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Abstrakt 
 

Therese Elmquist och Sofia Johansson 

Laborativ matematik – möjligheter i undervisningen ur ett lärarperspektiv 

 

Concrete mathematics – possibilities in the education from a teacher perspective 

Antal sidor: 37 
 

Under våra matematikstudier har vikten av laborativt arbetssätt inom matematiken förmedlats. 

Genom litteraturläsning samt verksamhetsförlagd utbildning har vi fått en bild av skolan som 

läromedelsberoende. Därför ansåg vi det skulle vara intressant att undersöka hur laborativ 

matematik användes ute i skolorna. Vårt syfte var att söka svar på hur lärare kan använda sig 

av laborativ matematik i sin undervisning och vad det finns för argument för arbetssättet. Som 

undersökningsmetod har semistrukturerade intervjuer använts. De tre respondenterna 

representerade både skolår 1-3 och 4-6.  

 

För att avgränsa undersökningen valdes två specifika områden inom matematik, 

taluppfattning och mätning. Utav undersökningen framgår det att lärarna använder sig mycket 

av laborativ matematik. Gemensamt är att samtliga respondenter använder sig av laborativa 

aktiviteter vid inlärning av multiplikation. Deras främsta argument för laborativ undervisning 

är att eleverna har roligt och då lär de sig, samtidigt som de ser matematikens värde. 
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1 Inledning
Matematik ses av många elever som svårt och ointressant. Många elever känner att 

lektionerna går långsamt och eleverna är omotiverade att göra sitt bästa, blir det för svårt ger 

en del upp (SOU 2004:97, s 43). Vi har egna erfarenheter om att det är just så här många 

elever känner inför matematikämnet. Många gånger kände vi själva att det var tråkigt och 

svårt under lektionerna. Från vår egen skoltid minns vi att det var väldigt mycket enskilt 

arbete i matematikboken. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött blandade 

undervisningsmetoder men tyngdpunkten har varit på boken. Vi funderar på om detta är ett 

mönster som präglar många lärares undervisning i matematik? Är det på grund av detta som 

vissa elever tycker att matematik är tråkigt? 

 

När vi läste matematikdidaktik pratade vi väldigt mycket om praktisk matematik. Vi fick även 

möjligheter till att prova olika material. Vi kände att det var ett roligt och stimulerande 

arbetssätt som har gett oss tankar på hur matematikundervisningen kan genomföras. Vi 

började fundera på om detta arbetssätt skulle göra att eleverna blir mer intresserade av 

matematik. 

 

Att ta reda på alternativa arbetssätt är i högsta grad relevant för en blivande matematiklärare. I 

kursplanen för matematik på grundskolan står det ”att för att framgångsrikt kunna utöva 

matematik krävs det en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 

matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer” (Skolverket, 2000 s. 3). Eftersom det 

inte är meningen att eleverna enbart ska sitta tysta i sina bänkar och räkna känns det relevant 

för oss att ta reda på laborativa arbetssätt där eleverna blir mer aktiva. Genom att bli insatt i 

forskningen på området och få en fördjupad insikt i hur olika lärare arbetar kan vi skapa oss 

en egen bild av hur vi själva vill arbeta. Målet med matematikundervisningen är för oss att få 

eleverna att upptäcka matematiken som ett redskap i vardagen. Därför instämmer vi i följande 

citat: 

 

”Ju fler sinnen som engageras desto bättre och matematik framstår inte bara som ett skolämne 

utan som något som kan vara till nytta i vardagen utanför skolan”. 

(Rystedt & Trygg 2005 s. 24) 
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden kommer att behandla teorier på lärande och på lärande specifikt i 

matematik. Efter det presenteras en bild av dagens matematikundervisning följt av en 

introduktion till ett laborativt arbetssätt i matematiken. Teoriavsnittet avslutas med en 

närmare förklaring av begreppen taluppfattning och mätning. 

 

2.1 Teori om lärande 
När barn lär sig är de aktiva och de behöver få utforska, pröva och tillåtas vara nyfikna i sin 

inlärning (Hwang & Nilsson, 1995). Redan Aristoteles var kritisk till att det teoretiska 

kunnandet vägde tyngre än det praktiska. Han ger ett exempel där han uttrycker att man som 

läkare inte enbart kan studera böcker för att lära sig bota sjukdomar (Ringbom citerad i 

Drugge & Hansson, 2000). Även idag förstår många att det man lär sig genom böcker måste 

kopplas till praktisk verksamhet för att lärande ska uppstå (Drugge & Hansson, 2000).  

 

2.1.1 Lärande enligt Tiller 
Tiller (2000) beskriver fyra olika komponenter som är av betydelse vid lärande. De olika 

komponenterna är ömsesidigt beroende av varandra. Komponenterna är att lära sig veta, göra, 

vara och leva. Att lära sig veta innebär bland annat en förmåga att minnas fakta och knyta 

samman dessa samt att bygga upp en ämnesförståelse. Att göra är den laborativa delen i 

lärandet. Genom aktivitet kan en förståelse för abstrakta begrepp skapas. Att vara betyder att 

bli sedd och få uppskattning av sin omgivning. Tiller (2000) menar att dagens skola 

kännetecknas av ensidighet till exempel genom att elevernas klasstillhörighet är beroende av 

ålder. Istället bör man som lärare ta del av mångfalden och utnyttja den i de olika lärande 

situationerna. Att leva innebär att känna sig trygg och trivas. Här spelar den sociala kontakten 

en stor roll och hur man behandlar varandra. 

 

2.1.2 De sju intelligenserna 
Howard Gardner har en teori om att det finns sju intelligenser hos människan. Här har vi valt 

att gå närmare in på Gardners teori om intelligenser. Gardner säger: 

 

”Samtidigt fungerar intelligenser enligt egna regler och har självständiga 

biologiska grundvalar. Det vore fel att söka efter detaljer som förenar 

 6



 
 

intelligenserna; var och en är ett system med egna spelregler. En biologisk 

liknelse kan vara passande: ögat, hjärtat och njurarna är alla organ i kroppen, 

men det är meningslöst att jämföra detaljer hos dem. Det samma gäller 

intelligenserna.” 

(Gardner, 1994 s. 61) 

 

Gardner menar att flera av intelligenserna kan vara sammankopplade med varandra, eller 

komplettera varandra. Alla intelligenserna behöver inte länkas samman på samma sätt. Men 

många av intelligenserna har ett nära samarbete. 

 

Lingvistisk intelligens: Det som är typiskt för den lingvistiska intellligensen är att man har ett 

stort ordförråd och kan använda sig av det i både argumentationer och skrift. För att använda 

sig av och stärka denna intelligens kan man tex berätta historier, skriva dagbok, argumentera 

(Gardner, 1994). 

 

Musikalisk intelligens: Har man en musikalisk intelligens är man intresserade av musik och 

har en känsla för musikens grundläggande element dvs tonalitet (melodier) och rytmer. Ofta 

har personer med musikalisk intelligens en grundstruktur som gör att han/hon förstår och kan 

analysera musik (Gardner, 1994). 

 

Logisk-matematisk intelligens: Med en matematisk intelligens ser man likheter, tänker logiskt 

och abstrakt, reflekterar. För att stärka den logisk-matematiska intelligensen är det bra att 

fundera över och lösa problem, arbeta systematiskt, strukturera (Gardner, 1994). 

 

Spatial intelligens: Det typiska för spatial intelligens är att man har lätt att läsa både kartor 

och diagram, känsla för färg och form, förmåga att tänka i metaforer genom att se likheter. 

Många barn som börjat skolan hittar på många platser runt det egna hemmet men de kan inte 

rita kartor, göra skisser eller beskriva förhållandet mellan de olika ställena i ord (Gardner, 

1994). 

 

Kroppslig-kinestetisk intelligens: Med kroppslig-kinestetisk intelligens har man stor kontroll 

över sin kropp både i finmotorik och också grovmotorik. Man tycker om att använda sig av 

sina händer och hela sin kropp, detta gör tex idrottare och dansare (Gardner, 1994). 
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De personliga intelligenserna: De personliga intelligenserna kan delas in i två delar som är 

intrapersonell intelligens och interpersonell intelligens. Intrapersonell intelligens är 

individens egen utveckling över det egna känslolivet. Interpersonell intelligens är vår förmåga 

att se och göra skillnad mellan andra individer. Dessa båda intelligenser hör ihop av den 

anledningen att människan lär känna sin omgivning med de egna känslorna och funderingarna 

som grund (Gardner, 1994). 

 

Gardner påpekar att inga prestationer bygger enbart på enskilda intelligenser utan det sker ett 

samspel mellan flera av intelligenserna (Gardner, 1994). Det som i första hand förknippas 

med matematik inom de olika intelligenserna är ordförrådet, se likheter, tänka logiskt och 

abstrakt, reflektera, strukturerat arbete, läsa kartor och diagram, känsla för färg och form, 

förmåga att tänka i metaforer genom att se likheter, finmotorik och grovmotorik. 

 

2.1.3 Learning by doing – John Deweys tankar om inlärning 
Mannen bakom uttrycket ”learning by doing” hette John Dewey. Dewey var först och främst 

filosof men kom att få mer och mer inflytande över frågor som rörde skolan genom att han 

startade en försöksskola vid University of Chicago och genom att han blev någon form av 

”lärofader” för den progressiva pedagogiken. Inom pedagogiken betonade Dewey individen 

och det sociala sammanhanget. Han menade att individen utvecklas och lär sig genom att 

samspela med sin omvärld. Med uttrycket ”learning by doing” menade Dewey att människan 

lär sig om sin omvärld genom att vara aktiv. Utveckling är där en arbetsuppgift för 

människan. I utbildningen, menar Dewey, måste eleverna få experimentera och prova sig 

fram. Individens eget intresse och aktivitet ska vara utgångspunkten för undervisningen. 

Dewey ansåg vidare att meningen med all pedagogik är att föra vidare ett socialt system och 

där är det viktigt att individerna själva får vara aktiva genom att experimentera och observera 

sin omgivning (Dewey, 1980). 

 

Dewey menar att det bästa vore om skolan var en kopia av samhället, ett miniatyrsamhälle. 

Skolan ska inte vara en plats där man lär sig sina läxor och där all form av samarbete 

betraktas som ”fusk”. Medicinen mot detta är, enligt Dewey, aktivt arbete där fri 

kommunikation, idéutbyte och tidigare erfarenheter står i fokus. En aktiverande skola är en 

skola som blir en del av livet. Här får eleverna lära sig genom att leva istället för att de får lära 

sig saker som de kanske har nytta av i en avlägsen framtid. Dewey ger ett exempel på hur ett 
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praktiskt arbete kan gå till genom att ta upp vävning och sömnad i skolan. Genom att utgå 

från detta kan man koppla in hela mänsklighetens historia, menar han. När barnen får väva, 

karda ull och rensa bomull kan de få en förståelse för sina förfäder, geografisk fakta kan 

kopplas in, uppfinningar kan talas om med mera (Dewey, 1980). 

 

Dewey skriver att barnets aktiva sida föregår den passiva i barnets utveckling. Uttryck och 

muskelutveckling kommer före intryck och sinnesintryck. Sätter man barnet i en passiv roll så 

får inte barnet följa sin naturliga utveckling vilket Dewey anser vara en av de största 

orsakerna till slöseri med tid och kraft i skolarbetet. Han menar att istället för att se till att 

barnen lär sig så mycket som möjligt ska man lägga större vikt vid att se till att de skapar sig 

föreställningar om saker och ting och klara begrepp (Dewey, 1980). 

 

Dewey poängterar att klassrummets traditionella utformning ger mycket liten möjlighet för 

barnens aktivitet, den främjar passivt lyssnande. Det saknas verkstäder, laboratorium, material 

och redskap för att barnen själva ska kunna undersöka på ett aktivt sätt. I Deweys ideal skola 

står istället biblioteket i centrum som en knutpunkt och runt det praktiska verkstäder. På så 

sätt får barnet utlopp för sin aktivitet, lust att göra något och få vara kreativ. Dewey menar 

vidare att barnet har fyra instinkter, intresset för att samtala och kommunicera, att undersöka 

och förstå, att tillverka eller konstruera och att uttrycka sig konstnärligt. Hur barnets aktiva 

utveckling sker beror på hur de här instinkterna har övats. När barnen under ett års tid 

regelbundet får arbeta efter dessa instinkter tillgodogör de sig mer fakta än om de enbart 

”pluggar in” den. Dessutom får de övning i att vara uppmärksamma, de lär sig tolka och dra 

slutsatser (Dewey, 1980). 

 

2.1.4 Malmers inlärningsteorier 
Gudrun Malmer beskriver sex olika inlärningsnivåer, för att lära matematik. Den första nivån 

är tänka-tala. Här reflekterar eleverna över de erfarenheter de har med sig. Steg två handlar 

om att göra-pröva. Här är det viktigt att eleverna får arbeta kreativt med ett material för att bli 

delaktiga i inlärningsprocessen. Tredje steget är att synliggöra. Här får eleverna visa hur de 

tänker på det sätt de känner är bäst. Fjärde nivån är förstå-formulera. Det är här det abstrakta 

symbolspråket kommer in, det gäller då att de tidigare nivåerna är färdigbyggda. Nivå fem är 

tillämpning. Här finns kunskapen att kunna använda tidigare modeller från andra situationer i 

ett nytt sammanhang. Den sjätte och sista nivån är kommunikation. Det är viktigt att föra en 
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kommunikation med eleverna kontinuerligt för att visa på att matematik inte bara används i 

matematikboken och under matematiklektionerna (Malmer, 2002). 

 

2.2 Matematikundervisning 
Det har blivit något av en trend i dagens skola att läraren ska handleda istället för att lära ut. I 

och med detta har undervisningen blivit mer läromedelsberoende, vilket har drabbat elevers 

lärande i matematik (SOU 2004:97). Matematiklektionerna domineras av tyst enskilt arbete i 

läroboken med gemensamma korta genomgångar (SOU 2004:97; Emanuelsson m.fl. 1996). 

Genom detta får eleverna bra träning på att räkna men de får inte möjlighet att analysera och 

lösa problem, argumentera för sina lösningar eller befästa begrepp (Emanuelsson m.fl. 1996). 

I en statlig offentlig utredning Att lyfta matematiken –intresse lärande och kompetens 

presenteras en studie om lärares kompetens i matematikämnet. Det visade sig att 2002/03 var 

det 70 procent av 1-6 lärarna som hade högst tio poäng i matematik i sin utbildning. Utöver 

det undervisar många lärare utan att ha tillräcklig kunskap och behörighet i matematik, detta 

förstärker den traditionella undervisningsmetoden. Senare i utredningen tar författarna 

avstånd från den enskilda räkningen, de ser den till och med som skadlig för eleverna (SOU 

2004:97). 

 

Det är vanligt att lärare under de första skolåren arbetar på ett laborativt sätt, men att man 

efter hand övergår mer och mer till att sätta läroboken i fokus för undervisningen. Som lärare 

är det viktigt att undvika en monoton undervisning. Detta på grund av att elever lär på olika 

sätt. Genom variation av undervisningen kan alla elevers behov tillgodoses (Skolverket, 

2003). I kursplanen för matematik framgår vikten av en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer (Skolverket, 2000). Aktiviteter utanför läromedel och stenciler är nödvändiga 

för att man ska kunna ta tillvara på elevernas kunskaper, erfarenheter och nyfikenhet, men 

också för att de ska kunna se matematikens värde (Emanuelsson m.fl. 1996). Det är viktigt att 

matematiklektionerna inte uppfattas som att man lär sig matematik endast genom räkning i 

läroboken. De bör även få möjlighet att prova på aktiviteter som upplevs som spännande. Vid 

denna typ av aktivitet får eleverna spontant reflektera över sitt handlande samtidigt som de 

kan upptäcka samband och mönster (Olsson, 2000).  
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2.3 Laborativt arbetssätt 
Avsnittet inleds med en definition av laborativ matematik. Efter det kommer en 

sammanfattning på varför lärare ska arbeta laborativt med stöd från styrdokumenten. 

 

2.3.1 Definition av laborativ matematik 
Laborativa aktiviteter är en länk mellan det konkreta och det abstrakta. Genom att arbeta med 

något konkret har man större möjligheter att koppla det till abstrakta matematiska begrepp för 

att skapa en förståelse för dem (Rystedt & Trygg, 2005). Det laborativa materialet aktiverar 

eleverna och är ett hjälpmedel för dem att lösa en konkret uppgift. När de kan lösa en konkret 

uppgift kan de lättare få fram generella lösningar (Berggren & Lindroth, 1997). Att arbeta 

laborativt innebär att hand och öga arbetar tillsammans och att eleven får berätta vad de gör 

och ser. Detta gör att de får större förutsättningar för begreppsbildningen (Malmer, 2002). 

 

Laborativt material kan delas upp i två grupper: 

• Vardagliga föremål, föremål som finns i naturen eller som vi använder i vår vardag. 

• Pedagogiska material, är särskilt framtaget för ett pedagogiskt ändamål.  

(Rystedt & Trygg, 2005) 

 

2.3.2 Varför arbeta laborativt? 
De små barnen lär sig matematik genom leken och det fria skapandet (Ahlberg, 2000). I 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning har man funnit att de elever som har varit 

engagerade och intresserade finns i de undervisningssituationer som präglas av känsla och 

tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både lärare och elever (Skolverket, 

2003). I den statliga offentliga utredningen om Att lyfta matematiken frågar sig författarna hur 

matematikens formella språk ska kunna möta elevernas upptäckarglädje och nyfikenhet? De 

menar att läraren såväl som variation i undervisningen är viktig i detta sammanhang. 

Forskning visar att en varierad undervisning gör att eleverna inte tröttnar på ämnet. Elever 

behöver både träning i grundläggande matematiska begrepp och få utmaningar (SOU 

2004:97). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet finns det stöd för ovanstående 

tankar: 

 

• Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 

undervisningen. 
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• Mål att sträva mot. Skolan skall sträva efter att varje elev 

o Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

o Utvecklar tillit till sin egen förmåga 

o Lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 11) 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet förordas att det är lärarens skyldighet att 

eleverna får prova olika arbetssätt och arbetsformer (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Laborativt arbetssätt kan stödja elever med matematiksvårigheter. Elever med matematiska 

svårigheter har ofta ett mycket begränsat matematiskt ordförråd. Om de får arbeta laborativt 

med ett nära samspel mellan hand och öga samtidigt som de får berätta vad de ser och gör 

ökar deras förutsättningar för begreppsbildning. Eleverna tycker även att det är roligt att 

arbeta laborativt och därmed ökar koncentrationsförmågan (Malmer, 2002). Ett laborativt 

arbetssätt är bra för alla elever, men de som har svårigheter i matematik gynnas mest av att 

arbeta med konkret material (Berggren & Lindroth, 1997). Rystedt och Trygg (2005) skriver 

dessutom att elever som använder laborativt material i matematikundervisningen visar bättre 

resultat än de som inte fått hjälp av liknande material. Malmer har funnit ett samband mellan 

laborativa övningar och elevers förmåga att kunna dra logiska slutsatser och finna lösningar 

till problem (Malmer, 1990). 

 

Konkretisering av undervisningen är viktig i skolan. De konkreta modellerna blir något för 

eleverna att tänka tillbaka på i andra sammanhang. Konkretiseringen har blivit ett viktigt 

begrepp eftersom elever lär på olika sätt. Det är även ett steg på vägen för att generalisera till 

en matematiskt giltig modell som kan användas i andra situationer (Löwing, 2004). För att nå 

till det här målet måste man tala matematik, koppla till verkligheten, arbeta laborativt och 

börja med det konkreta (Emanuelsson m.fl. 1996). Detta arbetssätt får stöd i läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, där det står beskrivet att skolans uppdrag är: 

 

• I skolans arbete skall de intellektuella så väl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. 

• En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 8) 
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2.3.3 Vad lärare bör uppmärksamma vid laborativ matematik 
Vid planering av laborativt arbete är det viktigt att läraren själv vet vilka målen är med 

undervisningen. Det gäller även att göra eleverna medvetna om vilka målen är för att det ska 

upptäcka matematiken i laborationen (Löwing 2004). För att eleverna ska lära sig något av 

aktiviteterna måste de väljas noggrant. De bör följas upp av samtal för att elevernas 

begreppsförståelse ska kunna utmanas och utvecklas men även för att de ska se matematiken i 

uppgiften (Rystedt & Trygg, 2005). 

 

Det som är kul är det som fastnar i minnet. Man vet ej varför men bara vetskapen om att det är 

så borde vara tillräcklig för att försöka få all undervisning rolig (Berggren & Lindroth, 1997). 

 

2.4 Valt matematikområde 
Vi har valt att koncentrera oss på två specifika matematiska områden, taluppfattning och 

mätning. Som utgångspunkt för att undersöka dessa områden vid intervjuerna användes ett 

måttband. Anledningen till att just taluppfattning och mätning valdes var att det i kursplanen 

för matematik står beskrivet att matematikämnet utgår från dessa begrepp. 

 

2.4.1 Taluppfattning? 
Taluppfattning innefattar en känsla för tal och även hur de kan hanteras (Olsson, 2000). 

Magne (1994) menar att det är svårt att finna en definition av begreppet taluppfattning mycket 

på grund av att det är ett brett begrepp som innefattar många delmoment. De olika 

delmomenten är enligt Magne (2002) att undersöka mönster, ordning, parbildning, grundtal 

och ordningstal, talramsan, pekräkning, sifferkännedom, sifferskrivning och mycket annat. 

Redan under barns första år läggs grunden för den framtida taluppfattningen genom att barnen 

ser mönster, klassificerar, parbildar, ordnar i serier, lär sig grundtal och ordningstal, 

ramsräknar och pekräknar. 

 

Tallinjen kan vara ett bra hjälpmedel i matematikundervisningen. Med hjälp av tallinjen kan 

man lättare få en överblick över talordningen och avstånd mellan olika tal. Tallinjen kan även 

representeras av måttbandet, meterlinjalen eller termometern. Vid räkning med negativa tal är 

termometern ett bra hjälpmedel, då får barnen konkret se att det finns lika många tal under 

som över ”nollan” (Malmer, 1988). 
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I kursplanen för matematik står det att skolan skall sträva efter att eleverna utvecklar sin tal 

och rumsuppfattning. De ska också förstå och kunna använda grundläggande talbegrepp och 

räkning med reella tal (Skolverket, 2000). 

 

2.4.2 Mätning 
Mätning sker när vi redogör för hur mycket något är till exempel längd, värme, tjocklek, 

tyngd och tid. Mätning innebär att man jämför en storlek med en annan. Vid mätning har man 

en egen referens att jämföra med för att kunna dra slutsatser om något är större eller mindre 

(Johnsen Høines, 2000). Meterlinjalen är dessutom ett bra hjälpmedel vid introduktion av tal i 

decimalform. Meterlinjalen kan delas in i tiondelar det vill säga decimetrar, hundradelar 

(centimetrar) och tusendelar (millimetrar). Hela linjalen blir således en hel (Malmer, 1990). 

 

När man arbetar med mätning är det viktigt att låta eleverna få se, känna, undersöka och 

jämföra olika föremål, på så sätt får de en förståelse för vad mätning är. Genom att de själva 

får arbeta laborativt med relevanta uppgifter får eleverna kunskap om vad enheter och 

mätning innebär och att de faktiskt har användning av det i vardagslivet. När längder mäts 

behöver eleverna inte enbart använda sig av linjalen utan de kan med fördel mäta med 

kroppsdelar till exempel antal fötter, armar, händer (Ahlberg, 2000).  

 

I kursplanen för matematik står det att skolan skall sträva efter att eleverna kan använda sig av 

olika metoder och måttsystem vid mätning för att kunna jämföra, uppskatta och bestämma 

storleken med hjälp av de enheter som behövs vid just den mätningen (Skolverket, 2000).  
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att söka svar på hur lärare kan använda sig av laborativ matematik i 

sin undervisning och vad det finns för argument för arbetssättet. Syftet mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

 

• Hur använder verksamma lärare sig av laborativ matematik? 

• Varför använder verksamma lärare sig av laborativ matematik? 

 

3.1 Avgränsningar 
För att avgränsa undersökningen valdes två matematikområden ut. Dessa områden var 

taluppfattning och mätning. Anledningen till att just dessa områden valdes ut var att det i 

kursplanen för matematik står att matematiken utgår från tal- och rumsuppfattningen. För att 

få ett mer djup på undersökningen valde vi att genomföra färre intervjuer.  Detta gjorde att vi 

kunde lägga ner mer tid på varje respondent för att få en så omfattande intervju som möjligt.
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4 Metod 

4.1 Urval 
Vi har valt att genomföra tre intervjuer med verksamma lärare på de tidigare skolåren. Två 

olika skolledare i en och samma kommun kontaktades. Vi bad dessa att undersöka om det 

fanns några verksamma lärare på deras skola som var intresserade av att ställa upp på 

intervjuer om deras laborativa arbetssätt i matematikundervisningen. På så sätt kom vi i 

kontakt med lärare som använde sig av laborativ matematik och som utan påtryckning från 

vår sida valde att ställa upp. Vårt urval var inte slumpmässigt. Det var ett klusterurval. En 

skola är en gruppering av populationsenheten, ett så kallat kluster. Vi valde en region, en 

kommun, där vi sedan valde ut två kluster för vår undersökning. Vi lämnade ett meddelande 

till varje kluster där vi berättade om oss själva och vår undersökning. Lärarna fick själva 

anmäla sitt intresse för deltagande i undersökningen (Bryman, 2002). 

 

4.1.1 Presentation av intervjuade lärare 
Lärare 1 

Lärare 1 tog sin lärarexamen 1972. Lärare 1 är utbildad lågstadielärare och arbetar nu som 

speciallärare. Under utbildningen behandlades laborativt material i hög grad. De fick själv 

prova på och tillverka eget material. Innan nuvarande lärartjänst har lärare 1 arbetat inom 

särskolan men mestadels varit klasslärare. Det var i och med en omorganisation för ett år 

sedan som hon blev speciallärare. Lärare 1 har arbetat på den nuvarande skolan i 13 år. Detta 

är en liten skola i en mindre stad med årskurserna 1-3. Personalen har enligt lärare 1 ett 

mycket gott samarbete med varandra. Under sin utbildning läste lärare 1 matematik och hon 

har under senare år läst fem poäng matematik på universitetsnivå. I den mån det finns 

möjlighet till kurser om matematik tar lärare 1 gärna chansen att delta eftersom matematik är 

ett specialintresse hos henne.  

 

Lärare 2 

Lärare 2 tog sin lärarexamen 2000. Lärare 2 är utbildad 1-7 lärare inom matematik, no, 

specialpedagogik och bild. Eftersom skolans organisation inte stämmer överens med 

utbildningens tänkta organisation, får lärare 2 undervisa i andra ämnen också. Under 

utbildningen läste lärare 2 40 poäng matematik. Utbildningen innehöll mycket laborativ 

matematik. De fick prova på olika material och hade även en hel del utomhusmatematik. Efter 
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examen började lärare 2 arbeta på en skola och där är hon fortfarande verksam. Lärare har 

hittills arbetat som klasslärare i år 3-6 och har för närvarande årskurs sex. Skolan är belägen i 

en mindre stad och är en stor F-6 skola med flera klasser i varje årskurs. Lärare 2 har ett motto 

i skolan som lyder, när man har roligt lär man sig.  

 

Lärare 3 

Lärare 3 är utbildad folkskolelärare och tog sin examen 1969. Folkskolelärarutbildningen 

varade i 2,5 år och omfattade alla skolans ämnen i årskurs 4-6. I utbildningen studerades de 

olika ämnena lika mycket även om lärare 3 vill minnas att just matematik och svenska 

prioriterades lite mer än de övriga ämnena. Under utbildningstiden behandlades inte laborativ 

matematik. Det var något som ansågs höra till lågstadiet och eleverna skulle då ha fått det 

laborativa de behövde inför fjärde klass. Lärare 3 har under årens lopp deltagit i diverse 

vidareutbildningar inom matematik, just för att det är av ett stort intresse. Dessa 

vidareutbildningar har bland annat omfattat sommarkurser och kvällskurser på högskolenivå. 

Skolan som lärare 3 arbetar på är belägen i en mindre stad och är en stor F-6 skola med flera 

klasser i varje årskurs. Lärare 3 har under sin verksamma tid som lärare mestadels arbetat som 

klasslärare i årskurs 4-6. För närvarande har lärare 3 en resursgrupp i matematik med sex 

elever i årskurs 6. Lärare 3 har under några år varit handledare för lärarestudenter på den 

verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

4.2 Etik 
God forskningsetik innebär att man visar respekt för de deltagande individerna. Eftersom vi 

valde att kontakta skolledarna, istället för att direkt fråga lärare, berättade vi via e-post vilka 

vi var, vad vi läste för något, vad vår undersökning skulle handla om och hur den skulle 

genomföras.  Vi ansåg att det var viktigt att respondenterna visste att de hade möjlighet att när 

som helst kunna avbryta för frågor eller avbryta sin medverkan i undersökningen. Innan 

intervjuerna började berättade vi för respondenterna om den anonymitet som rådde. Vi bad 

om tillåtelse att spela in intervjun på band. Respondenterna fick en intygan om att banden så 

snart vi analyserat klart skulle förstöras (Johansson & Svedner, 2001).  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer med lärarna på grund av att vårt syfte 

var att söka svar på hur lärare kan använda sig av laborativ matematik i sin undervisning. Vid 
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en semistrukturerad intervju är utgångspunkten en intervjuguide med bestämda teman att utgå 

från. Genom intervjuguiden är inte intervjuarna låsta vid specifika frågor utan intervjuguiden 

fungerar som en mall där friheten är stor, frågorna behöver inte följa en viss ordning och det 

finns gott om utrymme för följdfrågor. Men i det stora hela följs mallen som tidigare har 

utarbetats (Bryman, 2002). Den här sortens intervjuer ansåg vi passade bra på grund av att det 

ger stor möjlighet för respondenten att ge uttömmande svar, men även en möjlighet för 

intervjuarna att följa upp svaren. En stor fördel med intervjuer är att de ger kunskap som vi 

som studenter genast kan använda oss av i läraryrket (Johansson & Svedner, 2001). 

 

Problem vid intervjuer kan vara att intervjuarna inte lyssnar ordentligt på respondenten och 

missar att ställa följdfrågor, istället fokuseras all energi på att ställa de tänkta frågorna. Ett 

annat problem kan vara att intervjuarna lägger in egna värderingar i frågorna och därmed 

påverkar respondentens svar (Johansson & Svedner, 2001). Under intervjuerna som 

genomfördes var vi noga med att ge respondenterna mycket tid vid varje fråga. Vi tyckte även 

att det var viktigt att inte avbryta respondenten. Tack vare att det var gott om tid kände ingen 

av parterna sig stressade, vi kunde i lugn och ro lyssna på respondentens svar och utgå från 

dessa. Innan intervjutillfällena gick vi igenom frågeområdena och diskuterade hur de skulle 

tas upp utan att våra egna värderingar speglades. 

 

De båda problemställningarna har undersökts genom olika frågeområden (se bilaga 1). Den 

första frågeställning belystes genom att respondenten fick frågeområden som berörde 

erfarenheter och idéer inom området laborativ matematik. För att få svar på den andra 

frågeställningen användes frågeområden som berörde respondentens argument till laborativ 

undervisning. Genom att fokusera på två specifika matematikområden, taluppfattning och 

mätning, förväntades praktiska svar på hur de respondenterna arbetade. Respondenterna fick 

berätta på vilket sätt de kunde utnyttja ett måttband i sin undervisning. Anledningen till valet 

av just måttband var för att det var ett enkelt laborativt material som de flesta har tillgång till.  

 

I denna undersökning valde respondenterna att delta i intervjuerna, helt utan påtryckning. Det 

förutsattes att de från början hade ett intresse för laborativ matematik. Skulle samma 

undersökning göras om med andra respondenter är risken stor att resultatet skulle bli 

annorlunda av den anledningen att respondenterna i den undersökningen inte använde sig av 

laborativ matematik i samma utsträckning. Reliabiliteten blir således inte hög. Eftersom det 

har genomförts relativt få antal intervjuer har det öppnat för möjligheten att gå djupare in i 
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ämnet. Hade fler intervjuer genomförts hade varje intervju blivit kortare och djupet inte lika 

stort. I och med de djupa intervjuerna blir validiteten på denna undersökning hög. En djup 

intervju i kombination med att varken respondenten eller vi som intervjuare var stressade utan 

hade gott om tid gjorde det möjligt att få uttömmande och sanningsenliga svar.  

 

4.4 Procedur 
Vid kontakt med respondenterna användes dels telefon, dels e-post. Med hjälp av dessa 

kommunikationsformer gav vi respondenterna information inför intervjun. Eftersom ett 

specifikt matematikområde skulle undersökas ombads respondenterna i förväg att fundera på 

hur de kunde använda sig av ett måttband i sin matematikundervisning.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna deltog vi båda två. Detta för att båda skulle få lika insikt i 

intervjuerna. Genom att båda deltog vid alla intervjuer ökade reliabiliteten, det vill säga 

noggrannheten vid mätningen. Skulle intervjuerna ha genomförts av olika personer finns det 

risk att de blivit alltför olika och därmed hade reliabiliteten minskat (Johansson & Svedner, 

2001). Lärarna intervjuades enskilt av den anledningen att alla respondenter skulle få 

möjlighet att prata fritt om sina egna tankar och funderingar. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes bandspelare som hjälpmedel. Fördelarna med att 

banda intervjuer är att alla parter kan koncentrera sig på vad som sägs och det underlättar 

uppföljningen av intressanta synpunkter. Efterarbetet underlättas även det för att man kan om 

och om igen gå igenom ordagrant vad som sades vid intervjutillfället. Det är viktigt att 

respondenten ger samtycke att intervjun spelas in (Bryman, 2002). För att respondenten ska 

känna sig trygg är det viktigt att berätta för dem att ingen annan kommer att lyssna på 

intervjun (Johansson & Svedner, 2001). Skulle bandning av intervjuerna inte ske är risken stor 

för fel på grund av att intervjuarna kan förvränga eller ha svårt att minnas och därigenom 

tolka svaren på fel sätt (Bryman, 2002). Genom bandning av intervjuerna blir 

dokumentationen noggrannare och därmed ökar reliabiliteten. 

 

Validitet är ett mått för att mäta hur väl undersökningens bild stämmer överens med 

verkligheten. Av vår undersökning kan man inte dra några generella slutsatser om hur det 

förhåller sig i övriga landet eftersom vi utfört ett fåtal intervjuer i en begränsad del av landet. 

Genom intervjuerna fick vi en bild av hur det är på de enskilda skolorna vi har besökt. Utifrån 
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detta kan vi dra slutsatsen att validiteten ökar då vi ser till de enskilda skolorna (Bryman, 

2002).  
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5 Resultat och analys 
Nedan har vi valt att redovisa resultaten från de olika frågeområdena direkt följt av en analys 

för varje område. 

 

5.1 Verksamma lärares syn på innebörden av laborativt arbetssätt 

5.1.1 Resultat 
För lärare 1 är laborativt arbetssätt när man använder sig av material som till exempel spel, 

pennor, kottar med mera för att konkretisera undervisningen, det vill säga det laborativa 

materialet kan både hämtas från läromedelsförlagen och från naturen. Vid laborativt arbete 

tycker lärare 1 att det är viktigt att kunna använda hela kroppen, händer för att kunna plocka 

med material och fötter för att hoppa på tallinjen, det är viktigt att eleverna får prova sig fram.  

 

Lärare 2 anser att laborativ matematik är då inte matematikboken står i fokus utan att arbetet 

sker konkret. Lärare 2 ger exempel på vad hon menar med konkret matematik. Det är då ett 

material användes eller då vardagsmatematik tillämpas. Vardagsmatematik för lärare 2 är 

bland annat att tillämpa saker som är hämtat från elevernas vardag. I samband med att en 

klass ska ordna ett disco kan vardagsmatematiken bli att handla, baka, sätta priser och ta 

betalt.  

 

Lärare 3 anser också att laborativt arbetssätt går ut på att använda kroppen. Vardagsmatematik 

är en viktig del av undervisningen anser lärare 3. Lärare 3 påpekar att utgångspunkten är att 

eleverna själva får fundera på vad som kommer att ske för att sen själva prova och därefter 

jämföra sitt resultat med tankarna innan.  

 

5.1.2 Analys 
Lärare 1 och 2 talade båda om material som en del av den laborativa undervisningen. Att 

lärare 1 påpekade att det laborativa materialet inte bara behöver köpas in från 

läromedelsförlag finner vi stöd i hos Rystedt och Trygg (2005) när de skriver att laborativt 

material kan delas upp i två grupper, vardagliga föremål och pedagogiskt material. Lärare 1 

och 3 tycker att det laborativa arbetet ska utföras med hela kroppen, det vill säga genom detta 

är eleverna aktiva och de får prova sig fram i sin inlärning. Vikten av deras tankar bekräftas 

av Hwang och Nilsson (1995) som skriver att barn lär sig då de är aktiva. Lärare 2 och 3 
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använde sig av vardagsmatematik i sina undervisningar vilket även Dewey (1980) betonar 

vikten av då han talar om skolan som en del av livet. Tidigare har Gudrun Malmers (2002) 

sex inlärningsnivåer i matematik presenterats. Lärare 3 tillämpade de första tre nivåerna som 

var att tänka-tala, göra-pröva och synliggöra matematiken.  

 

5.2 Taluppfattning 

5.2.1 Resultat 
Det första lärare 1 kom att tänka på var att ett måttband fungerar på samma sätt som talraden. 

Lärare 1 hade flertalet exempel på hur man kan använda sig av talraden. Först och främst är 

det ett överskådligt hjälpmedel för att se talens ordningsföljd och därmed deras närmaste 

talkamrater. För de elever som har det extra svårt kan det vara en fördel att ha talraden på 

bänken. Vid introduktion av multiplikation kan man som lärare ta hjälp av talraden för att 

åskådliggöra ”hoppen” menar lärare 1. Eleverna har också nytta av talraden genom att de kan 

se hur varje multiplikationstabell ser ut på tallinjen, det vill säga att eleverna ritar ut tabellerna 

på en tallinje. Har man tillgång till pappersmåttband kan man enligt lärare 1 med fördel 

använda dessa vid multiplikation genom att eleverna får rita på sitt måttband.  

 

Lärare 2 anser att tallinjen är en variant av måttbandet. På tallinjen kan eleverna se vilka tal 

som är grannar med andra tal. Tallinjen kan enligt lärare 2 med fördel användas vid räkning 

med negativa tal. Negativa tal kommer naturligt in vid diskussioner om temperatur. Där kan 

tallinjen (termometern) åskådliggöra för eleverna. Just negativa tal har lärare 2 sett att elever 

har svårigheter med. Lärare 2 ser det som en fördel att använda tallinjen som hjälpmedel vid 

inlärning av multiplikation. Hur det kan gå till förklarade lärare 2 på liknande sätt som lärare 

1. Vid bråkräkning anser lärare 2 att ett hjälpmedel kan vara metern, det vill säga tallinjen upp 

till 100. Lärare 2 berättar hon i sin undervisning visar eleverna att en meter är en hel och att 

metern kan delas upp i tio delar, decimetrar som står för tiondelar och så vidare.  

 

Precis som lärare 1 och 2 ser lärare 3 att måttbandet är en variant av talraden. Lärare 3 tycker 

att med hjälp av en stor talrad på golvet kan ”hoppa” in multiplikationstabellerna. Lärare 3 

säger att eleverna på så sätt får in multiplikationen i kroppen, det vill säga hon tror att det blir 

lättare att lära sig på detta sätt. Lärare 3 anser att en termometer mycket väl kan användas vid 

räkning med negativa tal. Lärare 3 har erfarenheter av att elever har svårigheter att förstå hur 

en minskning av temperaturen med tre grader från det ursprungliga minus sjutton grader kan 
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bli minus tjugo grader. Genom att visa på en tallinje eller vanlig termometer kan man skapa 

en förståelse för negativa tal menar lärare 3. 

 

5.2.2 Analys 
Gemensamt för alla tre lärarna var att de använde sig av tallinjen vid inlärning av 

multiplikation. De såg dock lite olika på hur användningen av tallinjen kunde ske. Lärare 1 

och 2 tyckte att eleverna skulle ha varsin tallinje för att på den kunna rita ut de olika 

tabellerna och hoppa med fingrarna för att se samband och mönster i 

multiplikationstabellerna. Olsson (2000) berättar om liknande erfarenheter som resulterar i att 

eleverna spontant reflekterar och upptäcker samband och mönster. Lärare 3 har ytterligare 

idéer vid inlärning av multiplikation. Hon ansåg att eleverna kunde få hoppa med hela 

kroppen, på en stor tallinje på golvet, för att på så sätt få in multiplikationstabellen som är ett 

relativt abstrakt moment. När eleverna hoppar är de aktiva i sin inlärning. Tiller (2000) 

skriver att aktivitet är nödvändig för förståelse av abstrakta begrepp.  

 

Lärare 1 och 2 talade om hur talraden kan användas för att göra eleverna uppmärksamma på 

talens ordningsföljd och dess grannar. De får stöd av Malmer (1988) som ser tallinjen som ett 

bra hjälpmedel för att kunna överblicka talordningen och se avstånd mellan olika tal. 

 

Eftersom lärare 2 och 3 undervisar i årskurserna 4-6 är det naturligt för dem att använda sig av 

negativa tal i sin undervisning. Båda två har sett att tallinjen eller termometern mycket väl kan 

användas i denna undervisning, detta för att de flesta elever är bekanta med hur termometern 

fungerar. Båda lärarna har upplevt att eleverna har haft svårigheter att räkna med negativa tal. 

Genom att använda termometern får eleverna se att det finns lika många tal under som över 

nollan, detta menar även Malmer (1988) som skriver att termometern kan skapa en förståelse 

för negativa tal. 

 

Lärare 2 nämnde att metern kan vara ett hjälpmedel vid bråkräkning. Metern kan man dela 

upp i tio delar det vill säga tiondelar och så vidare. Malmer (1990) har liknande tankar om 

inlärning i decimalform vilket vi förknippar med bråkräkning. Genom att konkretisera 

bråkräkning med en meterlinjal får eleverna en konkret modell att se tillbaka på i andra 

sammanhang, detta är något som Löwing (2004) betonar vikten av i resonemanget om 

konkreta modeller som stöd. 
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Den här undersökningen pekar på att det är vanligt att lärare använder sig av talraden vid 

multiplikationsinlärning. I vår undersökning sa samtliga lärare att talraden med fördel kunde 

användas i undervisningen av multiplikation. 

 

5.3 Mätning 

5.3.1 Resultat 
Lärare 1 tränar mätning med sina elever genom att de får uppskatta längder och sedan mäta 

med måttband för att se om deras antaganden stämde. Detta tillämpar lärare 1 både på långa 

och korta sträckor. Lärare 1 brukar i sin undervisning låta eleverna i klassen mäta varandra. 

Genom att kontinuerligt göra mätningar får eleverna se hur mycket de har växt sen förra 

gången eller sedan den gång de först mätte sig. Lärare 1 gör sen tillsammans med klassen ett 

diagram över hela klassens längder.  

 

Lärare 2 brukar mäta mycket utomhus. Ute har eleverna till exempel mätt omkrets på träd och 

mätt olika avstånd. Det hela har tagit sin utgångspunkt i att eleverna fått uppskatta omkretsen 

och har sedan följts av att de har mätt och jämfört tankarna mot det verkliga resultatet. Lärare 

2 berättade att i samband med till exempel friidrottstävlingar har eleverna i skolan fått tillfälle 

att mäta längder och höjder som stjärnorna har gjort. Det kan ofta vara svårt för eleverna att 

enbart genom tv förstå hur högt Stefan Holm hoppar. Att mäta upp hur högt det var han 

hoppade gör att eleverna får en ”aha-upplevelse”.  

 

Lärare 3 berättade att de brukar uppskatta olika avstånd för att sedan mäta det verkliga 

avståndet. Eleverna brukar även få ett givet avstånd för att sen utan hjälpmedel mäta upp 

denna sträcka. När eleverna mäter använder de sig av olika mätinstrument, det kan bland 

annat vara armar, ben, fötter, hela kroppen. I samband med arbete med areabegreppet mäter 

de olika föremål både ute och inne för att räkna ut arean av dem.  

 

5.3.2 Analys 
Alla tre lärarna använde sig av avståndsmätning och uppskattning av avstånd som en del i 

undervisningen. Lärarna menar att eleverna genom att mäta olika sträckor skapar en 

uppfattning om hur långt ett visst avstånd är. Ahlberg (2000) håller med om att denna aktivitet 
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bidrar till att eleverna skapar sig en kunskap om vad enheter och mätning innebär. Deras 

arbete får även stöd i kursplanen för matematik som betonar att eleverna ska kunna uppskatta, 

jämföra och bestämma storleken (Skolverket, 2000). Lärare 3 berättade att hon utöver 

mätning med meterskalan använde sig av hela kroppen som mätinstrument. Det är något som 

även Ahlberg (2000) tycker att man med fördel kan göra. 

 

I den här undersökningen visar det att lärarna i undervisningen om mätning använder sig av 

uppskattning följt av avståndsmätning. Härmed kan vi dra slutsatsen att det är vanligt att 

använda sig av uppskattning. 

 

Alla lärarna använder verklighetsanknytning i mätbegreppet. Lärare 1 låter eleverna mäta 

varandra, lärare 2 mäter upp och visar olika friidrottsresultat och lärare 3 använder 

areabegreppet på verkliga föremål. Ahlberg (2000) skriver att det är viktigt att få eleverna 

medvetna om att de faktiskt har användning av det de lär i skolan även i vardagslivet. 

 

Denna undersökning pekar på att verklighetsanknytningen är stark vid mätundervisning. 

 

5.4 Erfarenheter 

5.4.1 Resultat 
Lärare 1 har genom sin erfarenhet upptäckt att laborativ matematikundervisning är uppskattad 

hos eleverna. Eleverna tycker att det är roligt och genom att de har roligt börjar de förstå 

samband och mönster i matematiken. När man som lärare ser att eleverna kommer på 

systemet inom matematiken är det en tillfredställelse både för lärare och elever menar lärare 

1.  

 

Lärare 1 har ett helt klassrum till förfogande för sin specialundervisning. I och med att lärare 

1 har tillgång till ett helt klassrum finns det gott om plats för aktivitet och rörelse. När det 

finns mer plats att vara på gynnar det den laborativa matematikundervisningen menar lärare 1. 

En fördel med stora utrymmen är att allt material inom matematiken kan förvaras på ett och 

samma ställe och lätt finnas tillgängligt under undervisningen. När lärare 1 tänker tillbaka på 

laborativt material som fungerat bra nämner hon bland annat att spel som innehåller tärningar 

och kortlekar har varit utvecklande för eleverna. 
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Det första lärare 2 lyfte fram var att eleverna har roligt när de håller på med laborativ 

matematik. Lärare 2 har sett att eleverna i samband med praktiska aktiviteter har fått så 

kallade ”aha-upplevelser”, det vill säga att de har sett samband med det teoretiska.  

 

Lärare 2 ger exempel på hur man kan få in laborativ matematik i vardagen på ett sätt som 

lärare 2 anser vara lyckat. Klassen lärare 2 är klasslärare för är en sjätteklass som med jämna 

mellanrum anordnar discon. Inför discona behövs en hel del förberedelser som man 

fördelaktigt kan förlägga under matematiklektionerna. Dessa förberedelser kan bland annat 

vara att baka och att köpa in varor. I samband med bakningen har eleverna fått omvandla 

recept, prissätta färdiga bakverk, jämföra inköpspriser och ta betalt. Vid baktillfällena får 

eleverna prova på att dubbla recept och det kanske svåraste att baka en och en halv sats. Vid 

smakning av resultaten märks det väl om receptet inte har ökats på rätt sätt, här är eleverna 

alltid noggranna för de vill att det ska smaka gott. Lärare 2 har erfarit att elever som i vanliga 

fall har svårt för matematik lyckas bra med bakningen. 

 

Alla former av spel tycker lärare 2 är viktigt i matematikundervisningen, även dataspel. 

Hennes erfarenhet av datorspel är att eleverna hela tiden vill komma vidare i spelet vilket 

medför att de behöver lära sig nya begrepp till exempel arean av en triangel. De frågar efter 

hjälp, det är inte alltid läraren de frågar utan en elev som tidigare lärt sig uppgiften i fråga. 

Lärare 2 menar att just för att det är kul lär sig eleverna. 

 

Lärare 3 ser att eleverna tycker det är roligt med laborativ matematik. Lärare 3 arbetar med en 

mindre grupp elever med svårigheter för matematik. Lärare 3 har sett stora fördelar med 

arbete i en mindre grupp. Hon märkte att eleverna i hennes grupp känner sig säkra i den lilla 

gruppen men är mer osäkra i helklass. Lärare 3 berättar att eleverna i resursgruppen gärna 

deltar i helklass då de har laborativa aktiviteter, men att de då får vara en grupp och inte 

blandas med övriga klasskamrater. När den lilla resursgruppen var blandad i mindre grupper 

med resten av klassen märkte lärare 3 att resursgruppens elever höll sig i bakgrunden. Detta 

trots att de ibland hade en bra laborativ lösning på problemet så vågade de inte stå för den. 

Här märkte lärare 3 att eleverna behövde ”puffas” på för att våga berätta sina lösningar. Att 

eleverna i resursgruppen hade rätt var stärkande för deras självkänsla märkte lärare 3. 

Anledningen till att de lyckades så bra, tror lärare 3, var att dessa elever tänkte praktiskt 

istället för teoretiskt. Lärare 3 har den erfarenheten att allt arbete med laborativ matematik går 

bra. 

 26



 
 

Lärare 3 använder sig av vardagsmatematik i så många situationer som möjligt det kan till 

exempel vara vid anordning av disco och vid bakning.  

 

5.4.2 Analys 
Samtliga lärare berättade att eleverna upplevde den laborativa matematikundervisningen som 

rolig. När eleverna arbetar med laborativ matematik har samtliga lärare påpekat att eleverna i 

många fall har upptäckt samband och mönster. Rystedt och Trygg (2005) stödjer lärarnas 

resonemang när de talar om kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. Lärarna har 

givit intrycket av att deras elever lär sig då de har roligt, en åsikt som även Berggren och 

Lindroth (1997) ställer sig bakom. Lärarna menade att eleverna genom laborativt arbete hade 

lättare att se mönster och samband i matematiken. Att se samband stärker den logisk-

matematiska intelligensen enligt Gardner (1994). Förmågan att tänka i metaforer genom att se 

likheter och samband stärker den spatiala intelligensen. 

 

Lärare 1 berättade att hon har tillgång till ett helt klassrum i sin specialundervisning. Detta ser 

lärare 1 som en stor fördel som ger möjlighet till olika aktiviteter. Dewey (1980) menade 

också att klassrummets utformning har stor betydelse för möjligheten till elevernas egen 

aktivitet. Ett traditionellt klassrum främjar enligt Dewey framför allt ett passivt lyssnande. 

Eftersom det stora klassrummet inbjuder till aktivitet kan den kroppsliga-kinestetiska 

intelligensen utvecklas (Gardner, 1994). 

 

Både lärare 2 och 3 sätter vardagsmatematiken i fokus i samband med den laborativa 

matematikundervisningen. Deras klasser anordnar discon med jämna mellanrum och då tar 

lärare 2 och 3 tillfället i akt att låta eleverna baka, jämföra priser och prissätta varor. Drugge 

och Hansson (2000) menar även de att man lär sig i teori måste kopplas till något praktiskt. 

Emanuelsson m.fl. (1996) stöder även de lärarnas tankar kring vardagsmatematik. De menar 

att det är nödvändigt att ha aktiviteter utanför läromedlen för att eleverna ska se matematikens 

värde. Det är inte bara nödvändigt utan en skyldighet för lärare att eleverna får prova på olika 

arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Elever med svårigheter i matematik har uppvisat positiva resultat i samband med laborativ 

undervisning. Även lärare 2 har erfarenheter av att elever med svårigheter har lyckats bättre 

med laborativ undervisning. Genom att eleverna mestadels får arbeta i en mindre grupp tror 
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lärare 3 att det bidrar till ökad självsäkerhet inom matematik. Detta är något som står med 

som mål i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Rystedt och Trygg (2005) skriver också att de som får hjälp av laborativt arbetssätt i 

matematikundervisningen visar bättre resultat än de som inte har den möjligheten. 

 

5.5 Varför arbeta laborativt? 

5.5.1 Resultat 
Lärare 1 ser bara fördelar med laborativt arbetssätt i matematiken. De argument för laborativ 

undervisning som lärare 1 ser lyder: 

• Eleverna förstår vad de gör 

• Eleverna tycker det är roligt 

• Eleverna ser vad de har för användning av matematiken i vardagen 

• Genom lek vågar eleverna lita på sig själva 

• Eleverna kommer underfund med logiskt tänkande 

• Eleverna får en konkret grund att stå på 

 

Lärare 2 ser mest positiva saker med laborativ matematik, men även några få nackdelar. 

Argument för laborativ undervisning är: 

• Eleverna tycker det är roligt och blir på så sätt intresserade. Har man ett intresse och 

tycker något är roligt lär man sig 

• Eleverna känner att de har nytta av det de lär sig när det kopplas till deras verklighet 

• Att lyckas ger svaga elever bättre självförtroende 

• Man lär sig när man gör något 

 

Lärare 2 ser även några negativa konsekvenser som kan uppstå. Dessa kan vara: 

• Konflikter i gruppen (vid grupparbete) 

• Svaga elever kan känna sig underlägsna (vid grupparbete) 

 

De argument lärare 3 har för laborativ undervisning är: 

• Eleverna tycker det är roligt 

• Stärker självkänslan för svaga elever 

• Skapar en djupare förståelse hos eleverna 
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• Mer aktivt arbetssätt 

• De får förståelse för att det de lär sig i skolan är användbart i vardagen 

• Teoretisk kunskap ligger bara på ytan, får eleverna arbeta praktiskt ”fastnar det i 

kroppen” 

 

De negativa sidorna som lärare 3 ser i laborativt arbetssätt är: 

• Det är tidskrävande 

• Disciplinen kan försämras 

• Olika arbetsmoraler i grupperna kan skapa konflikter 

 

5.5.2 Analys 
Alla tre lärarna nämnde under intervjuerna att laborativ matematik upplevs som rolig av 

eleverna. Lärare 2 sa vidare att man lär sig när man har roligt och gör något praktiskt. Även 

Malmer (2002) har funnit ett samband mellan koncentrationsförmågan och laborativt arbete. 

Det samband hon fann var att om eleverna har roligt, som de enligt Malmer har vid laborativt 

arbete, ökar deras koncentrationsförmåga. Enligt skolverkets nationella kvalitetsgranskning 

(2003) visar det att de elever som är mest engagerade och intresserade är de elever som får 

uppleva undervisning som är präglad av känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och 

aktivitet. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998) 

står det att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara en grund för undervisningen. 

Dewey (1980) myntade uttrycket ”learning by doing”. Med det menade Dewey att människan 

lär sig genom att vara aktiv, liknande tankar hade lärare 2. 

 

Samtliga lärare har märkt att eleverna, genom att arbeta laborativt med tydlig koppling till 

verkligheten, har skapat en förståelse för att det de lär sig i skolan är användbart i vardagen. 

Emanuelsson m.fl. (1996) anser att aktiviteter utanför läromedel och stenciler är nödvändigt 

för att eleverna ska förstå matematikens värde i vardagen. 

 

Att arbeta med laborativt material för att stärka elevernas självkänsla är något som samtliga 

lärare instämmer i. Lärarna upplever att eleverna vågar lita mer på sig själva. I läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att skolan skall 

sträva efter att utveckla nyfikenhet och lust att lära samt de får tillit till sin egen förmåga. 

Under intervjuerna har det framkommit att elever med svårigheter gynnas extra mycket av 
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laborativt arbete. Berggren och Lindroth (1997) konstaterar att laborativt arbetssätt är bra för 

alla elever men gynnar särskilt de svaga eleverna.  

 

Genom att arbeta laborativt utvecklas elevernas intelligenser så som Gardner (1994) ser dem. 

Då eleverna i grupp diskuterar problem skapar de sig ett större ordförråd och övar sig i 

argumentation, det är enligt Gardner den lingvistiska intelligensen.  

 

Lärare 1 hade svårt att se nackdelar med ett laborativt arbetssätt. Lärare 2 och 3 hade under 

denna termin arbetat mycket med grupparbete inom laborativ matematik och hade där märkt 

att konflikter lätt kan uppstå i grupperna. Att laborativt arbete är tidkrävande och att 

disciplinen kan försämras i gruppen nämnde lärare 3. Lärare 2 hade erfarenheter av att svaga 

elever kan känna sig underlägsna vid grupparbete.  

 

Denna undersökning pekar på att ett laborativt arbetssätt kan vara en väg mot att uppnå 

strävansmålet i  läroplanen angående tillit till sin egen förmåga. Lärarna menade att eleverna 

lyckades bättre vid laborativt arbete och därmed ökade deras självförtroende. 
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6 Diskussion 
Vi kommer nedan att föra en diskussion om tankar som uppkommit under arbetets gång 

beträffande metod, resultat och framtida forskning. 

 

6.1 Resultatreflektion 
Vid sökandet efter en definition på laborativ matematik märkte vi att det var svårt att finna. 

Det står mycket i litteraturen om fördelar med laborativ matematik men definitionen lämnar 

oftast författaren åt läsaren. Ett problem som vi ser det är att lärare ska använda sig av 

laborativa aktiviteter i undervisningen men vad laborativ aktivitet är, är upp till varje enskild 

lärare att bedöma.  

 

Innan undersökningen genomfördes hade vi föreställningen att lärare i skolår 1-3 använde sig 

mer av laborativ matematik än lärare i skolår 4-6. Undersökningen visade att det inte är någon 

skillnad i inställningen till att använda laborativ matematik. Det var överraskande men vi ser 

det som positivt att även år 4-6 får ta del av laborativ matematik. Skillnaden vi fann mellan år 

1-3 och 4-6 var att läraren i skolår 1-3 använder laborativ matematik spontant i 

undervisningen medan lärarna i år 4-6 har schemalagd tid då laborativ undervisning ska ske. 

 

I undersökningen framkom det att lärarna använde sig mycket av laborativ undervisning. De 

gav flera olika exempel på aktiviteter. Ett av dessa exempel var arbetet med 

multiplikationstabellerna. I och med laborativa aktiviteter underlättades inlärningen av 

tabellerna för eleverna menade lärarna. Vi funderar därför på om det är vanligt att 

åskådliggöra multiplikationstabellerna på liknande sätt eller om det bara är att ”plugga in” 

tabellerna. Våra egna erfarenheter säger att multiplikationstabellerna är något man ”pluggar 

in” därför ser vi positivt på att eleverna får möjlighet att lära sig multiplikationstabellerna på 

ett annat sätt än vad vi har fått erfara. 

 

Av undersökningen framkom det att eleverna med hjälp av laborativ undervisning i 

matematik ser en användning av matematiken i vardagssammanhang. Detta var något som 

samtliga respondenter var eniga om. Ett av våra argument för laborativ matematik har varit att 

eleverna ser nyttan i det de lär sig och kan använda det i vardagen. Det är viktigt för att skolan 

ska bli en del av livet och inte en plats där man mot sin vilja tvingas lära sig saker man inte 
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ser nyttan av. Vi tycker att alla tre respondenterna på ett positivt sätt använder sig av 

vardagsmatematik. Efter intervjuerna känner vi att vi har fått många praktiska tips och idéer 

på hur laborativa aktiviteter med en koppling till vardagen kan genomföras.  

 

Att laborativ undervisning är rolig instämde samtliga lärare i. De nämnde att när man har 

roligt lär man sig. Enligt oss är det viktigt att undervisningen ska ske på ett lustfyllt sätt. När 

eleverna har roligt tänker de inte på att de lär sig något. Lärare 2 gav ett tydligt exempel på 

när eleverna har roligt och lär sig på samma gång. Detta kan enligt lärare 2 ske i samband med 

spel vid datorn. Eleverna ville komma så långt som möjligt och för att komma långt var de 

tvungna att utveckla sitt lärande i matematik. Det kan vara ett problem att tillfredställa alla 

elevers behov av lustfyllt lärande men med en varierad undervisning ökar chansen till detta 

anser vi. 

 

I samband med litteraturläsning fann vi intressant information angående lärares utbildning i 

matematik. Det framkom att lärare inom de tidigare skolåren hade en begränsad 

matematikutbildning. Det fanns en hel del lärare som endast hade fem poäng matematik i sin 

utbildning. Vi känner att fem poäng matematik inte kan beröra alla viktiga delar som behövs 

för att undervisa i matematik. Vi jämför detta med vår egen matematikutbildning som 

omfattar tjugo poäng. Vi frågar oss därför hur mycket som hinner behandlas på fem poäng? 

Med bakgrund mot det vi skrev tidigare om läromedelsberoendet och att tyst enskilt arbete 

dominerar under lektionerna funderar vi på om det finns ett samband mellan lärares utbildning 

i matematik och förekomsten av enskilt räknande i läroboken. Då kan man också fundera på 

om det finns samband mellan fler poäng inom matematik och laborativt arbete. 

 

Syftet med uppsatsen var att söka svar på hur lärare kan använda sig av laborativ matematik i 

sin undervisning och vad det finns för argument för arbetssättet. Undersökningen har gett oss 

svar på frågeställningarna och därmed har syftet uppnåtts.  

 

6.2 Metodisk reflektion 
För att få kontakt med lärare som var intresserade av att delta i undersökningen kontaktade vi 

skolledare på två större rektorsområden. Intresserade lärare fick anmäla sitt intresse till 

skolledarna som sedan förmedlade anmälningarna till oss. I och med vår metod fick vi 

automatiskt kontakt med lärare som använde sig av laborativ matematik. Det kan därför starkt 
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ifrågasättas om dessa lärare är representativa för hela den svenska lärarkåren. Det vi var 

intresserade av att undersöka var hur laborativ matematik användes i skolorna, inte hur vanligt 

förekommande denna undervisningsform är.  Vi anser därför att vår metod var lämplig för 

detta ändamål. 

 

6.3 Framtida forskning 
Under arbetets gång har intressanta frågeställningar väckts, som skulle vara intressanta att 

undersöka vidare. De frågeställningar som vi kommit att tänka på lyder som följer: 

• Är läromedelsberoendet starkt ute i skolorna? Litteraturen hävdar att läromedlet styr 

matematikundervisningen, men vi håller efter vår undersökning inte helt med. Därför 

kan det vara intressant att göra en vidare undersökning. 

• Hur fungerar den laborativa undervisningen i praktiken? Vi har undersökt hur lärare 

tycker arbete med laborativt material kan ske. Det vore intressant att genom 

observationer se hur det fungerar i praktiken. 

• Finns det något samband mellan lärares utbildning och användandet av laborativ 

undervisning i matematik? Vi läste om detta i SOU 2004:97 och det väckte intresse. 

• Vägar till att lära sig multiplikationstabellerna, finns det en eller flera vägar? 

Undersökningen visade att samtliga lärare använde sig av tallinjen i samband med 

multiplikationsinlärningen. Det skulle vara intressant att undersöka vidare vilka 

metoder som kan tillämpas vid multiplikationsinlärningen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

• Vad har du för utbildning?  

• När tog du din lärarexamen?  

• Hur mycket matematik ingick i din utbildning? Matematikdidaktik? 

• Vidareutbildning / kompetensutveckling 

• Vilken/vilka årskurser jobbar du med nu? 

• Vad är laborativt arbetssätt för dig? 

• Behandlades laborativt arbetssätt under din utbildning? I vilken grad? 

• Fråga/diskussion om måttband 

• Berätta om erfarenheter kring arbete med laborativt material.  

• Beskriv en lyckad ”laborativ lektion”  

• Fördelar/nackdelar med laborativ matematik  

• Vad har du för argument för din laborativa undervisning? 

• Varför tror du att läromedelsberoendet är så starkt?  
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Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 
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