsställelse och glädje. Jag har också stött på många elever som sett matematiken som 

något nödvändigt ont, något man måste genomlida för att det är ett viktigt ämne och 

nödvändigt för framtiden. Den här gruppen elever jobbar på men är ofta oinspirerade och 

känner ingen glädje inför ämnet. Det finns också en grupp elever som tappat all lust och 

motivation för att lära sig matematik. Min erfarenhet är att det beror på att den här gruppen av 

elever saknar förståelse för olika matematiska begrepp eller också behärskar de inte de 

färdigheter som behövs för att lösa uppgifterna. Det i sin tur kan bero på att 

matematikundervisningen varit alltför ensidig.  

 

Som lärare känner jag ett stort engagemang för att försöka motivera och entusiasmera 

ungdomar till att utveckla sina matematikkunskaper. Inom alla skolämnen, inte minst 

matematiken, är det viktigt att försöka tillgodose elevers olika sätt att lära sig. För att kunna 

göra detta tror jag att det är viktigt att bedriva en varierad undervisning med bland annat flera 

laborativa inslag. Jag har arbetat på flera olika skolor och planerat matematikundervisning 

tillsammans med både nyutbildade och erfarna och lärare och jag kan känna igen mycket i den 

beskrivning av matematikundervisningen som Skolverket gör i sin kvalitetsgranskning (2003) 

Lusten att lära - med fokus på matematik. Här framkommer det att det finns en modell som 

dominerar matematikundervisningen, framför allt i år 7-9 och i gymnasieskolan. Ett 

arbetsområde inleds med en genomgång och därefter arbetar eleverna den mesta tiden 

individuellt under det att läraren går runt och hjälper till. Därefter följer antingen en diagnos 

eller ett prov. Den här modellen gör att många elever upplever matematikundervisningen som 

enformig och tråkig. Problemlösning i grupp, diskussioner kring olika lösningsstrategier och 

laborativa inslag är inte så vanligt förekommande (Skolverket 2003).  

 

Läroboken bör inte styra hela matematikundervisningen och målen i matematik kan inte nås 

enbart genom enskilt arbete i en lärobok (Emanuelsson mfl. 2005a). I Lpo 94 betonas bland 

annat nyfikenheten och lusten att lära. För att utveckla både lusten och nyfikenheten behöver 

olika arbetssätt få prövas och utvecklas. Det tror jag kan skapas till exempel genom att 

eleverna görs delaktiga i både innehåll och arbetsformer. Genom att skapa möjligheter för 

kollektivt lärande såsom problemlösning i grupp och laborativ matematik följt av diskussioner 

kan kanske elevernas lust och motivation höjas. 

 

I det här arbetet ska jag genom litteraturstudier ta reda på varför det kan vara bra att arbeta 

med laborativ matematik. Vilka fördelar det finns med arbetssättet och om det finns några 

negativa aspekter. Jag vill också genom en enkät och intervjuer med tre matematiklärare som 

arbetar i skolår 6-9 få en bild av vilka erfarenheter de har av laborativ matematik och i vilken 

utsträckning de använder sig av arbetssättet i sin undervisning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka erfarenheter lärare i skolår 6-9  har av laborativ 

matematik och i vilken utsträckning de använder laborativa inslag i sin undervisning. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

* Hur mycket använder sig lärarna av laborationer i sin undervisning 

* Vilka erfarenheter har lärarna av laborativ matematik? 

* Hur upplever lärarna att elevernas inställning är till laborationer i matematik? 

* Hur gör lärarna för att knyta ihop det praktiska arbetet med det abstrakta? 

 

Jag har avgränsat min empiriska undersökning till de frågeställningar jag preciserat ovan. 

Jag kommer att göra en enkätundersökning för att söka svaren på i första hand de tre första 

frågeställningarna. Jag kommer även att intervjua tre lärare som arbetar laborativt. Genom att 

göra det vill jag få fördjupade svar på mina frågeställningar samt svar på den sista 

frågeställningen. Jag avser inte att göra några kopplingar mellan lärares personliga bakgrund 

som till exempel ålder och kön och deras erfarenhet av laborativ matematik. 

Jag har också avgränsat mig till att endast fråga lärare som undervisar i år 6-9 i de kommunala 

skolorna i min hemkommun. Avgränsningarna har jag gjort för att begränsa arbetets storlek. 

För att göra en djupare analys av frågeställningarna hade klassrumsobservationer och 

intervjuer med elever varit tänkbara metoder. 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

För att få mera kunskap om laborativ matematik och om det kan vara en bra metod att arbeta 

med har jag gjort en litteraturstudie.  

 

3.1 Styrdokumenten 

 

I läroplanen för grundskolan (Lpo94) står det att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta kunskaper” (s. 7). Vidare kan man läsa att kunskap inte är 

något entydigt begrepp utan att ”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet” (Lpo94, s. 8). Arbetet i skolan ska ge utrymme för 

olika kunskapsformer och det ska finnas en varierad sammansättning av både innehåll och 

arbetssätt. Man kan således finna stöd för att arbeta undersökande och laborativt i läroplanen. 

Nyfikenhet och lust ska enligt läroplanen utgöra grunden för undervisningen. Även 

kursplanen i matematik ska ligga till grund för undervisningen. Den ger inga klara och tydliga 

anvisningar för hur undervisningen ska bedrivas utan lärare och elever ska tillsammans 

planera undervisningen så att målen kan nås. Av kursplanen i matematik framgår att 

matematik är mycket mera än bara räkning. Det ska finnas en balans mellan olika aktiviteter 

och uttrycksformer. Där står också att syftet med matematikundervisningen bland annat ska 

leda till att eleven utvecklar sådana kunskaper i ämnet att hon/han kan: 

 

        * fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

          * tolka och använda det ökande flödet av information 

          * följa och delta i beslutsprocessen i samhället               (Skolverket, 2002, s. 26) 

 

Man kan se det som en demokratisk rättighet att alla ska få möjlighet att lära sig matematik. 

Matematik har stor betydelse både i vardagslivet och i yrkeslivet. Matematikämnet har av 

tradition varit mycket inriktat på att utveckla färdigheter. Enligt den nuvarande läroplanen ska 

det ske en förskjutning mot problemlösning, kunskap om matematik och integrering med 

andra ämnen. Matematikundervisningen ska ge en grund både för fortsatta studier och ett 

livslångt lärande. Problemlösning och kreativa arbetsformer i kombination med kunskap om 

begrepp och metoder framhålls som viktiga ingredienser i ämnets uppbyggnad. 

Mål att sträva mot i läroplan och kursplan beskriver undervisningens inriktning och ska ligga 

till grund för planeringen av undervisningen. Kjellström (2005) skriver i Skolverkets 

nationella utvärdering, NU-03, att lärarna tenderar att inrikta sin undervisning på 

uppnåendemålen. Författaren menar att det finns en ambition att få så många som möjligt av 

eleverna godkända i matematik. Risken med den typen av undervisning är att diskussioner, 

laborationer och problemlösning får för litet utrymme. 
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3.2 Lust och motivation 

 

I Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) Lusten att lära - med fokus på matematik redovisas 

att i stort sett alla elever i de tidigaste skolåren upplever lust att lära. Samtidigt är det också så 

att många elever förlorar både lusten och motivationen under de senare åren i grundskolan. 

Någonstans vid år 4-5 sker en förändring i inställningen till matematikämnet både hos de som 

vill ha större utmaningar och hos de som inte lyckas förstå matematiken. Skillnaderna 

uppfattas ha ett samband med den undervisningskultur som tycks vara vanligast 

förekommande. En stor del av undervisningstiden i matematik, särskilt i grundskolans senare 

år, utgörs av enskilt arbete i läroböcker. Varje elev räknar i sin egen takt och har mycket liten 

möjlighet att kommunicera matematik med andra elever eller läraren. Enligt Skolverket 

(2003) är matematik ett ämne där eleverna anser sig ha liten möjlighet att påverka innehåll 

och arbetsformer. Följden blir att lusten och motivationen hos eleverna sjunker. Det som 

istället driver eleverna är provresultat och betyg. Att eleverna ska känna lust och nyfikenhet är 

ett av strävansmålen i Lpo94. Där står också att eleverna ska få utveckla sitt eget sätt att lära 

och känna tillit till sin förmåga. Strävansmålen ställer krav på att läraren har didaktiska 

kunskaper och kan variera undervisningen så att olika begåvningar tillgodoses. I 

kvalitetsgranskningen från Skolverket (2003) redovisas en rad faktorer som främjar lusten att 

lära. Utvärderingen har gjorts genom enkäter, intervjuer och observationer ute i skolorna. Det 

framkommer att den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att eleverna ska känna lust och 

motivation är läraren. Eleverna vill ha en lärare som tror på dem, kan verklighetsanknyta och 

som lyckas motivera och inspirera dem. Innehållet i arbetet ska vara relevant och begripligt 

och uppgifterna ska vara på rätt nivå, det vill säga de ska gå att lösa med lagom mycket 

ansträngning. Eleverna tycker också det är viktigt att de vet vilka krav och förväntningar som 

lärarna har på dem och att de kan påverka innehåll och arbetsformer. Samtal som utgår från 

elevernas tankar där man diskuterar problemlösning och lösningsstrategier nämns också som 

viktiga faktorer. Demokrati i klassrummet ökar motivationen liksom att eleverna förstår 

målen och syftet med det de ska lära sig. En annan betydelsefull faktor är återkoppling på det 

arbete som eleverna gör liksom att olika utvärderingsformer används. Känslan av att förstå 

och lyckas är också motivationshöjande. God självtillit höjer prestationerna och är viktigt för 

lusten att lära. Har man som elev en god tilltro till sin egen förmåga söker man nya 

utmaningar. Arbetsro i klassrummet samt en god arbetsmiljö där allas olika behov blir 

tillgodosedda är också tungt vägande faktorer. Ett gott socialt klimat elever emellan och 

mellan lärare och elever är också en förutsättning för att eleverna ska trivas och känna 

trygghet (Skolverket 2003). Även lärarnas trivsel samt deras upplevelser av sitt arbete som 

matematiklärare är viktiga för att kunna skapa bra förutsättningar för eleverna. I NU – 03 har 

lärarna svarat på frågor om hur de ser på sitt arbete. Nästan samtliga lärare anser att det är 

roligt och meningsfullt att undervisa i matematik (Kjellström 2005). 

 

Skolverket (2003) tar också i sin kvalitetsgranskning upp flera faktorer som skulle kunna 

förbättra kvalitén på matematikundervisningen och samtidigt skapa lust och motivation för 

ämnet. Eftersom eleverna tillskriver läraren en mycket stor betydelse för 

matematikundervisningen är det viktigt att läraren har en god utbildning och möjlighet till 
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kompetensutveckling. Andra faktorer som lyfts fram är ett mera varierat arbetssätt med flera 

inslag av exempelvis gruppdiskussioner och laborativa metoder. Berggren & Lindroth (1997) 

framhåller att laborativa uppgifter skapar lust hos eleverna att arbeta med matematik och gör 

ämnet intressant. 

 

3.3 Laborativ matematik 

 

Att arbeta laborativt kan ses som ett förhållningssätt till matematikundervisningen skriver 

Rystedt & Trygg (2005). Att arbeta laborativt innebär att man använder någon form av 

material för att underlätta förståelse eller upptäcka matematiska samband. Det kan vara 

vardagsföremål eller så kallat pedagogiskt material. För att det laborativa arbetssättet ska 

underlätta ett lärande för eleverna är det en förutsättning att läraren både har goda 

ämneskunskaper och erfarenhet av arbetssättet och materialet. Rystedt & Trygg (2005) 

påpekar att varje lärare behöver, själv eller tillsammans med kollegor, se till att testa material 

och användningsområden för att ta reda på hur det bäst kan användas.  

 

Malmer (2002) skriver att specialpedagoger och lärare i de lägre årskurserna ofta använder sig 

av laborativa arbetsformer. Det kan vara en förklaring till att det laborativa arbetssättet ibland 

har en låg status både hos elever och hos lärare i de högra årskurserna. Arbetssättet förknippas 

med de lägre årskurserna och specialundervisning. Malmer (2002) skriver att det pågår ett 

förändringsarbete av matematikundervisningen men att undersökande och laborativa moment 

förekommer i för liten utsträckning framför allt i de senare skolåren. Det kan få till följd att en 

del elever ”tappar taget” och då räcker det inte med att ge dem mera tid. De måste istället få 

möta stoffet på ett nytt sätt där man utgår från elevens nivå och verklighet. Det kan göras till 

exempel genom laborativa arbetsformer som anknyter till elevernas erfarenheter. Malmer 

beskriver sex olika inlärningsnivåer. Alla nivåer bör finnas med för att både inlärning och 

förståelse ska ske. Här följer en kort sammanfattning av inlärningsnivåerna. 

 

Nivå 1: TÄNKA – TALA 

Alla elever har olika erfarenheter med sig till skolan. Undervisningen måste anpassas så att 

den bygger på elevernas erfarenheter och blir intressant och stimulerande. Eleverna behöver 

få träna upp sig i att undersöka, upptäcka, uppleva och kommunicera. 

 

Nivå 2: GÖRA – PRÖVA 

Här ska eleverna få möjlighet att använda händerna i ett laborativt och undersökande 

arbetssätt. Viktigt är att de laborativa övningarna integreras i arbetet och sätts in i ett 

genomtänkt sammanhang. 

 

Nivå 3: SYNLIGGÖRA 

Det är viktigt att eleverna får strukturera sina tankar och uttrycka dem på olika sätt. Det är 

först då de märker om deras tankegångar håller. 
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Nivå 4: FÖRSTÅ – FORMULERA 

Mycket av matematikundervisningen startar på den här nivån och det är därför, menar 

Malmer, som många elever blir förlorare. Det abstrakta symbolspråket blir som ett 

främmande språk. 

 

Nivå 5: TILLÄMPNING 

På den här nivån ska kunskaperna användas i problemlösning. Då är det viktigt med en 

stegvis ökande svårighetsgrad så att inte texten upplevs som alltför svår. Det reflekterande 

samtalet är nödvändigt för att analysera problemet liksom att återknyta till det laborativa 

arbetssättet och använda det i nya situationer. 

 

Nivå 6: KOMMUNIKATION 

Här kan samarbete med andra ämnen komma in så att eleverna ser inom vilka områden 

matematik används. Att verklighetsanknyta matematiken, arbeta med gruppuppgifter och 

arbeta laborativt är sådant som kommer in på den här nivån. Malmer (2002 s. 30ff). 

 

3.4 Laborativt material 

 

Ett laborativt arbetssätt innebär att man använder sig av någon typ av material för att 

underlätta förståelsen. Olika former av laborativt material ska hjälpa till att konkretisera 

matematiska begrepp samt fungera som stöd och stimulans vid inlärning av nya matematiska 

begrepp och vid problemlösning (Rystedt & Trygg 2005). Vidare skriver författarna att 

laborativt material inte finns entydigt definierat i litteraturen. De gör emellertid följande 

indelning av laborativt matematikmaterial: 

 

        - vardagliga föremål vilka finns som verktyg eller föremål i vardagen, arbetslivet och naturen. 

          - pedagogiska material som är speciellt tillverkade – kommersiellt eller av lärare och elever – för 

            matematikundervisningen. (2005, s. 21) 

 

Vardagliga föremål kan vara sådant som kortlekar, kapsyler, tändstickor och hushållsmått. 

Exempel på pedagogiskt material är geobräden, centikuber och cuisenairestavar. Vardagliga 

föremål kan ofta användas i ett pedagogiskt syfte. Oavsett om det laborativa materialet är ett 

vardagsföremål eller ett pedagogiskt material så är huvudsyftet att materialet ska skapa en 

länk mellan det abstrakta och det konkreta inom matematiken. Det abstrakta som bara kan 

uppfattas av tanken ska få stöd av våra sinnen (Rydstedt & Trygg 2005). 

 

Vad som är bra laborativt material är svårt att säga enligt Rystedt & Trygg (2005). Det 

laborativa materialet i sig är inte någon mirakelkur utan läraren måste göra medvetna val 

utifrån frågorna vad, hur och varför. Ett material kan vara bra för att det har flera olika 

funktioner och går att vidareutveckla. Ett annat material kan vara utmärkt trots att det har ett 

begränsat användningsområde. Ibland kan ett material verka begränsande genom att det inte 

stöder en viss begreppsutveckling. Rystedt & Trygg (2005) poängterar att ”Det som avgör i  
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vilken mån ett material är bra, är alltså hur det används i förhållande till vad som ska läras”. 

(s. 34). Det kan vara nog så viktigt att läraren har kunskaper om hur elever lär matematik som 

att det finns en stor mängd material att tillgå. 

 

Det finns en rad olika laborativa material till försäljning. Flera av materialen går att använda 

inom olika områden. Det kan ge den oerfarne läraren trygghet att använda sig av beprövade 

material tillsammans med konkreta lektionsförslag. Här följer en presentation av några olika 

laborativa material. 

 

Cuisenairestavar är ett så kallat relationsmaterial med många användningsområden. Det 

består av tio olikfärgade stavar med längder från 1 cm till 10 cm. Materialet är lämpligt att 

använda till bråk, procent, ekvationer och ekvationssystem. 

Centikuber består av kuber med sidan 1 cm och kan byggas ihop ungefär som lego. Det är bra 

att använda när det handlar om area, volym och procent. 

Pengar kan användas för att konkretisera vardagliga situationer och vid problemlösning. 

Tärningar är bra att använda när sannolikhetsavsnittet behandlas och dessutom till en mängd 

olika spel. 

Konstruktionsrör ser ut ungefär som sugrör och kan sättas ihop med skarvar i olika vinklar. 

Med rören och vinklarna kan man bygga många olika former. Materialet är mycket 

användbart till geometriavsnittet och kan också användas till olika åldrar. 

Tangram är ett pussel som består av sju delar. Med hjälp av delarna kan man lägga figurer 

efter mönsterkort eller egna figurer.  

Geobräda tränar areabegreppet och samband mellan olika areor. 

Måttsatser används vid enhetsomvandlingar och för att få en uppfattning om olika volymer. 

Det underlättar för eleverna att göra rimlighetsbedömningar (Berggren & Lindroth 1997, s. 

44ff). 

 

3.5 Varför arbeta laborativt? 

 

Allt för många elever har negativa erfarenheter av matematikundervisningen enligt 

Skolverkets Kvalitetsgranskning (2003). Matematikundervisningen behöver därför förändras 

på en rad olika punkter. Såväl arbetssätt som innehåll bör förändras för att anpassat till dagens 

krav på matematikkunnande. Undervisningen behöver bli mera varierad och vardagsnära 

samtidigt som teorier och matematiska begrepp behöver konkretiseras och diskuteras. 

Emanuelsson mfl. (2004) skriver att inom vissa områden kan det vara en fördel att börja med 

konkret verksamhet såsom laborationer och diskussioner för att väcka lust. Erfarenheter har 

visat att både de svaga eleverna och de matematikbegåvade gynnas av att få börja med 

konkret arbete och sedan övergå till begrepp och teorier (Emanuelsson mfl. 2004). Laborativt 

arbete sker ofta i grupp och författarna betonar också hur viktigt det är att gruppens samarbete 

fungerar. Läraren kan styra och bör vara omsorgsfull vid hopsättandet av grupper så att alla 

kommer till tals och får ta ansvar.  
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Målet med matematikundervisningen bör vara att eleverna får möta en varierad undervisning 

under strukturerade former. Att arbeta enskilt i en lärobok passar säkert en del elever medan 

många andra behöver omväxling i sitt arbete. Då kan det laborativa arbetssättet tillsammans 

med samarbete och diskussioner vara ett bra alternativ. Rystedt & Trygg (2005) förslår 

följande struktur: Först presenteras aktiviteten och syftet. Därefter får eleverna arbeta 

laborativt. Till sist följer en diskussion där elevernas upptäckter lyfts fram, utmanas och 

värderas. På så sätt kan missuppfattningar uppmärksammas och rättas till vilket är viktigt för 

elevernas lärande och förståelse. I den här diskussionen är lärarens roll mycket viktig. Genom 

att utmana elevernas tankar, skapa tankekonflikter och få den att reflektera över sitt tänkande 

så kan de mest optimala lösningarna hittas. Rystedt & Trygg (2005) påpekar att lärarens syfte 

med det laborativa arbetssättet är avgörande för hur det tas emot av eleverna. Det är också 

viktigt att det laborativa materialet införs i undervisningen på ett väl genomtänkt sätt. 

Materialet i sig leder inte till ökad förståelse eller begreppsbildning. En lärare som är trygg 

både i sina ämneskunskaper och i ämnesdidaktiken samt medveten om sitt uppdrag har 

förutsättningar att variera sin undervisning och skapa ett positivt arbetsklimat. 

 

Både Malmer (2002) och Sterner & Lundberg (2002) anser att det är speciellt viktigt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter att få möjlighet att arbeta undersökande och laborativt. 

Laborativt material fokuserar till stor del på muntlig kommunikation i stället för på skriftlig 

vilket är viktigt för läs- och skrivsvaga elever. Undervisningen bör också anpassas så att olika 

sinnen används. Att arbeta multisensoriskt är speciellt viktigt för läs- och skrivsvaga elever. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter bör alltid ha tillgång till material som tränar och 

utvecklar begreppsförståelsen. Om uppgifterna är väl genomtänkta och ett lämpligt material 

används ska det laborativa arbetssättet även inbjuda till kommunikation och logiskt tänkande. 

Löwing & Kilborn (2002) menar att språket hänger intimt samman med konkretisering. Vi 

använder hela tiden språket när vi bearbetar matematisk information och konstruerar ny 

kunskap. Konkretiseringen kan antingen göras genom att man med språkets hjälp anknyter till 

elevernas tidigare erfarenheter eller genom att man skapar en laborativ miljö för att 

åskådliggöra det som ska läras. 

 

3.6 Risker med laborativ undervisning. 

 

Att arbeta laborativt får inte bli ett planlöst plockande med material (Malmer 2002). Det finns 

också en risk, skriver Rystedt & Trygg (2005), att laborationer uppfattas som ett skojigt 

avbrott i det vanliga räknandet. Laborativa aktiviteter leder inte automatiskt till att elevernas 

förståelse ökar. Materialet i sig utvecklar inte elevens kunnande utan det är på vilket sätt 

materialet används och hur elevens tänkande utmanas som avgör om det kan bidra till ett 

lärande. Det är en utmaning för läraren att hela tiden vara uppmärksam på återvändsgränder 

som kan uppstå. Uppgiften måste också vara väl genomtänkt och bör dessutom kunna 

utvidgas så att olika svårighetsgrader finns inom en och samma laboration. Löwing & Kilborn 

(2002) påpekar att konkretiseringen inte får bli en aktivitet som bara sysselsätter eleven och 

ger ett rätt svar för stunden. Läraren måste känna till målen på lång sikt och hur de ska nås för 

att konkretiseringen ska bli värdefull. Löwing & Kilborn konstaterar också att ”ett av målen 



 

 

11 

 

med att använda ett laborativt material är att så snart som möjligt kunna frigöra sig från det.” 

(2002 s. 207). För elever som är vana att arbeta individuellt i en lärobok kan förändringar i 

lektionsarbetet kännas otryggt och jobbigt. Att arbeta laborativt ställer andra krav på 

engagemang och samarbete än enskilt arbete. Därför är det viktigt att läraren kan tala om 

varför eleverna ska arbeta laborativt och stödja dem i arbetet. Om eleverna känner att de 

lyckas med arbetssättet stärks självförtroendet och de vågar anta nya utmaningar. Om läraren 

inte lyckas stödja eleverna finns det en risk att de i stället känner osäkerhet. 

 

Det finns även en osäkerhet med språkets användning vid en konkretisering. Enligt Löwing & 

Kilborn (2002) finns det en risk att läraren inte använder samma språk vid de laborativa 

momenten som vid de formella beräkningarna. Detta kan skapa förvirring hos eleverna och 

därmed går värdet av konkretiseringen förlorat. ”De lyckas helt enkelt inte knyta ihop det 

formella språket eller den formella tanken med den informella” skriver Löwing & Kilborn 

(2002, s. 224). 
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4. Metod 

 

Jag har förutom en litteraturstudie om laborativ matematik även gjort en enkätundersökning 

och intervjuer. I det här avsnittet redovisar jag hur jag gått till väga när jag valt 

undersökningsmetoder. Jag beskriver också hur jag gjort när jag skickat ut enkäten och hur 

jag valt ut de pedagoger jag intervjuat samt hur jag bearbetat det insamlade datamaterialet. 

Enkäten samt det informationsbrev som jag skickade ut till lärarna finns i bilaga 1. Frågorna 

som jag utgick ifrån vid mina intervjuer återfinns i bilaga 2. 

4.1 Metodval 

 

Jag har kombinerat två olika undersökningsmetoder, en kvantitativ enkät och kvalitativa 

intervjuer. En kvantitativ metod innebär att ett större antal data samlas in och analyseras i 

syfte att få fram något som kan gälla generellt. Kvalitativa intervjuer ger en djupare och mera 

nyanserad bild av personers erfarenheter (Stukát 2005). I mina frågeställningar ville jag ta 

reda på vilka erfarenheter lärarna har av laborationer i matematik (laborativa arbetsformer), i 

vilken utsträckning de använder sig av arbetssättet samt hur de upplever elevernas inställning 

till laborativ matematik. En fördel med att göra en enkät är att man kan nå flera personer än 

vad som är möjligt vid en intervju (Stukát 2005). Enkäten inleddes med några frågor av 

allmän karaktär om lärarnas utbildning, vilken typ av läromedel de använder samt hur de 

upplever att det är att undervisa i matematik. Hela enkäten utgjordes av strukturerade och 

lättbesvarade frågor med på förhand fastställda svarsalternativ. Fördelen med kryssfrågor är 

att det blir enklare att besvara enkäten. Det är i sammanhanget viktigt att försöka täcka upp 

alla möjliga svar samt också ge utrymme för egna svarsalternativ. Sist i enkäten gav jag alla 

möjlighet att lämna egna kommentarer. Anledningen att jag valde den metoden var främst för 

att minimera bortfallet. Stukát skriver ”Gruppens motivation måste överensstämma med tiden 

det tar att besvara enkäten” (2005, s. 47). Att använda sig av öppna frågor där den som svarar 

ska formulera egna svar kräver betydligt mera tid av den som svarar. Genom att först göra en 

enkät kunde jag bilda mig en uppfattning om i vilken utsträckning lärarna använde sig av 

laborationer/laborativt arbetssätt i sin matematikundervisning. Syftet med undersökningen var 

avgörande för att jag valde en kvantitativ enkät. Enkäten finns i bilaga 1. Jag kompletterade 

enkäten med tre intervjuer för att få reda på mera om hur lärarna arbetar laborativt och vilka 

deras erfarenheter från arbetssättet är. Vid intervjuerna sökte jag också svar på hur lärarna gör 

för att knyta ihop det praktiska arbetet med teorin. Jag använde jag mig av en 

semistrukturerad intervju med några på förhand bestämda frågor som jag under intervjuns 

gång kompletterade med följdfrågor. Intervjufrågorna finns i bilaga 2. Metoden ger möjlighet 

att nå längre än en strukturerad intervju men resultatet kan å andra sidan vara svårare att 

bearbeta (Stukát 2005). 
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4.2 Urval och undersökningsförfarande 

 

Jag ringde till de 6 kommunala högstadieskolor som finns i den kommun där jag arbetar och 

fick genom skolornas assistenter namnen på alla lärare som undervisade i matematik i år 6-9. 

Mitt val av pedagoger har således inte varit slumpmässigt. Jag skickade ut 42 enkäter 

tillsammans med ett informationsbrev till samtliga matematiklärare i kommunen med hjälp av 

kommunens mailsystem. De som besvarade enkäten kunde antingen skicka tillbaka den via 

mail eller med kommunens internpost. Jag skickade även ut två påminnelser om enkäten för 

att så många som möjligt skulle svara. Enkät samt informationsbrev återfinns i bilaga 1. 

 

Bland de lärare som svarat på enkäten valde jag sedan ut tre stycken som jag tyckte var 

intressanta och som jag ville intervjua. Jag valde sådana pedagoger som hade erfarenheter av 

laborativ matematik och som använde sig av arbetssättet regelbundet i sin undervisning.  

Jag tog telefonkontakt med tre lärare jag önskade intervjua och två av dem var villiga att delta 

i en intervju. När dessa två intervjuer var genomförda tog jag kontakt med ytterligare en 

lärare. Hon var positiv och jag kunde göra min tredje intervju. Intervjuerna gjordes på lärarnas 

arbetsplatser i en ostörd miljö som de själva fick bestämma. Vid intervjuerna använde jag mig 

av bandspelare. Fördelen med att använda bandspelare var att jag kunde koncentrera mig på 

att lyssna på svaren och formulera följdfrågor. Direkt efter varje intervju skrev jag ner 

innehållet ordagrant. En nackdel med att spela in intervjupersonen kan vara att dennes 

spontanitet hämmas. Jag tror ändå att det är en fördel ur analyssynpunkt att spela in 

intervjuerna. 

 

4.3 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

 

När man gör en undersökning vill man försöka att bilda sig en uppfattning om hur väl den 

mäter det man har för avsikt att mäta. För att beskriva hur väl undersökningsmetoden fungerat 

använder man sig av begreppen reliabilitet och validitet. Stukát förklarar begreppet reliabilitet 

som mätnoggrannheten eller tillförlitligheten, det vill säga ”kvaliteten på själva 

mätinstrumentet” (2005, s.125). Jag använde mig av två mätinstrument, enkät och intervjuer. 

Innan jag formulerade frågorna till enkäten och intervjuerna hade jag formulerat de 

frågeställningar jag ville ha svar på.  En undersökning med hög reliabilitet påverkas inte av 

vem som utför undersökningen. Ett sätt att kontrollera reliabiliteten kan därför vara att 

upprepa undersökningen genom att låta en annan person utföra samma enkätundersökning 

och intervjuer. Möjligen kan det då bli en skillnad i resultatet av den anledning att det är 

människors erfarenheter som undersöks. Vid enkäter finns det naturligtvis en viss risk för 

missuppfattningar eller feltolkningar av frågorna samt att intervjupersonerna är oseriösa när 

de svarar. Vid intervjuerna finns det ett visst tolkningsutrymme både av mina frågor och av 

mina intervjupersoners svar. Eftersom jag varit medveten om det har jag försökt se till att inga 

missförstånd uppstått. Det har jag bland annat gjort genom att ställa följdfrågor och bett om 

förtydliganden. Jag lyssnade igenom det inspelade materialet flera gånger vilket minskar 

risken för feltolkningar. Ett annat sätt att kontrollera reliabiliteten skulle kunna vara att låta 
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någon annan analysera mina data för att se om tolkningen är den samma. Det utskrivna 

materialet från intervjuerna och tolkning av data från enkäten bildar tillsammans underlag för 

resultatet. 

 

Med validitet menas enligt Stukát ”giltighet, dvs om man mäter det som man avser att mäta” 

(2005, s. 126). Stukát skriver vidare att om reliabiliteten är dålig, det vill säga 

mätinstrumentet är osäkert kan inte heller validiteten bli hög eftersom man då kanske mäter 

fel saker. De frågor jag använt mig av i enkäten och vid mina intervjuer kan, anser jag, 

användas för att jag ska kunna besvara mina frågeställningar. En faktor som kan påverka 

validiteten är om respondenterna inte svarar ärligt utan svarar det de tror förväntas av dem. 

Ett sätt att öka validiteten hade varit att göra klassrumsobservationer för att se hur lärarna 

faktiskt arbetar. Det kan också föreligga en viss skillnad i tolkningen av vad som menas med 

ett laborativt arbetsätt/laborativa metoder. 

 

Arbetet har en begränsad generaliserbarhet främst beroende på ett litet antal enkäter. Det går 

därför inte att dra några generella slutsatser om hur vanligt det är med laborativ matematik vid 

svenska högstadieskolor. Eftersom jag valde att intervjua lärare som hade erfarenheter av 

laborativ matematik så är inte dessa lärare representativa för matematiklärare i allmänhet. 

Intervjuerna ger endast exempel på hur lärare använder sig av laborativ matematik i sin 

undervisning. 

 

4.4 Etik 

 

Humanistiska samhällsvetenskapliga rådet har antagit fyra grundläggande krav på forskare. 

Kraven har tillkommit för att ge ett grundläggande individskydd för undersökningsdeltagare. 

De fyra allmänna huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de som deltar 

i en studie ska informeras om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. Med 

samtyckeskravet menas att den som deltar när som helst kan avbryta sin medverkan utan att 

det får några negativa konsekvenser. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket 

betyder att de som deltar ska få vara anonyma. Nyttjandekravet som är det fjärde kravet 

innebär att de data som samlas in endast ska användas i det aktuella arbetet (Vetenskapsrådet 

2002). Till min enkät bifogade jag ett informationsbrev där jag berättade om enkätens syfte 

samt påpekade att deltagandet naturligtvis var frivilligt med att det var värdefullt för mitt 

skrivande om de delade med sig av sina åsikter och erfarenheter. Jag informerade också om 

att svaren skulle behandlas konfidentiellt och endast läsas av mig. Även när jag tog 

telefonkontakt med de lärare jag intervjuade informerade jag om att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta intervjun om de fann det lämpligt. Jag talade också om att jag skulle 

spela in intervjuerna samt att inspelningarna skulle förstöras efter att jag transkriberat dem. 
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4.5 Bearbetning av data 

 

Av de 42 enkäter som jag skickade ut fick jag in 18 svar. Av de som svarat på enkäten har 

flera lärare, förutom att kryssa i olika svarsalternativ, även kommit med värdefulla egna 

synpunkter. Vid bearbetningen av enkäterna började jag med att sammanställa varje fråga för 

sig. Därefter kopplade jag ihop svaren med de 3 första frågeställningarna. 

Intervjuerna, som jag spelade in på band, överfördes till skriven text genom så kallad 

transkribering. Med transkribering menas enligt Stukát (2005) att intervjun skrivs ut i sin 

helhet. Utifrån det transkriberade materialet sammanställde jag sedan resultatet av 

intervjuerna. 
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5. Resultat och analys 

 
Jag har valt att redovisa resultaten av enkäterna och intervjuerna var för sig. Under 5.1 

redovisar jag svaren från enkätundersökningen och under 5.3 redovisar jag intervjuerna. 

 

5.1 Resultat av enkäterna 

 

Svaren från de 18 enkäterna redovisar jag dels i en allmän del och dels utifrån mina tre första 

frågeställningar. Jag har även tagit med många av de kommentarer och reflektioner som 

lärarna skrivit kring frågorna. Rådata från enkäten återfinns i bilaga 3. 

 

5.1.1 Allmänt om hur lärarna upplever sin matematikundervisning 

 

För att ta reda på hur lärarna upplever sin matematikundervisning har jag använt mig av 

svaren på fråga 3 i enkäten. För att få reda på hur lärarna arbetar och skaffar sig inspiration 

har jag även använt svaren från fråga 2. 

 

        
Diagram 1. Hur upplever lärarna att det är att undervisa i matematik. 

 

På frågan hur lärarna upplever att det är att undervisa i matematik så tycker alla att det är 

roligt och många att det är meningsfullt och inspirerande. Sju stycken känner sig otillräckliga 

i sitt arbete. Två lärare har angett att det är vissa elever som man inte förmår undervisa på ett 

tillfredsställande sätt. Fem lärare svara att undervisningen i matematik är tidskrävande och tre 

att den är svårplanerad. Beträffande lärarnas arbetsmetoder i allmänhet så svarar alla att de har 

en lärobok som de utgår ifrån i sin undervisning. Drygt hälften av lärarna kompletterar 

dessutom med material från andra läromedel. Några lärare brukar även göra material själva 

eller söka efter lämpliga komplement till boken på olika internetsidor, till exempel NCM:s 

hemsida eller www.lektion.se. En lärare svarar att hon alltid har konkret material som till 

exempel tärningar, bråkbitar och olika mattespel tillgängliga i klassrummet. 

 

Förklaring till diagram: 

Stapel nr. 

       1.   Roligt 

       2.   Meningsfullt 

       3.   Inspirerande 

       4.   Otillräcklig 

       5.   Tidskrävande 

       6.   Tacksamt 

       7.   Svårplanerat 

       8.   Arbetsamt 

       9.   Stökigt 

       10.  Engagerande 

       11.  Enkelt 

http://www.lektion.se/
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5.1.2 Hur mycket använder sig lärarna av laborationer i sin undervisning? 

 

Svaret på den frågan har jag hämtat från frågorna 6 och 7. Under den här frågeställningen 

redovisas också olika anledningar till att lärarna arbetar/inte arbetar laborativt. De olika 

anledningarna har jag hämtat från frågarna 4-5, 10-11 och 15-16.  

 

 
Diagram 2. Hur ofta arbetar lärarna laborativt. 

 

Resultatet visar att med undantag av två lärare så arbetar alla laborativt. Det finns dock 

skillnader i hur ofta det sker. Tre av lärarna svarar att de oftast arbetar laborativt varje vecka. 

Sju lärare säger sig arbeta laborativt 4-6 gånger per termin och sex lärare låter sina elever 

arbeta laborativt någon gång per läsår. En lärare tror att de flesta matematiklärare skulle vilja 

arbeta mera laborativt än vad de gör men att det är svårt både att hitta användbart material och 

att komma på eget. Lärarna anger att de hämtar inspiration och material till sitt laborativa 

arbete främst från läromedel och kurser som de deltagit i men också från kollegor. Drygt 

hälften, elva stycken, av lärarna använder sig av en lärobok där det finns laborativa inslag. På 

alla skolor där de tillfrågade lärarna arbetar finns det tillgång till laborativt material. På många 

skolor finns det inköpt material och nästan hälften av lärarna anger att det även finns material 

som de tillverkat själva. På frågan när inom ett moment lärarna brukar låta eleverna arbeta 

laborativt svarar 14 stycken att det varierar. Två lärare svarar att de brukar använda 

laborationer som en introduktion till ett moment. 

 

När det gäller vidareutbildning i laborativa arbetsmetoder så uppger fem lärare att de har fått 

det och tretton att de inte fått någon vidareutbildning. Några har läst matematikdidaktik i sin 

utbildning där det ingått vissa laborativa moment. En av pedagogerna ansåg att för att kunna 

arbeta laborativt är det viktigt att flera lärare arbetar tillsammans mot samma mål. Det är bra 

om man kan dela med sig av bra uppgifter och inspirera varandra till att ”våga släppa lite på 

boken” och tro att det kan fungera ändå. 

 

Det är två lärare som svarat att de inte använder sig av laborationer i undervisningen. Båda 

svarar att det tar mycket tid att planera laborativ undervisning. Den ena förklarar det med att 

han inte har tillräckliga kunskaper i arbetssättet. Han tilläger dock i sitt svar att han så snart 

Förklaring till diagram: 

Stapel nr. 

     1.     Oftast varje vecka 

     2.     4 - 6 gånger per termin  

     3.     2 - 3 gånger per termin 

     4.     Någon gång per läsår 

     5.     Arbetar ej laborativt 
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som möjligt skulle vilja införa laborationer i sin undervisning och att han vill ha 

kompetensutveckling. Även den andra läraren saknar bra kompetensutveckling. För stora 

undervisningsgrupper och avsaknad av lämpligt material samt att det tar tid från annat i 

undervisningen är andra argument som framförs.  

 

5.1.3 Vilka erfarenheter har lärarna av laborativ matematik? 

 

För att få svar på den här frågan använde jag mig av enkätfrågorna 9, 12 och 13. I fråga 12 

bad jag lärarna ange fördelar med att arbeta laborativt och i fråga 13 skulle de ange nackdelar. 

I fråga 9 svarade lärarna på inom vilka moment de brukar arbeta laborativt. 

 

 
Diagram 3. Fördelar med laborativ undervisning. 

 

På frågan vilka fördelar lärarna kan se med att arbeta laborativt anger de flesta flera alternativ. 

De främsta fördelarna med att arbeta laborativt är att undervisningen blir mera varierad, att 

det ökar elevernas förståelse och att eleverna får vara kreativa och använda flera sinnen. En 

pedagog tillägger att målet är att förståelsen ska öka men att hon vet att det inte alltid 

inträffar. En annan lärare svarar att hon tydligast märker att förståelsen ökar hos de som 

vanligen förstår även det abstrakta. Ytterligare fördelar med arbetssättet är att eleverna blir 

motiverade och att det laborativa arbetssättet öppnar upp för diskussioner kring olika 

lösningar. Fyra lärare svarar att man ”lättar upp” lektionerna lite genom att arbeta laborativt. 

De matematikmoment där de laborativa inslagen är vanligast förekommande är geometri samt 

sannolikhetslära och statistik. Inom momenten aritmetik, procent och algebra har ungefär 

hälften av lärarna prövat att undervisa laborativt. 

En pedagog berättar hur han brukar arbeta laborativt. Han tycker att det är en fördel att arbeta 

ämnesövergripande när man arbetar laborativt. Som exempel nämner han husbygge och 

planlösning i samarbete med teknikämnet och för att träna hastighetsbegreppet är det lämpligt 

att samarbeta med idrotten.  

 

En av lärarna beskriver i sin kommentar vad hon menar med laborativ matematik/laborativa 

arbetsformer. Det är: 

 

Förklaring till diagram. 

Stapel nr. 

1. Varierad undervisning 

2. Ökar förståelsen 

3. Ökar kreativiteten 

4. Pröva och diskutera 

olika lösningar 

5. Motiverade elever 

6. ”Lättar upp” lektionerna 

7. Egen kommentar 
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                     ”Att visa med praktiska exempel hur man kan komma fram till problemlösningar.  

                       Att visa med praktiska exempel hur teori och praktik hänger ihop” 

 

En annan av lärarna påpekar i sin kommentar till enkäten att tolkningen av begreppen 

laborativ matematik/laborativa arbetsformer troligen skiljer sig åt från en pedagog till en 

annan. Därför behöver det finnas en diskussion på varje skola vad man lägger i begreppen. 

Han tror också att det är olyckligt om man likställer god undervisning med laborativa 

arbetsformer. För honom personligen är utgångspunkten i matematikundervisningen mötet 

med eleven. Det är en förutsättning att eleven känner förtroende, för att kunna kommunicera 

sina kunskaper till pedagogen. Han säger vidare att det är först när eleven ska förklara ett 

matematiskt begrepp med egna ord som han/hon ges möjlighet att reflektera över sin kunskap. 

Han avslutar med att säga att för honom bygger matematikundervisningen på kommunikation 

där laborativa inslag tillsammans med bland annat bilder och spel utgör några av metoderna. 

 

 

 
Diagram 5. Nackdelar/hinder med laborativ undervisning. 

 

När det gäller vilka nackdelar eller hinder pedagogerna ser med laborativ undervisning är det 

några av argumenten som återkommer i svaren. Det vanligaste argumentet är att det är 

tidskrävande att planera laborativ undervisning. Flera lärare har också svarat att 

undervisningsgrupperna är för stora och att det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter. En 

lärare skriver följande kommentar: 

 

           ”Det tar tid att förändra undervisningen till att bli mera laborativ. Vi har inte den tid som  

               behövs för att komma på bra uppgifter och göra material. Det som finns att köpa är för dyrt”.  

 

Några lärare har erfarenhet av att det är svårt att vänja eleverna vid att arbeta laborativt. Två 

lärare säger sig behöva mera utbildning i laborativ matematik. Ytterligare ett hinder för att 

arbeta laborativt är att det tar mycket tid från den vanliga undervisningen.  

 

 

Förklaring till diagram. 

Stapel nr. 

1 Tidskrävande 

2 Svårt att hitta meningsfulla 

uppgifter 

3 För stora undervisnings -

grupper 

4 Svårt att vänja eleverna 

vid arbetssättet 

5 Egen kommentar 

6 Tar mycket tid från annat 

        i undervisningen 

7 Mera utbildning 

8 Inga nackdelar 

9 Tillför inget 

kunskapsmässigt 
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             ”Med endast två lektioner i matte i veckan känns det ibland lite stressigt att med 

                 laborativa inslag.” 

 

En pedagog som tidigare arbetat i de lägre åldrarna men som nu arbetar på högstadiet säger att 

”det är nu det börjar bli svårt att knyta ihop det” och hitta uppgifter som inte är begränsande. 

Hon tar också upp problemet med att det finns en risk att matematiklaborationerna bara 

genomförs som ett roligt inslag. Eleverna behöver hjälp att lyfta sitt konkreta arbete till ett 

abstrakt tänkande. En dåligt genomtänkt laboration kan i värsta fall bidra till att eleven stärker 

sitt ”feltänk”. Hon påpekar slutligen att det är viktigt att läraren kan utmana elevernas tankar 

på ett riktigt sätt. 

 

5.1.4 Hur upplever lärarna elevernas inställning till laborationer i 

matematik? 

 

Svaren på den här frågan är hämtade från fråga 14. Frågan löd ”Vilken reaktion brukar du få 

från dina elever när ni arbetar laborativt?” Här har tretton stycken svarat att eleverna 

vanligtvis tycker att det är roligt. Nästan hälften av lärarna upplever att eleverna ser den 

laborativa matematiken som ett skönt avbrott till det vanliga räknandet. Fem av lärarna 

uppfattar att de har elever vars förståelse ökat när de fått arbeta laborativt. En annan reaktion 

som flera lärare upplevt är att det finns elever som blir stressade för att de inte hinner lösa alla 

uppgifter i boken.  

 

5.2 Analys av enkätsvaren 

 

Svaren från min enkät visar att alla lärarna tycker att det är roligt att undervisa i matematik. 

Flera svarar också att det är meningsfullt och inspirerande. De här svarsalternativen har 

kryssats i av lärarna oberoende av hur mycket de arbetar laborativt. Det går således inte att se 

något samband mellan att man tycker att det är roligt att undervisa i matematik och hur 

mycket man arbetar laborativt. Även i Skolverkets nationella utvärdering, NU – 03 redovisas 

det att nästan samtliga lärare upplever att det är meningsfullt och roligt att undervisa i 

matematik (Kjellström 2005). Nästan en tredjedel av lärarna i min undersökning känner sig 

otillräckliga i sin matematikundervisning. Det gör även många lärare som deltagit i NU – 03. 

Anledningen till att man känner sig otillräcklig är till exempel att man inte har tillräcklig 

kompetens för att tillgodose de svagaste eleverna och därför efterfrågar man speciallärare med 

mera kompetens i matematik (Kjellström 2005).  

 

Alla lärare som svarat på enkäten har en lärobok som de utgår ifrån. Risken med en allt för 

läroboksstyrd undervisning är att elevernas språk- och begreppsutveckling inte utvecklas 

positivt om diskussioner och kreativitet läggs åt sidan till förmån för enskilt arbete. 

I NU – 03 står det att ” Sverige hör till de länder där störst andel lärare har läroboken som 

huvudsaklig grund för undervisningen” (s. 83). Skolverket (2003) slår dock fast att det inte 

finns någon speciell undervisningsmetod som är den enda rätta. Eleverna behöver få tillfälle 
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att arbeta med olika innehåll, material och metoder för att nå målen. Flera av lärarna i min 

undersökning kompletterar läroboken med olika typer av annat material. Som också framgår 

av Lusten att lära – med fokus på matematik så är inte det största problemet att en lärobok 

används utan hur och varför den används (Skolverket 2003). Lärarna behöver djupa 

ämneskunskaper och didaktiska kunskaper så att de kan inta ett friare förhållningssätt till 

läroboken. Rystedt & Trygg (2005) skriver att det vore ett resursslöseri om varje lärare skulle 

producera sitt läromedel. Däremot bör läraren fundera över hur läroboken kan bli ett stöd i 

undervisningen. 

 

Av de 18 lärare som svarat på min enkät är det 16 som uppger att de arbetar laborativt. Det är 

emellertid stora skillnader i hur ofta det sker, svaren varierar från ”några gånger per läsår” till 

”oftast varje vecka”. Trots att det är stora skillnader i hur ofta man använder sig av 

arbetssättet så ser alla lärarna fördelar med arbetssättet. De vanligaste motiveringarna till 

laborativ undervisning är att undervisningen blir mera varierad. Enligt Skolverkets 

kvalitetsgranskning (2003) så är en varierad undervisning det som eleverna vill ha. Både 

Berggren & Lindroth (1997) och Skolverket (2003) framhåller att gruppuppgifter och 

laborativa inslag skapar lust och motivation hos eleverna. Att arbeta laborativt, och då i 

grupp, ger möjlighet att diskutera olika lösningar. Att låta eleverna laborera bara för att det är 

roligt är inte så vanligt enligt lärarna som svarat på enkäten. Löwing & Kilborn (2002) varnar 

för att konkretiseringen inte bara får bli en rolig sysselsättning. Lärarens sätt att presentera 

uppgiften avspeglar hans inställning till arbetssättet och påverkar också om eleverna tar 

uppgiften på allvar eller inte. Naturligtvis kan en laborativ uppgift ses som ett trevligt avbrott 

i det vanliga arbetssättet men det är samtidigt viktigt att det blir ett tillfälle till lärande. 

 

Flera av lärarna i min undersökning har svarat att undervisningsgrupperna är för stora för 

laborativt arbete. Även i Skolverkets kvalitetsgranskning Lusten att lära – med fokus på 

matematik anger lärarna att en anledning till att de inte varierar undervisningen med till 

exempel laborationer är de stora undervisningsgrupperna. De friare arbetsmetoderna, när man 

frångår boken, blir allt för svårplanerade och stökiga. Alla lärare vill självfallet att det ska 

vara en lugn och behaglig arbetsmiljö på lektionerna. Det önskar sig även eleverna vilket 

framgår av Skolverkets kvalitetsredovisning. När det gäller att förändra arbetssättet är det 

viktigt att flera lärare samarbetar och har stöd från ledningen i det de gör. Förändringsarbete 

tar tid och det behöver få vara tillåtet att misslyckas. En annan faktor som redovisas i 

Skolverkets kvalitetsgranskning och som även framkommer i min enkätundersökning är att 

många lärare inte arbetar laborativt i någon större utsträckning på grund av att arbetsmetoden 

är tidskrävande. Det tar lång tid både att planera och förbereda lektioner och det tar mycket tid 

från annat i undervisningen. 

 

I litteraturen framhålls det hur viktig lärarens roll är vid laborativ matematik (Löwing & 

Kilborn 2002) och (Rystedt & Trygg 2005). Materialet som används måste ges en innebörd 

för att konkretiseringen ska leda till förståelse. Det laborativa materialet kan användas på 

olika sätt beroende på syftet med arbetet. Dels kan det användas för att ge stöd till 

beräkningar och vid problemlösning. Det används ofta också för att se mönster och samband 

och för att utveckla matematiska begrepp. Meningen med konkretiseringen är att underlätta 
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för eleverna att förstå ett sammanhang eller en matematisk operation. All konkretisering är 

emellertid inte värdefull för elevernas kunskapsutveckling. Ibland kan det i stället leda till 

förvirring hos eleverna vilket en av lärarna som svarat på enkäten påpekat.  

Att kommunikationen mellan lärare och elever och mellan elever är viktig i undervisningen 

tar två lärare upp i sina kommentarer till enkäten. Löwing & Kilborn (2002) skriver att 

språket är viktigt både när det gäller att kommunicera matematik och konkretisera 

undervisningen. Språket kan ha en avgörande betydelse för hur eleverna ska uppfatta syftet 

med den laborativa undervisningen. Det språk som läraren använder vid konkretiseringen 

måste samordnas med det mera formella språk som används när en matematisk operation ska 

förklaras. 

 

5.3 Resultat av intervjuerna 

 

Under den här rubriken redovisar jag resultatet av mina tre intervjuer. De lärare som jag 

intervjuat arbetar på kommunala högstadieskolor. Lärare 1 och 2 har svarat att de arbetar 

laborativt i stort sett varje vecka medan lärare 3 arbetar laborativt ungefär 4-6 gånger per 

termin.  

 

Lärare 1, jag kallar henne Anna, arbetar laborativt varje vecka. Hon undervisar nu i år 6 och 

har förut mest arbetat i år 4-5. För Anna är laborativt arbete ett stort begrepp. Det är när man 

upplever något med kroppen och med sinnena. Det kan innebära allt från att eleverna är ute på 

skolgården till att de sitter i sina bänkar och plockar med tändstickor eller spelar ett spel. Hon 

kopplar ihop den laborativa matematiken med inlärningsstilar och framhåller att det är det 

största argumentet för att arbeta laborativt. Man får med sig så många flera elever om man tar 

hänsyn till att det finns olika intelligenser.  

 

Anna understryker att laborerandet inte får bli en ”rolig grej”. För att det inte ska bli så är det 

viktigt att man tänker igenom ordentligt vad som är målet med laborationen och vad man som 

lärare vill att eleverna ska få ut av den. Sedan ska man också vara tydlig och även tala om för 

eleverna vilket målet är. Anna försöker även planera så att de efterkommande lektionerna har 

ett samband med laborationen. Det som kan gå snett när man laborerar är att eleverna är allt 

för uppfinningsrika och gör något helt annat än det som läraren tänkt sig. Om de då 

”upptäcker” något som inte är sant kan det vara svårt att få bort vanföreställningen.  

 

Valet av material kan vara avgörande så att man inte ”binder fast” eleven vid ett speciellt 

material. Hon tar exemplet med eleverna som ritar och räknar rutor när de ska beräkna aren 

för att de känner sig trygga med metoden. Anna har funderat på hur hon ska få eleverna att ta 

steget från det praktiska till det teoretiska. Hon har inget svar på frågan men däremot en teori 

om varför det är svårt för många elever. Ofta börjar vi lärare med något praktiskt när ett nytt 

moment ska introduceras och sedan när vi ska övergå till det abstrakta så gör vi det alldeles 

för försiktigt. Kanske ska man istället ta ett större kliv så att det blir allt för opraktiskt att 

stanna kvar i det laborativa sättet.  
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Anna använder ibland laborationerna som bedömningsunderlag men det vanligaste är att hon 

låter eleverna arbeta laborativt för att de ska lära något eller för att de ska se ett samband. Hon 

har prövat olika sätt att låta eleverna dokumentera laborationerna. Det hon jobbat med ett tag 

nu är att eleverna får ett vanligt A4-papper som de delar in i 4 rutor. I en ruta ska eleverna 

försöka att rita en bild av problemet, i nästa ruta ska de skriva ner med ord hur de löst 

uppgiften, i tredje rutan ska de förklara lösningen med hjälp av siffror och tal och i den fjärde 

rutan ska de försöka komma på en ekvation eller formel. Eleverna kan börja med vilken ruta 

de vill men målet är att alla rutor ska vara ifyllda. Dit kommer naturligtvis inte alla. Efter 

laborationen har Anna alltid en diskussion med eleverna. 

Anna arbetar laborativt mer än de andra matematiklärarna på den skola där hon arbetar. De 

argument hon oftast hör från andra lärare är att det är alldeles för stora klasser och att lärarna 

inte orkar och hinner planera laborationer. För henne är det precis tvärtom. När eleverna 

jobbar individuellt i matematikboken är det ständigt 5-6 händer i luften och många elever 

frågar på samma uppgift. När hon istället delar in klassen i grupper och jobbar laborativt blir 

hon mera av en handledare som går runt och stöttar eleverna. Anna känner att hon räcker till 

mycket bättre då. Ett annat argument är att det inte finns några lämpliga uppgifter, men Anna 

tycker att det finns mycket tips och idéer på nätet, till exempel på NMC:s sidor bara man letar 

lite. Eftersom hon har arbetet laborativt mycket de senaste åren så har hon hunnit samla på sig 

en massa bra uppgifter som hon kan plocka fram vid behov. 

 

Lärare 2 har jag kallat Mia. Mia har det här läsåret arbetat i år 8. I enkäten svarade Mia att 

hennes elever arbetar laborativt varje vecka. När jag ber henne förklara vad hon menar med 

laborativ matematik svarar hon att för henne är det inte intressant att dela upp matematiken 

utan ämnet är matematik och sedan arbetar man på olika sätt och ibland kan det vara 

laborativt. Vi använder ändå uttrycken ”laborativt arbete/laborativ matematik under intervjun. 

 

Argumenten för laborativt arbete, framför allt i de yngre åldrarna, är att barn lär sig med alla 

sinnen. Mia säger att hon har en konstruktivistisk syn på kunskap och tror på att man 

konstruerar sin egen kunskap när man fysiskt får beröra saker. Då bildar man synapser och 

kopplingar i hjärnan och då befästs kunskaperna på ett annat sätt än när man arbetar teoretiskt. 

Men hon tror inte att alla behöver det sättet. Mia, som just nu undervisar i en åtta, tycket att 

nu är det inte lika viktigt att ha laborativa övningar eftersom många elever kan tänka mera 

abstrakt. De kan göra laborationerna inne hjärnan. Man kan säga att i sexan laborerade vi med 

kroppen och nu laborerar vi i hjärnan. För många elever kan en tankelaboration eller en 

diskussion vara nog så värdefull som en praktisk uppgift. Mias argument mot laborativ 

matematik är att det tar tid men hon tror ändå att det lönar sig i längden. Med facit i hand 

tycker hon sig kunna säga att det varit bra för hennes grupper att arbeta mycket laborativt. 

Mia har ett tydligt mål med sin undervisning och det är vad eleverna ska kunna i nian. Att tala 

matematik och hela tiden använda rätt termer är viktigt. Många av hennes elever säger att de 

lär sig bäst på genomgångar och diskussioner. 

 

När Mia ska knyta ihop det praktiska med det abstrakta så gör hon det genom diskussioner. 

Till exempel kan man då komma fram till en formel eller en generell lösning. Hon låter 

eleverna pröva själva först och ser om de kommer fram till någonting. Hon tror inte att alla 



 

 

24 

 

behöver kunna generalisera. Hon säger att hon inte har något ”mirakelsvar” utan att hon 

förhoppningsvis ”knyter ihop det” i dialogen med eleverna och då är språket väldigt viktigt. 

Mia tar algebran som exempel och säger att en del böcker använder månar och stjärnor i 

stället för att sätta in x och y tidigt. Det blir inte lättare för att det är månar och stjärnor. 

Matematik är ett språk och att försöka komma runt språket i stället för att använda det är ju 

faktiskt intressant. Mia har inte något speciellt sätt att bedöma eleverna på när de arbetar 

laborativt. Hon kräver inte heller att eleverna ska lämna in några laborationsrapporter. För 

henne är det viktigt att eleverna själva ser vad de lärt sig därför använder hon ibland journaler 

som eleverna fyller i före och efter ett arbetsområde. Det som kan gå snett när man laborerar 

är att man har för bråttom och ger eleverna svaren. Syftet är att erbjuda ett annat inlärningssätt 

och det måste få ta tid. 

 

Mia har alltid med sig laborativt material till lektionerna. Hon har en vagn och på den kan det 

finnas till exempel pärlor i olika färg, centikuber, pengar, tärningar och kortlekar. Hon 

försöker ta hänsyn till att alla lär sig olika. En del behöver gå ut på skolgården och mäta eller 

krama ett träd för att se hur stort det är. Andra förstår ändå och då brukar Mia tänka att allt det 

praktiska hon gör är för att tillgodose alla barns olika inlärningsstilar. Mia tar också upp att ett 

av syftena med laborativ undervisning är att skapa en variation i undervisningen och på det 

sättet motivera eleverna. Ett annat syfte kan vara att eleverna ska lära sig någonting och att 

många faktiskt lär sig bäst när de får göra något praktiskt. Ibland är själva processen det 

viktiga, att gruppen tillsammans ska komma fram till någonting. Kanske hade hon kunnat visa 

samma sak på tavlan på 5 minuter men matematik är så mycket mer än bara ett resultat. Det 

viktigaste är att laborationen har ett syfte och att den ingår i ett sammanhang. En tanke som 

Mia har är att integrera matematiken med fysikämnet för att visa hur ett samband kan 

beskrivas med en graf. 

 

Lärare 3 som jag kallar Ebba har det här läsåret undervisat i år 9. Hon låter sina elever arbeta 

laborativt några gånger per termin. För Ebba innebär begreppet laborativ matematik att man 

försöker visa och förklara matematiska samband på något annat sätt än med papper och 

penna. Hon tycker att det är svårt i åttan och nian för då är det en hel del abstrakt matematik 

och det är svårt utan papper och penna. Därför övergår den laborativa matematiken istället till 

någon slags problemlösning i grupp i åttan och nian. Det idealiska vore ju att ha något konkret 

som sedan kan leda till det abstrakta men det är svårt tycker Ebba och tillägger att det nog är 

lättare i de lägre åldrarna. 

 

Ebbas argument för att arbeta laborativt är att det ger möjlighet till olika inlärningsstilar. 

Många flera elever blir engagerade då. Ibland har hon elever som absolut inte vill hålla på 

med praktiska saker. Då brukar hon försöka övertala dem att delta eftersom hon anser att det 

är viktigt att delta i gruppaktiviteter ur social synpunkt. När Ebba låter eleverna laborera så tar 

hon nästan alltid uppgiften någonstans ifrån, till exempel Nämnaren. Det material hon mest 

använder är olika typer av spel där tärningar ingår samt uppgifter där färgat papper används. 

Att arbeta fram egna laborationer tycker hon inte att hon hinner med. Däremot tycker hon inte 

att det gör så mycket att laborationerna tar tid från det vanliga räknandet. Hon ser inte 

läroboken som helig utan kan byta ut delar i den mot annat. 
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Det som Ebba tycker är viktigt att tänka på när man laborerar är att tala om för eleverna varför 

man gör en viss övning, vilket målet är. Sedan är det förstås bra om eleverna tycker att det är 

lite roligt också. Ebba är noga med att poängtera att laborationen ska leda till något och att 

hon alltid avslutar med en diskussion och genomgång av olika lösningar. Vägen fram till olika 

lösningar och kvalitén på lösningarna är viktigt att diskutera. Det svåraste är alltid att knyta 

ihop det praktiska med det teoretiska. Ebba säger att hon är en ”pratande lärare” och har 

mycket diskussioner med eleverna. När eleverna sedan jobbar i matematikboken så försöker 

hon relatera till olika praktiska moment. Hon har inget speciellt system för att bedöma 

laborativa lektioner. Eleverna skriver inte laborationsrapporter utan de olika lösningsförslagen 

presenteras och diskuteras i slutet av lektionen. 

 

En svårighet med laborativt arbete kan vara gruppdynamiken. Ebba tycker inte att det är så 

allvarligt när eleverna hamnar fel tankemässigt, de måste få lov att misslyckas ibland. Men 

naturligtvis gäller det att styra tankarna åt rätt håll. En annan sak är att läraren måste våga ha 

ett visst kaos i klassrummet och ändå behålla sitt eget lugn. Ebba avslutar med att säga att hon 

har mycket idéer och att den laborativa matematiken är ett stort utvecklingsområde för henne. 

När hon började arbeta som lärare hade hon stora planer men tyvärr så är tiden till planering 

mycket mindre än vad hon trodde då. Därför önskar hon sig ett färdigt väl beprövat material 

att använda. Ett annat önskemål är att kunna ha material framme till spontant praktiskt arbete 

men det är omöjligt eftersom hon har matematik i flera olika klassrum. 

 

5.4 Analys av intervjuerna 

 

Alla tre lärare som jag intervjuat kopplar ihop laborativ matematik med våra sinnen och 

inlärningsstilar. Den främsta anledningen till att de använder sig av laborativ matematik är att 

eleverna får uppleva saker, använda olika sinnen och röra på sig. Det gör att eleverna blir 

mera engagerade och därmed också mera motiverade. Mia återkommer flera gånger under 

intervjun till hur viktigt det är att eleverna får använda flera sinnen när de ska lära sig. 

Gemensamt för alla var också att de betonade hur viktigt det är att diskutera matematik. Ebba 

har mycket diskussioner med sina elever och för Mia är det viktigt att ”tala matematik” och 

att använda ett korrekt språk. Alla kombinerar de laborativa övningarna med diskussioner 

kring resultat och lösningsmetoder. Ett välutvecklat språk är en förutsättning för allt lärande 

(Skolverket 2003). Genom att eleverna får delta i samtal om matematik utvecklar de sitt  

matematiska språk och tänkande. Lärarna använder oftast arbetssättet för att eleverna ska lära 

sig ett samband eller för att de ska få pröva olika sätt att lära. Det laborativa arbetet ingår inte 

i bedömningen på något uttalat sätt. 

 

Lärarna som jag intervjuar har erfarenhet från olika stadier. Anna har mest erfarenhet från 

mellanstadiet. Mia och Ebba är 4-9 lärare och båda säger att det är svårare att arbeta laborativt 

i år 8 och 9 än i år 6 och 7. Ebba, som vill att hennes elever ska jobba i grupp och diskutera 

matematik, har därför låtit eleverna jobba med gruppuppgifter i stället. Även Mias elever har 

arbetat praktisk i mindre utsträckning i åttan än tidigare. 



 

 

26 

 

Alla tre framhåller också hur viktigt det är att ha ett mål med sin undervisning. Att arbeta 

laborativt är något som de bara gör när det finns ett tydligt syfte med uppgiften. De påpekar 

också att det är viktigt att tala om målet för eleverna så att de förstår att det ska leda till något. 

Det lärarna beskriver påminner om den struktur för laborativt arbetssätt som beskrivs av 

Rystedt & Trygg (2005). Man börjar med en genomgång av vad som ska göras och syftet. 

Efter arbetet följer en diskussion där det matematiska samband som eleverna upptäckt sätts in 

i ett sammanhang, utmanas och värderas.  

Rystedt & Trygg (2005) slår fast att en dokumentation av laborationen är nödvändig ”för att 

lyfta fram matematiken, synliggöra lärandet och inte minst för att eleverna ska få möjlighet att 

höja kvaliteten på det egna matematiska språket”. Det är bara Anna som använder sig av ett 

system för dokumentation av laborationerna. Hon jobbar nu med en fyrfältsmetod som finns 

beskriven i Rystedt & Trygg (2005, sid 63). Metoden tränar eleverna i att använda olika 

uttrycksformer. Även Emanuelssom mfl. (2005b) framhåller hur viktigt det är att kunna göra 

översättningar mellan olika uttrycksformer vid problemlösning. Här konstateras bland annat 

att en elev som kan beskriva ett begrepp på flera olika sätt har en ”rikare begreppsbild” (sid 

34). Att dokumentationen och träningen i olika uttrycksformer är viktig kan man även få stöd 

för i Malmers inlärningsnivåer som jag beskrivit i teoridelen.  

 

Det svåraste när det gäller laborativ matematik är att knyta ihop det praktiska med det 

teoretiska. Mia säger att diskussionen tillsammans med eleverna är det sätt hon använder. 

Ebba som kallar sig en ”pratande lärare” försöker referera till praktiska moment när eleverna 

arbetar i matematikboken. Annas teori om varför en del elever har svårt att ta steget från det 

praktiska till det teoretiska är att läraren är för försiktig så att eleverna blir kvar i den trygga 

konkreta metoden. Även i litteraturen har det varit svårt att hitta något svar på hur man kan 

knyta ihop konkretiseringen med teorin. Löwing & Kilborn (2005) skriver att det måste göras 

genom språket. Språket måste vara så genomtänkt att kan ha nytta av konkretiseringen när de 

bygger upp den formella kunskapen. Om inte läraren behärskar de språkliga nyanserna så får 

eleverna svårt att tillgodogöra sig konkretiseringen. 
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6. Diskussion 

 
Att skriva det här arbetet har gett mig en möjlighet att läsa litteratur om laborativ matematik. 

Jag har genom litteraturen fått exempel på fördelar och nackdelar med arbetssättet samt en 

inblick i olika material som kan användas. Jag ville också genom en enkät ta reda på i vilken 

utsträckning lärarna arbetar laborativt i sin undervisning och vilka erfarenheter de har av 

arbetssättet. Lärarnas synpunkter är värdefulla för mig när jag nu ska börja arbeta som behörig 

matematiklärare. Jag vill kunna använda mig av laborativ matematik i min undervisning 

framöver och då använda de kunskaper jag fått när jag skrivit arbetet. Jag har under arbetets 

gång mer och mer fokuserat på hur den laborativa matematiken kan inverka positivt på lusten 

att lära. Jag tror att det är viktigt att skolan kan erbjuda eleverna ett varierat arbetssätt av flera 

orsaker. Inte bara för att det står i läroplanen utan också för att det är motivationshöjande och 

för att elever lär sig på olika sätt. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Jag skickade ut 42 enkäter men fick in ett ganska litet antal svar, 18 stycken, trots att jag 

skickade ut två påminnelser. Enkäten byggde på att lärarna skulle kryssa i olika färdiga 

svarsalternativ. Därutöver fanns det också möjlighet att framföra egna synpunkter. Jag har 

naturligtvis funderat på vilka orsakerna kan vara till det låga antalet svar. En anledning kan 

vara den tidsbrist som många lärare har. Det framkommer både i min undersökning och när 

man pratar med lärare om deras arbetssituation. Då är det lätt att prioritera bort en enkät som 

kommer med e-post. Sannolikt hade jag fått flera svar om jag tagit personlig kontakt med alla 

men jag bedömde att det skulle ta för mycket tid. En annan anledning kan vara att om man 

som lärare av olika anledningar sällan eller aldrig arbetar laborativt kanske man inte känner 

sig berörd eller inte tycker att man har något att tillföra. Nästan alla som svarat på enkäten 

arbetar laborativt och det kan tolkas som att de känner ett större engagemang för frågan. 

Eftersom bortfallet blev så stort, nästan 60 %, så går det inte att uttala sig om hur mycket 

lärare i allmänhet arbetar laborativt. Fråga 1-3 i min enkät är av mera allmän karaktär och 

ryms inte under mina frågeställningar. Fråga 1, vilken utbildning lärarna har, har jag valt att 

inte redovisa i mitt resultat eftersom det inte finns någon anknytning till det i min teoridel. 

Fråga 2, som handlar om vilken typ av läromedel lärarna använder, finns med eftersom 

matematik är ett ämne som ofta är starkt kopplat till en lärobok vilket bland annat 

framkommit i Skolverkets kvalitetsgranskning. Fråga 3, hur lärarna upplever sin 

matematikundervisning, togs med för att se om det fanns något samband mellan hur lärarna 

upplever att det är att undervisa i matematik och hur mycket de arbetar laborativt. 

 

De övriga enkätsvaren kopplade jag till mina tre första frågeställningar. För att få svar på den 

sista frågan intervjuade jag tre lärare. Jag valde dem eftersom jag genom enkäten visste att de 

hade erfarenhet av laborativt arbete. Alla tre var positivt inställda till att tala om sina 

erfarenheter av laborativ matematik. De hade mycket att berätta och samtalen gled ibland in 

på sådant som låg utanför mina frågor. Vill man att intervjutiden ska vara kort bör frågorna 
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vara mera strukturerade och inte tillåta så mycket utvikningar. Nackdelen med det är att 

intervjun inte blir så spontan om den som intervjuar styr för hårt. Många synpunkter, som kan 

visa sig vara viktiga för resultatet, kan också gå förlorade. Att spela in intervjun på band tror 

jag är nödvändigt för att inte något ska glömmas bort. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Här ska jag försöka belysa några av de resultat som framkom i mina undersökningar. Både de 

undersökningar som jag läst och min egen erfarenhet som lärare säger att de flesta elever 

tycker att matematik är ett viktigt ämne men svårt och tråkigt. En anledning till det kan vara 

att eleverna inte ser vilken nytta de kan ha av matematiken i vardagslivet. Skolverkets 

Kvalitetsgranskning, Lusten att lära - med fokus på matematik, ger en bild av hur 

matematikundervisningen ser ut i dagens skola. Under de första skolåren finns det en lust och 

glädje i att lära sig. Undervisningen är omväxlande och barnen aktiveras och får använda 

olika sinnen även i matematik. I år 4-5 är undervisningen fortfarande relativt konkret, 

matematiken används i olika sammanhang och eleverna har fortfarande kvar lusten att lära. 

Men någonstans kring skolår 5 sker en förändring som delvis kan förklaras med den 

undervisningskultur som tycks vara den dominerande i grundskolans senare år. I skolår 7-9 är 

många elever hänvisade till individuellt räknande i en lärobok. Alla elever arbetar med samma 

innehåll i olika svårighetsgrad och med olika hastighet. Lektionerna blir på detta sätt 

enformiga och lusten att lära sjunker. Själva lärandet blir inte drivkraften i arbetet, det blir 

istället prov och betyg som fungerar som motivation. Frågar man eleverna, vilket också 

gjordes i samma undersökning, vad de vill så önskar de sig engagerade lärare som kan 

motivera och inspirera dem och förmedla kunskap. Lärarna ska också ha tilltro till eleverna 

och kunna verklighetsanknyta. Diskussioner om matematik och dess användningsområden 

samt gruppuppgifter är arbetsformer som eleverna vill ha. Läser man i läroplanen och 

kursplanen för matematik så ska eleverna bland annat tränas i att kommunicera matematik och 

att förstå och lösa problem ”för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer, ”samt ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och 

relevanta situationer” (Skolverket, 2002 sid 26). Elevernas önskemål stämmer väl överens 

med det som står i läroplan och kursplan. 

 

Att arbeta laborativt kan vara en metod att närma sig strävansmålen i läroplanen och 

kursplanen. Det skulle också kunna vara ett sätt att tillgodose elevernas önskan om en 

förändrad matematikundervisning där olika arbetsätt och bedömningsgrunder finns 

representerade. Vilka reaktioner brukar då lärarna få från sina elever när de arbetar laborativt? 

Nästan två tredjedelar av lärarna upplever att deras elever tycker att det är roligt att arbeta 

laborativt. Knappt hälften av lärarna svarar att deras elever tycker att det är ett skönt avbrott i 

det vanliga räknandet att arbeta laborativt. Fem lärare svarar att elevernas reaktion på det 

laborativa arbetet tyder på att deras förståelse ökar. Detta kan jämföras med att 14 lärare 

svarar att en av fördelarna med att arbeta laborativt är att förståelsen ökar. Målet med det 

laborativa arbetet kanske inte alltid uppfylls. För att få ett säkrare svar på frågan vore det 

naturligtvis bättre att fråga eleverna. 
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Nästan alla lärare som svarade på enkäten arbetade laborativt. Hur ofta det sker varierar från 

varje vecka till några gånger per läsår. Det går emellertid inte att säga något generellt om hur 

mycket lärare i allmänhet arbetar laborativt eftersom antalet enkätsvar var litet. En lärare 

skriver i sin kommentar att hon tror att de flesta lärare skulle vilja arbeta laborativt oftare om 

det fanns tid och färdigt material. Ebba som arbetar laborativt några gånger per termin säger 

att för henne är det ett stort utvecklingsområde. Malmer (2002) skriver att visst pågår det ett 

förändringsarbete inom matematikundervisningen men det finns många hinder. Vilka 

erfarenheter har då lärarna av att arbeta laborativt? Den främsta nackdelen som lärarna i min 

enkät anger är att det är tidskrävande. De saknar också lämpliga uppgifter och det tar för 

mycket tid att komma på egna. Enligt min uppfattning har det under de senaste åren skett en 

förändring av lärarnas arbetsuppgifter. Tid har kommit att tas från det som tidigare var 

lektionsplanering till en utökad dokumentation, administrativa uppgifter och elevvård. Det 

som skulle kunna motverka tidsbristen är ett samarbete lärare emellan där man inspirerar 

varandra och delar med sig av uppgifter och erfarenheter. Om man inte tidigare arbetat 

laborativt eller gjort det i liten utsträckning så kan kompetensutveckling fungera som en 

inspirationskälla till att våga ta steget mot en förändring. Förändringsarbetet måste pågå under 

en längre tid och utvärderas regelbundet för att det ska leda till en utveckling.  

 

Några lärare i min undersökning känner sig otillräckliga i sitt arbete. Detta kan delvis 

förklaras med det arbetsätt som är vanligast i matematikundervisningen. När alla elever 

arbetar individuellt i sin egen takt har läraren svårt att hinna med alla som behöver individuell 

hjälp. För en del elever blir därför matematiklektionerna ett passivt väntande på hjälp. Anna 

som jag intervjuade säger att otillräckligheten är just en av anledningarna till att hennes elever 

arbetar mycket laborativt. Hon hinner då både handleda grupperna och stötta vissa grupper 

lite extra samtidigt som eleverna tränas i samarbete.  

 

Matematik tycks vara det ämne som är mest beroende av läromedel enligt Skolverket (2003). 

Ett bra läromedel är viktigt men om användandet blir allt för dominerande kan det ha en 

negativ inverkan på elevernas motivation. Alla lärarna i min undersökning använder sig av en 

lärobok som de kompletterar med annat material. Av Skolverkets kvalitetsgranskning från 

2003 framgår det att många lärare känner en osäkerhet när de ska förändra sitt arbetsätt. Det 

är naturligt eftersom de inte längre kan luta sig mot läroboken. Om man bara arbetar utifrån 

en lärobok är det troligt att eleverna når kunskapsmålen men för att närma sig även andra mål 

bör man nog arbeta mera varierat. Att variera sitt material och arbetssätt tyder enligt min 

uppfattning på att läraren inte bara tittar på kunskapsmålen utan också utgår från 

strävansmålen i sin undervisning. Många elever är nöjda med att arbeta i en lärobok och 

tycker att de lär sig bäst på det sättet. Ofta kan det bero på att de är rädda för att visa sina 

brister och vill därför fortsätta med en metod som de känner sig trygga med.  

 

Vilka positiva erfarenheter har lärarna av att laborera på matematiklektionerna? Den främsta 

orsaken är att undervisningen blir mera varierad. Andra fördelar som lärarna angett är att 

arbetssättet ökar elevernas förståelse och att eleverna får vara kreativa och använda flera 

sinnen. Drygt hälften svarar också att motivationen hos eleverna ökar som en följd av 
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laborativt arbete. Lärarna som jag intervjuat betonar särskilt inlärningsstilar och användandet 

av flera sinnen som anledning till att de arbetar laborativt. En bra matematiklaboration ska 

kunna ersätta läroboksarbete. Läraren måste visa att han tar laborationen på allvar för att 

eleverna ska göra det. Under själva laborationen är läraren väldigt aktiv både med att lösa 

praktiska problem att diskutera elevernas tankegångar och leda in dem i rätt tankebanor. Just 

detta att lärarna måste ta det laborativa arbetet på allvar och låta det ingå i ett sammanhang i 

undervisningen framhåller lärarna i intervjuerna. De tycker även att det är viktigt att tala om 

för eleverna varför man gör en praktisk uppgift och vilket målet är. Alla betonar också vikten 

av att diskutera lösningsmetoder och resultat. I kursplanen för matematik står det att vid 

bedömningen av eleverna är det många olika kvaliteter som läraren ska innefatta. Viktigt är 

”elevens förmåga att utnyttja sina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska 

symbolspråket och med stöd av konkret material och bilder.” (Skolverket 2000 sid 29). 

Mycket av detta kan säkert visa sig i en diskussion både under arbetets gång och efteråt.  Men 

jag tror att det vore värdefullt om eleverna tränas i att skriva någon form av 

laborationsrapport. Om arbetet ska redovisas skriftligt ger det mera tyngd åt uppgiften och 

eleverna får ut mera av diskussionen efteråt. Det ger också möjlighet till ytterligare en grund 

för bedömning. Där kan jag se paralleller med NO-undervisningen. Kvaliteten på elevernas 

arbete ökar när de tvingas dokumentera vad de gjort och reflektera kring det. 

Rapportskrivande innebär dock ett merarbete för läraren eftersom rapporterna ska rättas och 

bedömas.  

 

Den svåra frågan är hur man knyter ihop det praktiska arbetet med det abstrakta. Av svaren att 

döma fick jag intrycket att lärarna tyckte att det var svårt att besvara frågan. Det som 

framkom var att alla försökte knyta ihop det praktiska arbetet med det abstrakta genom 

diskussioner med eleverna. Det sades också att språket är viktigt och att man kan refererade 

till det praktiska arbetet när man senare arbetade teoretiskt. Löwing & Kilborn (2002) skriver 

att språket är viktigt både när man ska kommunicera matematik och konkretisera 

undervisningen. En utmaning ligger i att samordna det informella språk som används när en 

matematisk operation konkretiseras med det formella språk som behöver användas när samma 

operation ska förklaras. Om det inte sker så får eleverna svårt att se meningen med 

konkretiseringen. Vidare understryker Löwing & Kilborn (2002) att en viktig funktion med 

ett laborativt arbetssätt är att hjälpa eleverna att se ett sammanhang och att ”bygga upp 

lämpliga tankeformer” med hjälp av språket (sid 223). Vilka erfarenheter tar då eleven med 

sig från laborationen till det abstrakta tänkandet? Det är svårt att svara på men läraren måste 

arbeta aktivt för att eleverna ska kunna översätta konkreta situationer till abstrakta och kunna 

dra några generella slutsatser. Ibland är det dock inte möjligt att ge konkreta förklaringar till 

all matematik. Då är det istället nödvändigt att kunna förklara skillnader mellan konkret och 

abstrakt matematik (Löwing & Kilborn 2002).  

 

Efter att ha läst litteratur om laborativ matematik och gjort interjuver med lärare som arbetar 

laborativt tycker jag att det är ett bra sätt att arbeta. Den främsta anledningen är att 

undervisningen blir mera varierad och därigenom ökar elevernas lust och motivation. Många 

elever behöver också arbeta konkret och använda flera sinnen för att deras matematiska 

förståelse ska öka. Att det är viktigt att eleverna får använda olika sinnen och inlärningsstilar 
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är något som lärarna jag intervjuat framhåller. De anger det som den främsta anledningen till 

att de arbetar laborativt. Ytterligare en anledning som lärarna tar upp är att arbetssättet ger 

möjlighet till grupparbete och diskussioner. Språkutvecklingen är viktig för allt lärande. 

Därför diskuterar de mycket kring olika lösningsmetoder. Diskussionerna kan föras på olika 

nivåer, både med ett vardagsspråk och med ett korrekt matematiskt språk. Jag tror också, 

precis som lärarna jag intervjuat, att det är nödvändigt att laborationsuppgifterna är väl 

genomtänkta och att de följs upp med ordentliga diskussioner om lösningsmetoder och 

lösningskvalitet. 

 

I ett framtida arbete skulle det vara intressant att undersöka vad eleverna anser om laborativ 

matematik. Dels om det påverkar lusten att lära och dels om laborativt arbete gör att 

förståelsen ökar. Det skulle då också vara intressant att göra observationer när eleverna 

arbetar laborativt. 
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Informationsbrev till enkäten 
 

Hej! 

Jag heter Gudrun Andersson och går sista terminen på min lärarutbildning vid Växjö 

universitet. Anledningen till att jag skriver det här brevet är att jag under våren ska skriva mitt 

examensarbete inom ämnesområdet matematikdidaktik. Arbetet kommer att handla om 

laborativ matematik. Med laborativ matematik/laborativa arbetsformer menar jag att 

eleverna använder någon form av material för att underlätta förståelsen och för att upptäcka 

matematiska samband. Material kan till exempel vara pedagogiskt material, olika typer av 

spel men också enkla vardagsföremål. Jag är intresserad av vilka erfarenheter 

yrkesverksamma lärare har av att arbeta laborativt i matematik och i vilken utsträckning de 

använder sig av arbetssättet i sin undervisning. Jag vänder mig därför till Dig som arbetar som 

matematiklärare i år 6-9 och ber Dig svara på min enkät. 

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och svaren kommer inte att användas till något annat än 

mitt examensarbete. Alla svar behandlas konfidentiellt och kommer bara att läsas av mig. Det 

skulle vara mycket värdefullt för mig om du tog dig tid och svarade på mina frågor så 

utförligt som möjligt. Min tanke är att Du genom att svara på min enkät ska dela med dig av 

dina åsikter och erfarenheter, vilket kommer att vara till stor nytta för mig när jag skriver mitt 

examensarbete. Du får naturligtvis vara anonym men jag är tacksam om du skriver ditt namn 

eftersom jag planerar att kontakta några av er för en uppföljande intervju. 

 

Du kan antingen välja att skriva ut enkäten och besvara den i pappersform eller spara ner den 

på din dator, fylla i den och maila den tillbaka till mig.  

 

                                                                                                   Med vänlig hälsning 

 

                                                                                                   Gudrun Andersson 

                                                                                                   gudrun.andersson@tyreso.se 

                                                                                                   Tel. xxxx xxxx 

 

Om du besvarar enkäten i pappersform skicka den då med internposten till: 

 

                                                                                                     Gudrun Andersson 

                                                                                                     Strandskolan 

 

 

 

Frågorna börjar på nästa sida! 

 

 

 

mailto:gudrun.andersson@tyreso.se
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Bilaga 1 

Enkät                         Namn: 

 

Fråga 1. 

Vilken utbildning har du i ämnet matematik? 

 

 

 

Fråga 2. 

Vilken typ av läromedel använder du i din undervisning? 

 

(   ) en lärobok 

(   ) plockar material ur olika läroböcker 

(   ) eget material 

(   ) annat, nämligen  

   

Fråga 3. 

Hur upplever du att det är att undervisa i matematik? 

 

(   ) roligt                               (   ) otillräckligt                   (   ) ……………    

(   ) enkelt                              (   ) svårplanerat                  (   ) …………… 

(   ) meningsfullt                    (   ) arbetsamt                        

(   ) inspirerande                     (   ) stökigt                             

(   ) tacksamt                           (   ) tidskrävande                        

 

Fråga 4. 

Finns det laborationer/laborativa inslag i de/det läromedel som du använder? 

 

(   ) ja                          (   ) nej 

 

Fråga 5. 

Har du fått vidareutbildning inom laborativa arbetsmetoder i matematik? 

 

(   ) ja                             (   ) nej 

 

Fråga 6. 

Brukar du använda dig av laborationer/laborativa inslag i din undervisning? 

 

(   ) ja                               (   ) nej 

 

 

Om du svarat nej på fråga 6 kan du gå vidare till fråga 15. 
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                                                                                                                                                                                             Bilaga 1 

Fråga 7. 

Hur ofta ungefär brukar dina elever få arbeta laborativt? 

 

(   ) någon gång per läsår 

(   ) 2 – 3 gånger per termin 

(   ) 4 – 6 gånger per termin 

(   ) oftast varje vecka 

(   ) annat, nämligen… 

 

Fråga 8. 

När du använt dig av laborationer/laborativa inslag, varifrån hämtar du då inspiration? 

 

(   ) läromedel 

(   ) kollegor 

(   ) kurser som jag gått 

(   ) annat, nämligen…… 

 

Fråga 9. 

Inom vilket/vilka moment har du prövat att använda dig av laborationer/laborativa inslag i din 

undervisning? 

 

(   ) aritmetik                                   (   ) geometri 

(   ) procent                                      (   ) funktionslära 

(   ) algebra                                      (   ) sannolikhet och statistik 

 

Fråga 10. 

Finns det laborativt material på din skola som du brukar använda? 

 

(   ) ja det finns inköpt material 

(   ) ja det finns material som vi gjort/skaffat/ fixat till själva 

(   ) nej det finns inget färdigt material 

 

Fråga 11. 

När inom ett moment brukar du låta dina elever arbeta laborativt? 

 

(   ) som introduktion 

(   ) i slutet av ett moment 

(   ) det varierar 
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Bilaga 1 

Fråga 12. 

Vilka fördelar kan du som lärare se när det gäller att arbeta med laborationer/laborativa inslag 

i undervisningen? 

 

(   ) det ger eleverna möjlighet att pröva och diskutera olika lösningar 

(   ) det ökar elevernas förståelse             

(   ) undervisningen blir mera varierad 

(   ) eleverna blir motiverade                    

(   ) man ”lättar upp” lektionerna lite 

(   ) eleverna får vara kreativa och använda flera sinnen            

(   ) annat, nämligen… 

 

Fråga 13. 

Vilka nackdelar/hinder kan du som lärare se när det gäller att arbeta med 

laborationer/laborativa inslag i undervisningen? 

 

(   ) jag ser inga nackdelar eller hinder 

(   ) jag skulle behöva mera utbildning 

(   ) det tar mycket tid från annat i undervisningen 

(   ) det tar mycket tid att planera laborativ undervisning 

(   ) det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter 

(   ) det är för stora undervisningsgrupper 

(   ) det är svårt att vänja eleverna vid arbetssättet 

(   ) det tillför inte så mycket kunskapsmässigt 

(   ) annat, nämligen… 

 

Fråga 14. 

Vilken reaktion brukar du få från dina elever när ni arbetar laborativt? 

 

(   ) de tycker oftast det är roligt  

(   ) de upplever att de lär sig, förståelsen ökar 

(   ) de tycker mest att det är ett skönt avbrott i den vanliga räkningen 

(   ) de blir stressade och upplever att de inte hinner alla uppgifter i boken 

(   ) de tycker det är larvigt och vill inte delta 

(   ) annat, nämligen… 

 

 

Här slutar enkäten om du svarat ja på fråga 6 

Plats för egna kommentarer i slutet av enkäten! 
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Bilaga 1 

Fortsättning från fråga 6… 

 

Fråga 15. 

Varför använder du dig inte av laborationer eller laborativa inslag i din undervisning? 

 

(   ) laborativ matematik hör hemma i de lägre åldrarna 

(   ) det tar mycket tid från annat i undervisningen 

(   ) det tar mycket tid att planera laborativ undervisning 

(   ) det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter 

(   ) det är för stora undervisningsgrupper 

(   ) det är svårt att vänja eleverna vid arbetssättet 

(   ) det tillför inte så mycket kunskapsmässigt 

(   ) jag har inte tillräckliga kunskaper i arbetssättet 

(   ) annat, nämligen… 

 

Fråga 16. 

Finns det något som skulle kunna få dig att ändra uppfattning i den här frågan? 

 

(   ) nej, inte som jag kan komma på 

(   ) ja, om jag fick bra kompetensutveckling 

(   ) ja, om jag hade lämpligt material och uppgifter att följa 

(   ) ja, om jag hade mindre undervisningsgrupper 

(   ) annat, nämligen… 

 

 

Plats för egna kommentarer och reflektioner kring frågorna! 

Tex. Vad lägger du i begreppet laborativ matematik/laborativa arbetsformer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Tack för hjälpen! 
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     Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 
Beskriv laborativ matematik så utförligt du kan. Vad lägger du i begreppet? 

 

Vad har du för argument för laborativ undervisning? 

 

Har du några argument mot laborativ matematik? Ser du några svårigheter? 

 

Ge exempel på laborativt material som du använder. 

 

Hur kan man organisera den laborativa matematiken för att optimal inlärning ska ske? 

 

Vad/vilka faktorer är viktiga vid laborativ matematik för att inlärning ska ske? 

 

Vad kan gå snett under en laborativ matematiklektion? 

 

Hur gör du för att knyta ihop det praktiska med det teoretiska? 

 

Hur gör du för att bedöma eleverna när de laborerar? 

 

Hur dokumenterar eleverna laborationerna? 
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      Bilaga 3 

Rådata från enkäten 

 

Fråga 1. 

Vilken utbildning har du i ämnet matematik? 

Redovisas ej eftersom jag inte använt mig av svaren i mitt resultat. 

 

Fråga 2. 

Vilken typ av läromedel använder du i din undervisning? 

 

( 18 ) en lärobok 

( 10 ) plockar material ur olika läroböcker 

( 5 ) eget material 

( 2 ) annat, nämligen……. 

”konkret material som klossar, bråkbitar, spelkort, datorer, olika mattespel osv.” 

”arbetsmaterial i lösbladsform från bokens författare samt eget då och då.”  

   

 

Fråga 3. 

Hur upplever du att det är att undervisa i matematik? 

 

( 18 )  roligt                               ( 7 ) otillräckligt    vissa elever (2 svar)                

( 0 ) enkelt                                 ( 3 ) svårplanerat                  

( 13 ) meningsfullt                     ( 1 ) arbetsamt                        

( 9 ) inspirerande                       ( 1 ) stökigt                             

( 4 ) tacksamt                             ( 5 ) tidskrävande               ( 1 ) engagerande  (eget svar)    

        

 

Fråga 4. 

Finns det laborationer/laborativa inslag i de/det läromedel som du använder? 

 

( 11 ) ja                          ( 7 ) nej 

 

Fråga 5. 

Har du fått vidareutbildning inom laborativa arbetsmetoder i matematik? 

 

( 5 ) ja                             ( 13 ) nej 

 

Fråga 6. 

Brukar du använda dig av laborationer/laborativa inslag i din undervisning? 

 

( 16 ) ja                               ( 2 ) nej 
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Bilaga 3 

Om du svarat nej på fråga 6 kan du gå vidare till fråga 15. 

Fråga 7. 

Hur ofta ungefär brukar dina elever få arbeta laborativt? 

 

( 6 ) någon gång per läsår 

( 0 ) 2 – 3 gånger per termin 

( 7 ) 4 – 6 gånger per termin 

( 3 ) oftast varje vecka 

( 0 ) annat, nämligen… 

 

Fråga 8. 

När du använt dig av laborationer/laborativa inslag, varifrån hämtar du då inspiration? 

 

( 11 ) läromedel 

( 9 ) kollegor 

( 10 ) kurser som jag gått 

( 6 ) annat, nämligen…… 

”dialogen med eleven/eleverna. I min yrkesroll som speciallärare tycker jag att 

undervisningen handlar mycket om kommunikation med den enskilda eleven. Jag försöker 

utgå från vad eleven kommunikativt kan förmedla. I större klasser försöker jag få eleverna att 

kommunicera i par eller i mindre grupper.” 

”nätet, matematikdidaktisk litteratur, nämnarens tidskrifter.” 

”Egna tankar och idéer kring lärandet inom matematik som min utbildning givit mig 

möjlighet till.” 

”Böcker och www.lektion.se” 

”NMC:s hemsida” 

”Egna idéer” 

 

Fråga 9. 

Inom vilket/vilka moment har du prövat att använda dig av laborationer/laborativa inslag i din 

undervisning? 

 

( 8 ) aritmetik                                   ( 15 ) geometri 

( 8 ) procent                                      ( 1 ) funktionslära 

( 7 ) algebra                                      ( 15 ) sannolikhet och statistik 

 

Fråga 10. 

Finns det laborativt material på din skola som du brukar använda? 

 

( 12 ) ja det finns inköpt material 

( 8 ) ja det finns material som vi gjort/skaffat/ fixat till själva 

( 0 ) nej det finns inget färdigt material 

 

http://www.lektion.se/
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Bilaga 3 

Fråga 11. 

När inom ett moment brukar du låta dina elever arbeta laborativt? 

 

( 2 ) som introduktion 

( 0  ) i slutet av ett moment 

( 14 ) det varierar 

 

Fråga 12. 

Vilka fördelar kan du som lärare se när det gäller att arbeta med laborationer/laborativa inslag 

i undervisningen? 

 

( 11 ) det ger eleverna möjlighet att pröva och diskutera olika lösningar 

( 14 ) det ökar elevernas förståelse             

( 15 ) undervisningen blir mera varierad 

( 10 ) eleverna blir motiverade                    

( 4 ) man ”lättar upp” lektionerna lite 

( 14 ) eleverna får vara kreativa och använda flera sinnen            

( 4 ) annat, nämligen… 

”det kan bli tydligare för eleverna vad kunskaperna kan användas till” 

”att matematiken kan göras ämnesövergripande (NO, SO)” 

”att förståelsen ökar märks särskilt på de elever som brukar förstå det abstrakta” 

”vill att elevernas förståelse ska öka men det inträffar inte alltid” 

 

Fråga 13. 

Vilka nackdelar/hinder kan du som lärare se när det gäller att arbeta med 

laborationer/laborativa inslag i undervisningen? 

 

( 2 ) jag ser inga nackdelar eller hinder 

( 2 ) jag skulle behöva mera utbildning 

( 3 ) det tar mycket tid från annat i undervisningen 

( 8 ) det tar mycket tid att planera laborativ undervisning 

( 5 ) det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter 

( 5 ) det är för stora undervisningsgrupper 

( 4 ) det är svårt att vänja eleverna vid arbetssättet 

( 0 ) det tillför inte så mycket kunskapsmässigt 

( 4 ) annat, nämligen… 

”Det finns en stor risk att laborationer bara genomförs som ett roligt inslag, eleverna 

behöver oftast hjälp att lyfta sitt konkreta arbete till abstrakt matematiskt tänkande. En dåligt 

genomtänkt laboration kan i värsta fall bidra till att eleverna stärks i sitt eventuella 

”feltänk”, det är viktigt att elevernas tankar utmanas rätt.” 

”Med endast två lektioner i matte i veckan känns det ibland lite stressigt att ta med laborativa 

inslag.” 

”Det tar tid att tillverka eget laborativt material och färdigtillverkat är dyrt.” 
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  Bilaga 3 

 

”Jag tror att det är viktigt att de undervisande pedagogerna på skolan avsätter tid att 

diskutera vad laborativa inslag är i undervisningen. Jag tror att en sådan diskussion kan 

bidra till att öka laborativa inslag plus att synliggöra begreppet laborativa inslag. Olika 

pedagoger har olika referensramar.” 

 

Fråga 14. 

Vilken reaktion brukar du få från dina elever när ni arbetar laborativt? 

 

( 13 ) de tycker oftast det är roligt  

( 5 ) de upplever att de lär sig, förståelsen ökar 

( 7 ) de tycker mest att det är ett skönt avbrott i den vanliga räkningen 

( 4 ) de blir stressade och upplever att de inte hinner alla uppgifter i boken 

( 0 ) de tycker det är larvigt och vill inte delta 

( 1 ) annat, nämligen… 

”Att det blir en bra variation men det finns alltid de som misstycker.” 

 

Här slutar enkäten om du svarat ja på fråga 6 

Fortsättning från fråga 6… 

 

Fråga 15. 

Varför använder du dig inte av laborationer eller laborativa inslag i din undervisning? 

 

( 0 ) laborativ matematik hör hemma i de lägre åldrarna 

( 1 ) det tar mycket tid från annat i undervisningen 

( 2 ) det tar mycket tid att planera laborativ undervisning 

( 0 ) det är svårt att hitta meningsfulla uppgifter 

( 1 ) det är för stora undervisningsgrupper 

( 0 ) det är svårt att vänja eleverna vid arbetssättet 

( 0 ) det tillför inte så mycket kunskapsmässigt 

( 1 ) jag har inte tillräckliga kunskaper i arbetssättet 

( 1 ) annat, nämligen… 

”skolan har ett stugsystem som medför att det blir en lektion mindre i veckan, på 

stugtimmarna får eleverna jobba på egen hand” 

 

Fråga 16. 

Finns det något som skulle kunna få dig att ändra uppfattning i den här frågan? 

 

( 0 ) nej, inte som jag kan komma på 

( 1 ) ja, om jag fick bra kompetensutveckling 

( 1 ) ja, om jag hade lämpligt material och uppgifter att följa 

( 1 ) ja, om jag hade mindre undervisningsgrupper 

 ( 0 ) annat, nämligen… 
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           Bilaga 3 

                                                                                                                          

Plats för egna kommentarer och reflektioner kring frågorna! 

Tex. Vad lägger du i begreppet laborativ matematik/laborativa arbetsformer?  

”Jag tror att begreppet laborativa arbetsformar skiljer sig mycket från en pedagog till en 

annan. Därför är det viktigt att diskutera begreppet på varje skola. Jag tror att det är 

olyckligt om man likställer god undervisning med laborativa arbetsformer. Personligen tror 

jag att utgångspunkten i matematikundervisningen är mötet med eleven så att eleven känner 

förtroende och kan kommunicera sin kunskap till pedagogen. När den enskilda eleven ska 

förklara något matematiskt begrepp med egna ord tycker jag att eleven ges möjlighet att 

reflektera över sin kunskap. För mig är matematikundervisningen kommunikation där 

laborativa inslag är spel, bilder för att visualisera förståelsen.” 

”Det är ett intressant ämne du tar upp, jag måste säga också att för att kunna arbeta 

laborativt är det också viktigt att arbeta tillsammans, flera lärare mot samma mål, så att man 

kan dela med sig av uppgifter och också inspirera varandra till att våga släppa boken och tro 

att det fungerar ändå!!” 

”Husbygge med planlösning (teknikuppgift) och springa löparslingan på olika tider (idrott).” 

”Jag tror att de flesta lärare skulle önska att de hade större möjlighet att använda sig av 

laborativ matematik. Ofta är det dock svårt att hitta användbart material eller att försöka 

komma på något eget.” 

”Att visa med praktiska exempel hur man kan komma fram till problemlösningar” 

”Jag önskar att så snart som möjligt införa laborativa inslag i min undervisning.” 
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