
  
 

 

 

  
 

 

 
 

 

Examensarbete 

Laborativ matematik- en väg till förståelse, 

utifrån lärares perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sara Brandstedt  
1973-09-14 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: 15 poäng 

Kurskod: GO7483 

  



1 
 

  
 

 

 

 
 

Svensk titel  

Laborativ matematik- en väg till förståelse, utifrån lärares perspektiv  

English title 

Laborative matemathics- a method for understanding, from teachers perspective  

 

          

Nyckelord 

 

Laborativ matematik, förståelse, kommunikation 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

Matematiken bör väcka lust och nyfikenhet. Skolverket menar att elevers lust att lära 

i de tidiga skolåren fortfarande är stor, innehållet i matematikundervisningen är 

omväxlande och eleven får aktivera alla sina sinnen. Dock visar undersökningar att 

den laborativa matematiken i undervisningen snabbt minskar i omfattning upp i 

skolåren.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur och varför lärare använder laborativ 

matematik i skolans tidiga år. Resultatet av studien grundar sig på intervjuer och 

observationer av tre lärare som undervisar elever i år 1-3. Samtliga lärare i studien 

arbetar laborativt i någon omfattning. 

Undersökningen visar att lärarna arbetar för att matematikundervisningen ska ge 

eleven förståelse för matematiken och möjlighet till kreativitet och variation. Lärarna 

använder ett brett spektrum av laborativt material.  

Undersökningen visar vidare att laborativ matematik ger möjligheter som väger 

tyngre än de upplevda hindren med arbetssättet. Hinder för undervisningen som 

framkommer i intervjuerna är tids- och materialbrist. Lärarna är eniga om att 

arbetssättet gynnar alla elever. Tankesätt synliggörs på ett sätt som gör att eventuella 

missuppfattningar kan klargöras. Kommunikationen har stor betydelse i det 

laborativa arbetet. Störst möjlighet till utveckling finns i par- eller grupparbetet. 
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1. Inledning  

Lärarutbildningen har öppnat för reflekterande över vikten av att förstå matematiken. Vid ett 

flertal tillfällen har jag tagit del av och upplevt nya synsätt och förklaringsmodeller av 

moment i matematiken. Det är en stark känsla att uppleva samband och djupare förståelse för 

något man tidigare enbart behärskat mekaniskt. Följande rader är skrivna av Allard – 

Sundblad: ”Om kunskapsinhämtandet inte går ut på att förstå - t ex på grund av att texterna är 

för abstrakta, förhindrar det eleverna att använda sitt tänkande i anslutning till 

kunskapsområdet” (Malmer, 1990:45). Min uppfattning är att man tillägnar kunskap och lär 

sig med högre grad av förståelse då man får använda flera olika sinnen under inlärningen. 

Rystedt och Trygg (2010) skriver att fler sinnen används i laborativ matematikundervisning 

jämfört med arbete i lärobok och det finns en stark koppling mellan det konkreta och 

abstrakta. Författarna pekar också på resultat från forskning från bland andra Goldsby (2009) 

som visar att elever som använder laborativa material kan prestera bättre än de som inte gör 

det och att lärarens erfarenhet och kunnande är avgörande för elevens resultat.  

 I Skolverkets rapport Lusten att lära framkommer att i de tidigaste skolåren är elevernas lust 

för att lära fortfarande stor. Innehållet i matematikundervisningen är omväxlande med 

varierade läromedel och konkret arbete och eleverna får ofta aktivera alla sina sinnen 

(Skolverket, 2003). Den laborativa matematiken har stor vikt av många anledningar. Jag har 

erfarenhet av att lärare kompletterar ord och siffror med laborativt material för att minska 

abstraktionen i matematiken. Det laborativa arbetssättet kan förtydliga en verbal förklaring 

och den ger möjlighet till klargörande och inspiration i undervisningen. I grundskolans 

kursplan i matematik, Lpo 94, framgår detta uppdrag: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (www.skolverket.se). 

Matematiken ska väcka lust och nyfikenhet till fortsatt lärande. Jag vill ta reda på lärares 

uppfattning och erfarenhet av vad laborativt arbetssätt tillför matematiken. Den laborativa 

matematiken tycks fortfarande inte ha den plats och utrymme i matematiken som Skolverket 

och forskningen menar att den bör ha. Vad kan detta bero på?  

Genom att eleven själv ges möjlighet att pröva och upptäcka skapas förutsättningar för en 

bestående och fördjupad kunskap. Det kan vara så att vissa elever måste få en mångsidig 

undervisning för att stiga över upplevelsen av hinder i matematiken. Det är viktigt att eleven 

inte fastnar i en negativ föreställning om att matematiken är svår eller tråkig. Den 

inställningen har tyvärr många elever och även vuxna. En anledning kan vara att läromedel 

fortfarande till stor del styr matematikundervisningen och att den i många hänseenden upplevs 

som otillräcklig för lustfyllt lärande. Om undervisningen inte tillgodoser elevers skiftande 

lärstilar kan det resultera i uppgivenhet och minskad tilltro till egen förmåga. En varierad 

undervisning kan däremot öka motivation och lust till lärande.  

Har lärare uppfattningen att den laborativa matematiken kan öppna för denna syn på lärande? 

I mitt yrkesliv som fritidspedagog och under VFU på utbildningen har jag endast i liten 

omfattning sett lärare använda laborativa hjälpmedel. Är anledningen en brist på laborativt 

material, eller saknas kunskap om hur materialet kan användas? Jag vill ta reda på mer om 

lärares tankar och förhållningssätt till hur matematiken kan göras mer mångsidig med hjälp av 

den laborativa matematiken. 
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2. Syfte & frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur och varför lärare använder laborativ matematik i skolans tidiga år 

2.2 Frågeställningar 

Hur definierar lärare laborativ matematik och laborativt material? 

På vilket sätt använder lärare laborativ matematik? 

Vilka möjligheter respektive hinder kan lärare se med den laborativa matematiken som 

arbetsform? 

2.3 Avgränsning 

Jag väljer att inrikta mig mot lärarens syn på den laborativa matematikens möjligheter. Då jag 

vill arbeta med elever i de tidiga skolåren väljer jag att genomföra undersökningen med lärare 

i år 1-3.  

2.4 Val av perspektiv 

Undersökningen genomförs ur ett direkt och ett indirekt perspektiv. Det direkta perspektivet 

belyses under observationssituationen då jag själv studerar vad som händer i 

undervisningssituationen. I intervjusituationen delger informanten sin syn på vad laborativ 

matematik innebär. Detta ger ett indirekt perspektiv (Stadler, 2010). 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Vad är laborativ matematik? 

Ordet laboration är släkt med det latinska ordet laborare som betyder arbeta (Rystedt & 

Trygg, 2005). Svenska akademin beskriver ordet laboration som ”ett utförande av 

experimentellt arbete och att det i den pedagogiska verksamheten kan ingå i undervisningen”. 

I laborativ matematikundervisning används fler sinnen jämfört med arbete i lärobok och det 

finns en stark koppling mellan konkret och abstrakt (Rystedt & Trygg, 2010:5). 

Konkretisering innebär en språklig uppbyggnad av hållbara tankeformer. Detta kan ske med 

hjälp av laborativt material (Löwing & Kilborn, 2002). 

Berggren och Lindroth (2004) redogör för hur den laborativa matematiken hjälper våra elever 

att tillägna sig kunskap genom kommunikation, laboration, diskussion och reflektion. Under 

kommunikationsfasen sker samtal i par eller grupp. Samtalet kan röra förståelse av problemet 

och olika lösningsstrategier. Under den laborativa fasen används laborativt material för att 

testa olika strategier. Strategierna dokumenteras i text, bild eller matematiskt symboliskt. I 

diskussionsfasen används dokumentationen för presentation av olika strategier, eleverna 

lyssnar på varandras redovisningar och samtalar om dessa. Reflektionen kan göras i form av 

hemuppgift där eleverna får jämföra hur de först löste problemet och motivera om de tyckte 

att något annat lösningsförslag eventuellt var bättre (Berggren & Lindroth, 2004). 

Förtydligande av definition: Fortsättningsvis i undersökningen kommer orden laborativt 

arbete och laborativ matematik att användas synonymt, då olika författare använder de här 

orden synonymt. Jag använder enbart begreppet laborativ matematik i de delar som jag 

självständigt författar i undersökningen. 

3.2 Historiskt perspektiv på laborativ matematik 

Tankar om matematiken som förhållande mellan det konkreta och det abstrakta, fanns redan 

hos Aristoteles på 300-talet f Kr. Han såg matematiken som abstraktioner av tingens konkreta 

egenskaper (Rystedt & Trygg, 2010). För att hålla ordning på antal och för att utföra 

beräkningar har man alltid använt material. Handens fingrar, knutar på snören och inbrända 

märken på djurben är exempel på hur man visade på antal. Då boktryckarkonsten utvecklades 

trängdes användandet av konkret material undan till förmån för sifferräkning. Comenius 

framhöll dock på 1600-talet betydelsen av att använda olika sinnen i undervisningen, då han i 

den inledande undervisningen gav eleverna saklig åskådning i form av konkret material. Anna 

Kruse motsade sig på 1900-talet en skola med ”minneskunskapsplugg”. I stället förespråkade 

hon att eleven skapar förståelse genom matematiska upptäckter med hjälp av konkret arbete 

(Rystedt & Trygg, 2005).  

Laborativ matematikundervisning kan enligt Rystedt och Trygg (2010) med olika syfte 

placeras in i de olika inlärningsteorier som följer: 

 Lärandet ses som införlivande av yttre kunskaper: Den behavioristiska inlärningsteorin 

förespråkades av B F Skinner. Den menar att inlärning är det samma som utveckling. Ju mer 

eleven lär desto mer utvecklas han. Intresset för behaviorismen var som störst i slutet av 
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1960-talet. Den laborativa matematikundervisningen skulle i den behavioristiska traditionen 

kunna innebära att spel används för att ge eleven färdighetsträning (Rystedt & Trygg, 2010). 

 Lärandet som förståelse utifrån elevens utvecklingsnivå: Jean Piaget tillhörde denna tradition 

som menar att människans utveckling sker så gott som oberoende av omgivningen och följer 

vissa stadier. Teorin var som störst på 1970- talet. Skolans uppgift blir med detta synsätt att 

skapa betingelser för elevens naturliga utveckling. Lärarens uppgift i det laborativa 

arbetssättet blir att välja ut lämpliga laborativa aktiviteter som överensstämmer med elevens 

utvecklingsnivå (Rystedt & Trygg 2010). 

Lärandet som ett samspel mellan individ och miljö: Lev Vygotskij menar att inlärningen kan 

påverka utvecklingen. Han anser att eleven har ”utvecklingszoner”, där eleven utvecklas med 

hjälp av en erfaren person. Eleven kan genom imitation nå längre än enbart sin egen förmåga. 

Han betonar också den meningsfulla praktiken. Barnet får med hjälp av språket tillgång till 

den vuxnes kunskap. Inlärning går före utveckling och skapar en utvecklingszon. Intresset för 

Vygotskijs teori växte på 1980-talet. Laborativ matematik i den här traditionen kan vara när 

elever tidigt får erfarenhet av ett matematiskt innehåll som ligger längre fram i kursplanen. 

Det laborativa materialet får visa både ett begreppsligt och symboliskt innehåll (Rystedt & 

Trygg, 2010). 

Under 1960-talet förespråkades ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematiken, 

varje begrepp skulle öka elevens förståelse och bilda en grund till kunskap. Under 1970-talet 

var basfärdigheter i blickpunkten och det sågs som viktigt att läraren hade en logisk 

inlärningsgång. Den generella logiken var det centrala i matematikinlärningen. På 1980-talet 

var den personliga kunskapen hos den enskilda individen i fokus (Wistedt, 1992). 

 Debatt om den grundläggande matematikundervisningen förs både nationellt och 

internationellt och olika rapporter har presenterats i ämnet bl.a. Cockroft-kommissionen 

(1982), IEA-undersökningen (1983) och i Sverige med en offentlig granskning där riktlinjer 

skapats för en reformering av den grundläggande matematiken. Kritiken har rört kvalitén i 

lärandet. Kritiker menar att elever inte förstår matematiken och tillägnar sig kunskaper på ett 

mekaniskt sätt. Många elever har svårigheter att omsätta sina matematiska färdigheter i nya 

situationer. Det innebär svårigheter att generalisera kunskap. Undervisningen bör ge större 

utrymme för elevens egna tankar om matematiken (Wistedt, 1992). 

Rystedt & Trygg (2005) hänvisar till skolverkets rapport Lusten att lära, att eleven känner lust 

för matematik då undervisningen känns meningsfull. Rapporten ger bl.a. följande förslag till 

kvalitetsförbättring av matematikutbildning: 

En mer varierad undervisning där målen kan nås på olika sätt och i olika grad. Innehållet i 

undervisningen ska vara relevant och begripligt och innefatta mer praktiska tillämpningar och 

konkreta upplevelser av matematiskt värde. Vidare bör laborativt arbete ske individuellt och i 

grupp och möjlighet ges till varierande arbetssätt. Gemensamma samtal ger eleven ökad 

begreppsförståelse och matematiskt tänkande. Skolverket förespråkar en minskning av den 

läroboksdominerande undervisningen. 

Granskningen Lusten att lära visar på faran vid att eleverna tidigt överger sina informella, 

egna lösningsstrategier, för en mer generell skolmatematik. Det kan bli fallet om matematiken 

går ut på att räkna så många tal som möjligt och om färdighet går före förståelse. Det visar sig 

också vara vanligt att elever som är i behov av konkret undervisning enbart arbetar med 

representationsformer som text och talat språk (Skolverket, 2003). 
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3.3 Konstruktivismen 

Vår läroplan har en konstruktivistisk kunskapssyn och är mål- och resultatstyrd. Med denna 

syn på undervisningen har läraren extra stora krav på sig att utforma undervisningssituationer 

som ger eleverna möjlighet att konstruera kunskap (Löwing & Kilborn, 2002). Rapporten 

Lusten att lära menar att lärandet utifrån en konstruktivistisk teori för eleven innebär ett 

engagemang och aktivt deltagande. Yngre elever lär sig genom att först göra, sedan veta, och 

sist förstå vad de har lärt. Att känna lust för lärande innebär för många att både kropp och själ 

tar del i undervisningen (Skolverket, 2003).  

Konstruktivismen är en inriktning i den kognitiva psykologin. Piaget lade grunden till denna 

teori där han menar att vi inte når kunskap direkt via våra sinnen utan det är genom handling 

och erfarenhet vi erhåller en förändrad syn på världen (Malmer, 1984, 2002, Ahlberg, 1995). 

En viktig tankestruktur i matematiken är den reversibla. Den innebär att barnet kan göra 

konkreta eller abstrakta operationer där t.ex. volymen av vätskan i ett kärl inte är beroende av 

kärlets form. Eleven kan se kontinuiteten av något. Detta sker vid ungefär sju års ålder. Enligt 

Piaget är det först då eleven kan tillägna sig matematisk förståelse. Detta synsätt har 

ifrågasatts av bl.a. Donaldsson som tycker att även yngre barn kan tänka logiskt i 

experimentsituationer då problemformuleringen är förankrad i barnets egen verklighet 

(Ahlberg, 1995).  Även Bruner menar att yngre barn kan lära sig ”representativ” kunskap med 

rätt undervisning (Wood, 1999).  

Den syn konstruktivismen ger på undervisning och lärande är att: 

 Undervisningen ska leda till att eleverna förstår undervisningsinnehållet. 

 Elevernas tänkande är mest intressant. 

 Den språkliga kommunikationen ska vara en process som leder till kunskap och inte 

ett medel för att förmedla kunskap. 

 Läraren ska försöka förstå hur eleven tänker. 

 Intervjuer och samtal med eleverna används inte bara för att kartlägga elevernas 

kunskaper utan för att utveckla deras förståelse (Ahlberg 1995: 26-27). 

 

Dessa förmågor är förutsättningar för att genomföra laborativt arbete. Flexibilitet är också 

viktigt för problemlösandet och laborativt arbete. Det gäller för eleven att kunna utnyttja sin 

befintliga kunskap på ett optimalt sätt. Den metakognitiva förmågan är också primär. Den 

innebär att eleven har förståelse för sitt eget tänkande. Ett tillägg för god inlärning är den 

sociala aspekten. Matematiken skapar tankeredskap för att lösa problem. Eleven behöver lösa 

problem med varierat innehåll och tillsammans med andra reflektera över problemets 

innehåll. Samverkan gör att olika aspekter av matematiken synliggörs. Vygotskij menar att 

språket har avgörande betydelse för allt lärande. Det sociala samspelet mellan människor 

ligger till grund för utvecklandet av tankestrukturer och begreppsutveckling (Ahlberg, 1995). 

3.4 Kommunikationens betydelse 

Många elever har svårt att förklara hur de gör för att lösa problem. Kunskapen är intuitiv och 

relaterad till handlingar som barnen utför i det dagliga livet. Den formella matematiken är 

abstrakt och skiljer sig därför från barnets naturliga sätt att räkna. Lärarens uppgift är att 

överbrygga denna skillnad och låta eleven bygga vidare på tidigare erfarenheter (Ahlberg, 
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1995) Laborativt arbete hjälper eleven till ökad begreppsförståelse och utvidgande av 

befintliga scheman (Berggren & Lindroth, 2004).  

Wistedt (1992) skriver att det är avgörande att eleven kan se skolans konkretioner som 

referenser till abstraktion. I laborationen representerar exempelvis klossarna tal. Denna 

generaliserande form är en regel och en grundläggande förutsättning för alla konkreta 

utgångspunkter. Det är viktigt att eleverna förstår och accepterar den här regeln. Man kan 

dock inte förvänta sig att eleven genom laborativt arbete kan erhålla matematisk kunskap 

själva enbart genom att utgå från vardagliga exempel eller ett känt material. Eleven behöver 

undervisning om detta.  

Många elever missar lärarens beskrivning om förklaringar och instruktioner, på grund av att 

de inte förstår vad läraren säger. Matematiken kräver en del abstrakta termer och uttryck, 

därför kan det uppstå en klyfta mellan det barnet känner till och det som läraren formulerar. 

(Malmer, 2002). Sambandet mellan ett välutvecklat språk och matematisk förståelse är 

välbelagt i både forskning och i praktiskt pedagogiskt arbete (Skolverket, 2003). Barn med 

matematiksvårigheter har ofta svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar. Detta kan 

ha sin grund i att ordförrådet ofta är begränsat. Om dessa barn får jobba med öga och hand i 

kombination ökar deras förutsättning till begreppsbildning. Det laborativa arbetet ses ofta som 

lustfyllt och då ökar deras annars ofta korta koncentrationsförmåga (Malmer, 2002).  

Det är också viktigt att elevens tankar blir kommunicerbara, att barnet utvecklar ett 

matematiskt språk där de kan uttrycka sina tankar. Detta språk gör att eleven inte begränsas 

till den vuxnes tankar om ämnet (Wistedt, 1992). Om detta skriver Malmer (2002:50) och 

refererar till Ulf P Lundgren som skriver i boken Hur barn tänker (1978): ”Att nå kunskap 

innebär att med språket som instrument frigöra sig ifrån ett sammanhang, att se och kunna 

förstå begrepp och relationer. Denna process har sin utgångspunkt i den konkreta situationen”.  

Språket ses här som ett instrument för att erhålla kunskap. I det matematiska språket ingår 

förutom talspråk och skriftspråk även representationsformer som laboration och 

bildframställning. I undersökande och laborativt arbete får barnen tillfällen att utveckla ett 

fungerande ordförråd. I det arbetet behöver de beskriva och berätta om sina upptäckter och 

iakttagelser. Arbetet medför också att barnet kommer i kontakt med sitt tänkande vilket 

skapar ett medvetande om vad de vet, men också hur de vet det (Malmer, 2002). 

3.5 Vad är laborativa material?  

Laborativt material fungerar som ”en bro mellan den fysiska omgivningen och den 

matematiska världen” (Malmer, 1990:117). Ytterligare definition av laborativa material är att 

de symboliserar innehållet i det budskap läraren påvisar (Berggren & Lindroth, 2004). Det 

kan vara föremål som ger eleven möjlighet att hantera t.ex. genom att plocka isär och sätta 

samman. De kan vara tillverkade av trä eller plast, men kan också vara t.ex. kapsyler, pennor 

och papper. Laborativa material kan även vara digitala läromedel som datorprogram och 

interaktiva skrivtavlor (Rystedt & Trygg, 2005).  

Rystedt och Trygg menar att ett vanligt sätt att dela in laborativt matematikmaterial är att 

nämna två huvudgrupper. Den första är vardagliga föremål, som finns i vardagen, arbetslivet 

och i naturen. Den andra gruppen är pedagogiska material, som är speciellt ämnade för 

matematikundervisning (Rystedt & Trygg, 2005). Szendrei, i Rystedt och Trygg (2010) lägger 

även till spel, som under 1900-talet blivit vanligare i matematikundervisningen. De vardagliga 

föremålen kan ge både praktiskt och vetenskapligt kunnande, medan de pedagogiska 

materialen har som uppgift att försöka renodla det valda momentet eller begreppet. Det ska 
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illustrera det specifika matematiska principen där vardagliga föremål inte räcker till. Ofta 

används de vardagliga föremålen före och efter ett pedagogiskt material för att successivt ge 

barnen mer mångfald. De pedagogiska materialen har också till uppgift att ge läraren 

möjlighet att upptäcka eventuella missuppfattningar (Rystedt & Trygg, 2005). Malmer, 

(2002:94) gör följande indelning av pedagogiska laborativa hjälpmedel: 

1. Material för sortering, klassificering, jämförelse. Ex: Logiska block, plockmaterial, 

mattekuber och klossar. 

2. Strukturellt material för arbete med tal och taluppfattning. Ex: Räkneväska (Malmers) 

Unifix-materiel och Centimomateriel. 

3. Relationsmaterial för arbete med matematiska processer och för att påvisa relationer 

vid lösning av en särskild typ av matematiska problem. Ex: Cuisenaires färgstavar som 

även kan användas för arbete med tal i bråkform och procenträkning. 

4. Material för enhetsövningar som t.ex. massa, volym, area, tid, temperatur och pengar. 

5. Färdighetstränande material. Ex. miniräknare, dataspel och Aktiv-spel. 

6. Övrigt: Tärningar för olika färdighetsövningar, kortlekar, Geobräde och olika spel. 

3.5.1 Presentation av några vanliga laborativa material 

Cuisenairestavar: George Cuisenaire var en belgisk lärare som konstruerade färgstavar för 

laborativt arbete. Materialet består av ett antal stavar med olika längder. Varje längd har sin 

egen färg. Stavarna ska användas som ett relationsmaterial och är inte ett strukturellt material 

som stöd till antalsuppfattning. Materialets mening är att förtydliga och förenkla delmoment 

som annars kan vara svåra att förstå. Stavarna kan vara ett visuellt stöd mellan en konkret 

situation och det matematiska symbolspråket. Gattegno har beskrivit hur stavarna kan 

användas. Han menar att eleverna genom laborativt arbete blir medvetna om att de redan kan 

mycket matematik. Det nya som händer är att de lär sig att formulera och strukturera 

kunskapen. Färgstavarna fungerar som ett hjälpmedel för att påvisa samband i matematiken 

(Malmer, 1990). 

Talblock: Är modeller för olika tal som kan sättas samman och tas isär. Dessa tydliggör 

förhållandet mellan helheten och delarna. Genom laborativt arbete med dessa befäster eleven 

tankegångar för addition och subtraktion (Malmer, 1990). 

Logiska block: Blockens utformare är Zoltan Dienes. De skiljer sig år i fyra olika egenskaper: 

form. färg, storlek och tjocklek. För att kunna beskriva blocken behövs ett stort ordförråd med 

jämförelseord. Används för sorterings- och klassificeringsövningar (Malmer, 1990,2002). 

Multibaskuber: Dessa kallas också för Dienes kuber, efter dess upphovsman. Kuberna ger 

eleven perceptuellt stöd för tiotalssystemets uppbyggnad (Rystedt & Trygg, 2010). 

Centimo-materiel: Detta material används för att belysa positionssystemet. Det består av 100 

entalskuber, 20 tiotalsstavar, 10 hundraplattor och 1 tusenkub. Med hjälp Centimo kan man 

visa olika tal, och hjälpa elever som kastar om ordningen på siffrorna i det skrivna talet 

(Malmer, 2002) 

Räkneväska: Väskan innehåller olikfärgade kvadratiska block. Dessa ordnas parvis. Så 

påvisas udda och jämna tal. Varje tal har sin egen färg. Materialet är särskilt användbart inom 
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de första tiotalen. Eleven övar på att dela upp talen och lär sig ”tiokompisarna” (Malmer, 

1992). 

3.6  Hur utformas laborativ matematikundervisning? 

 Det behöver inte vara en motsättning mellan laborativt arbete och användande av läromedel. 

Eleven behöver få en varierad undervisning med balans och chans att utveckla olika 

kompetenser. ”Det handlar inte om att använda laborativa material eller ej i 

matematikundervisningen - det beror på hur och i vilket syfte de används”(Rystedt & Trygg, 

2010:65). 

Montessori, Bruner och Dienes var överens om att nya matematiska moment bör introduceras 

genom att undervisningen börjar i det konkreta för att sedan gå vidare till abstraktion (Rystedt 

& Trygg, 2010). Fuson (i Rystedt & Trygg, 2010) tar utgångspunkt för laborativt arbete i 

språket tillsammans med laborativt material och går sedan över till allt mer abstrakt 

matematik och ett korrekt matematiskt skrivspråk. Lärarens uppgift är att stödja eleverna till 

förståelse för sambandet mellan det laborativa materialet och de olika tal som det 

representerar. Enligt Berggren och Lindroth (2004) bör laborativt arbete inledas med att 

eleverna fritt får undersöka materialet och stilla sin nyfikenhet. Detta gör att eleverna sedan 

har lättare för att koncentrera sig på uppgiften.  

Det laborativa arbetet fungerar ofta bra i par och grupparbete, vilket kräver planering och 

genomtänkt organisation. Malmer (2002:179) skriver ”Ju mer frihet man ger eleverna, desto 

fastare rutiner måste man ha för att undervisningen ska fungera på ett bra sätt”. Även Ahlberg 

(1995) påvisar vikten av arbete i liten grupp. Detta gör att eleverna kan finna bättre 

lösningsstrategier på ett problem än det de själva valt att använda. Att reflektera och söka 

kunskap i gemenskap med andra gör lärandet till en aktiv handling (Bergius & Emanuelsson, 

2008). 

Heddens ger i Rystedt och Trygg (2010) förslag på hur eleven kan gå från konkret arbete med 

laborativt material till ett abstrakt symbolspråk. 

1. Konkret laborativt arbete. 

2. Halvkonkret, en representation av en verklig situation. Laborativa material byts ut mot 

bilder. Exempel kan vara att 2+3 visas som två blommor adderat med tre blommor. 

3. Halvabstrakt, en symbolisk representation av konkreta föremål där symbolerna är 

informella och består av t.ex. streck eller ringar. Exempel kan vara att 2+3 visas som två 

streck adderat med tre streck. 

4. Abstrakt, informella symboler ersätts mot formella symboler som t.ex. siffror och 

räkneregler. 

Berggren & Lindroth (2004) samt Rystedt & Trygg (2010) menar att det är skillnad på 

laborativt arbetssätt och konkretiserande undervisning. Den laborativa undervisningen utgår 

från den informella kunskapsnivån eleven befinner sig på. Alla elever deltar men arbetar med 

olika innehåll beroende på förförståelsen av det aktuella begreppet. Efter laborativt arbete 

fortsätter sedan arbetet till den formella symboliska nivån. I den konkretiserande 

undervisningen startar alla elever i den formella och abstrakta matematiken. Läraren erbjuder 

sedan ett konkretiserande innehåll till de elever som inte förstår. Detta kan innebära arbete 

med laborativt material. 
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3.6.1 Individualisering 

En bra laborativ uppgift ska vara fördjupande och/eller utvidgande (Berggren & Lindroth, 

2004). Det laborativa materialet ger läraren ett redskap för att ta reda på hur eleven uppfattar 

ett visst begrepp (Rystedt & Trygg, 2005). I detta instämmer Malmer och tillägger vidare att 

laborativa inslag ibland kan komplettera och förbereda för verbal framställning. Detta 

arbetssätt kan särskilt gynna elever med dåligt utvecklad verbal förmåga (Malmer, 1984). 

Laborativt arbete kan ge utmaning på elevens egen nivå. Istället för att nivågruppera eleverna 

får de arbeta med gemensamma problem men med olika nivåer för lösningar. Alla startar med 

samma problem, som sedan ska kunna fördjupas och leda in eleverna till en mer generell och 

abstrakt matematik (Berggren & Lindroth, 2004). Forskning visar att uppgifters svårighet och 

elevers grad av motivation har relation till varandra. Uppgifter på rätt nivå utmanar elevens 

förmåga och ökar tilltron till den egna förmågan. Viktigt för lusten att lära är att 

undervisningen är varierad, flexibel (Skolverket, 2003). 

Ett material kan oftast användas på olika sätt och för skilda aktiviteter. En kunnig lärare 

fångar tillfällen som dyker upp och utökar materialens användningsområden. Materialet ska 

fungera som ett stöd eller bidra till förståelse. Då eleven redan har förståelse används det 

laborativa materialet till fördjupande uppgifter eller färdighetsträning. Till sist är begreppet 

befäst och materialet behövs då inte längre. Elever behöver inskolningstid i laborativt 

arbetssätt. Det är också viktigt för läraren att se att elever skiljer sig åt och behöver arbeta 

laborativt på olika sätt och omfattning (Rystedt & Trygg, 2005). 

3.6.2 Uppföljning 

Skolverket (2003) menar att det är viktigt att undervisningen har adekvat återkoppling som 

leder eleverna vidare till förståelse. Dokumentation är en viktig del av laborativ 

matematikundervisning. Skrivandet gör att tanken fokuseras. (Rystedt & Trygg, 2010). 

Skolverket (2003) menar att den undervisning som just har behandlats behöver bearbetas och 

vidareutvecklas och eventuella missuppfattningar skall synliggöras. En avslutande 

genomgång medvetandegör eleverna om vad de har lärt sig. Brist på dokumentation vid 

laborativt arbete kan ses som en risk i arbetssättet samt innebära att eleven lämnar lektionen 

med felaktiga föreställningar. Rystedt & Trygg (2010) ger följande förslag på arbetsupplägg 

och dokumentation för laborativt arbete: 

1. Gemensam introduktion: Eleverna skriver ner egna antaganden, hypoteser. Detta 

arbete kan utveckla elevens spatiala förmåga och de får reskap för att reflektera över sitt 

tänkande 

2. Laborativ aktivitet: Anteckningar görs under arbetet. 

3. Gemensam diskussion och uppföljning: Eleverna sammanfattar det man lärt sig. 

I det laborativa arbetet ska eleven dokumentera sitt arbete. Det är dock viktigt att vara 

uppmärksam på att detta arbete inte blockerar det matematiska tänkandet. Arbetet underlättas 

av ett pararbete där eleverna först formulerar sig muntligt och sedan avslutar med att skriva. 

Detta arbetssätt gör det enklare för elever med läs- och skrivsvårigheter att koncentrera sig, då 

en bit bearbetas i taget (Berggren och Lindroth, 2004). 

Heddens (i Rystedt & Trygg 2010) belyser att lärarens uppgift är att få insikt i elevernas 

matematiska tänkande. Det görs bäst när eleverna arbetar med öppna frågor där flera 

lösningsalternativ är möjliga och svaren får formuleras med egna ord. Detta gör att fokus 
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läggs på vad eleven kan istället för vad den inte kan. Läraren kan analysera och bedöma 

elevens kunnande i det laborativa arbetet genom att:  

 Lyssna på diskussioner 

 Ställa hur- och varför frågor 

 Låta eleverna skriva hur de löst problemet. 

 Observera hur eleven arbetar individuellt och i grupp.  

G Nilsson (i Rystedt & Trygg, 2010) menar att förutsättningar för att skapa en laboration som 

leder till förståelse och insikt kräver att läraren:  

 Organiserar och leder arbetet. 

 Tydliggör laborationens syfte. 

 Ställer utvecklande frågor. 

 Prövar olika lösningar. 

 Diskuterar med eleverna. 

 Ställer krav på det språk som använda. 

 Utmanar det kognitiva tänkandet. 

3.6.3 Lärarens betydelse 

Szendrei (i Rystedt & Trygg, 2010:24) lyfter lärarens betydelse i undervisningen och menar 

att: ”Undervisningsmaterial är inga mirakeldroger, deras förtjänst kräver planering och 

förutseende”. Läraren behöver alltså kunskap om det laborativa materialet och ska kunna välja 

det material som kan fylla flera syften. När läraren introducerar ett nytt område är det en 

fördel att inledningsvis bara visa ett material för att sedan allt eftersom visa och gemensamt 

reflektera över nya modeller (Rystedt & Trygg, 2005). Läraren är den enskilt viktigaste 

faktorn för lusten att lära, effektiva lärare anpassar undervisningen till elevers olika behov och 

har många olika metoder (Skolverket, 2003). Detta understryker också Berggren och Lindroth 

(2004) då de menar att bra laborativt arbete förutsätter en lärare som är väl förtrogen med det 

matematiska innehållet i laborationen samt har ett tydligt mål med uppgiften. 

Det finns två ytterligheter för lärarens roll vid laborativt arbete. Den lärare som släpper in 

eleverna och förväntar sig att lärandet sker av sig självt. Samt den lärare som ger eleverna 

exakta instruktioner för att minimera risken att eleven kan se ”fel” saker (Rystedt & Trygg 

2010). 

3.7 Vilka möjligheter och hinder frambringar laborativ matematik? 

I kursplanen finns inget utrymme för rätt att avstå laborativt arbete som en naturlig del av 

matematikundervisningen (Berggren & Lindroth, 2004). Författarna ger följande utdrag från 

kursplanen (www.skolverket.se): ”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som 

omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition.” 
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Malmer skriver angående elevaktiverande arbetssätt och kreativ matematik, att vetandet inte 

är en produkt utan en process. Det problemorienterade arbetssättet kräver inte mycket 

tillverkat material utan ska snarare ses förändring av planering och organisation (Malmer, 

1990). Skolan vill lära eleven en mängd kunskaper. Detta trots att man vet att bara en liten del 

blir bestående kunskap. Kvantiteten förlorar på lång sikt sitt värde, det borde öka anledningen 

att satsa på kvalitativ kunskap. Arbetsformen och elevens inställning till inlärning borde i 

detta sammanhang ha stor betydelse huruvida kunskapen blir bestående eller inte. 

Kreativiteten i undervisningen är betydelsefull i detta sammanhang (Malmer, 1990). 

Laborativ matematik är en process som måste få ta tid. Det kan vara svårt för eleverna att 

överföra de lösningsstrategier de har till skriftlig redovisning i någon form. Det största hindret 

kan enligt Berggren och Lindroth (2004) vara, att visa eleven att den laborativa uppgiften inte 

är färdig för att man har funnit en lösning. Den första lösningen bör motivera till fortsatta 

undersökningar och utvidgning av problemet. 

Det laborativa arbetet är en ”länk mellan det konkreta och det abstrakta”(Rystedt & Trygg, 

2005:23). Konkret menar författarna är det som kan uppfattas med våra sinnen och abstrakt är 

det som vi bara kan uppfatta med våra tankar. Eleverna behöver oftast gå mellan dessa länkar 

flera gånger för att skapa djup förståelse för nya och gamla begrepp. Laborativt arbete är inte 

enbart av vikt för de yngre eleverna eller för dem som har svårigheter. Laborativ matematik 

skapar möjligheter för alla. Uttal i (Rystedt & Trygg, 2010) menar att det slutgiltiga målet 

med att använda laborativa material är att ge eleven förståelse för abstrakta begrepp och de 

skrivna symboler som används för att representera dem. Barnes (i Malmer, 1990) talar om att 

tröskeln mellan ”skolkunskap” och ”handlingskunskap” ska vara låg då eleven formulerar ny 

kunskap. Det handlar om att barnet ska känna igen det som ska läras in från det de upplevt i 

vardagslivet. Piaget har sagt att ”handen är hjärnans förlängda redskap” Han menar att yttre 

handlingar övergår till att bli inre.  

Verkligheten bör så ofta som möjligt ses som utgångspunkt i matematiken. Detta för att 

eleverna inser möjligheten att matematiken kan användas som ett redskap. Denna inställning 

till matematiken går förlorad om undervisningen ensidigt riktas mot arbete i räkneboken 

(Ahlberg, 1995). Det är viktigt för eleven att kunna utgå från en matematisk modell och med 

hjälp av språket och/eller laborativt arbete och att söka efter exempel i verkligheten 

(reversibilitet). Genom det här arbetssättet tränar eleven på att bedöma rimligheten i en 

matematisk beräkning (Malmer, 1990) Hon påvisar en metod där ”verkligheten” bryts ner till 

mindre delar. Detta kallas för ett analytiskt arbetssätt. Då eleven har ett sammanhang för 

arbetet ökar känslan av motivation. Bilden nedan visar en önskvärd integration mellan 

verklighet och matematik i skolan (Malmer, 1990:47): 

Verklighet  Perception   Bearbetning 

Konkret situation  Undersökande Laborerande  Begrepp  

Muntlig form  Språklig kompetens   Färdigheter 

Text  Översätta   Matematisk  
     modell 

     Symbolspråk 

Bedömning av lärande är av stor betydelse för elevens inställning till hur viktigt det är att 

förstå matematiken. Om läraren värdesätter förståelse och process kan inte enbart 

slutprodukten bedömas, utan processen som leder fram till resultatet blir viktigast att bedöma. 

Eleverna ser att det är lönsamt att försöka förstå istället för att memorera och kopiera 

(Malmer, 1990). 
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 Laborativt arbetssätt är ett diagnostiskt arbetssätt där läraren får möjlighet att reda på vad 

eleven kan och inte kan. Arbetssättet ger också en inblick i elevens tankesätt och vilka olika 

lösningsstrategier eleven har (Berggren & Lindroth, 2004, Malmer, 1990). Berggren och 

Lindroth (2004) skriver att de upptäckt att många elever som visade svaga resultat på 

traditionella prov kunde visa en mycket god tankeförmåga vid laborativt arbete. Deras stora 

problem var att skriva ner tanken. Omvänt visade det sig att en del högpresterande elever på 

proven visade på svårigheter att förklara hur de tänkt. Det visade sig dock att de som hade lätt 

att formulera sig skriftligt efter en tid blev duktiga också på det muntliga. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av en undervisning där de får använda många 

sinnen. Detta behov tillgodoser den laborativa matematiken. Dessutom ligger tyngdpunkten i 

den laborativa matematiken på muntlig kommunikation istället för på den skriftliga. Detta 

gäller både vid instruktion och vid problemlösandet (Berggren & Lindroth, 2004). Risk finns 

att laborativ matematik ses som sysselsättning för svaga elever, och att den laborativa delen 

av undervisningen hänvisas åt specialläraren. Om dokumentation av laborativ 

matematikundervisning saknas kan t.ex. föräldrar tolka metoden som en bristande 

undervisning (Malmer 1984). 

Lärare menar, enligt författarna, ofta att laborativ matematikundervisning bidrar till ökat 

intresse för matematik och att detta i sin tur gynnar lärandet. Det laborativa arbetssättet kan 

göra färdighetsträningen mer varierad och att fördelar finns med att eleven får möjlighet att 

använda många sinnen i inlärningen. Ytterligare argument för laborativt arbetssätt är att 

eleven kan dra nytta av tidigare erfarenheter samt att begreppsutvecklingen kan stödjas. Det 

finns också en aspekt som menar att laborativt arbete ger ökad möjlighet för läraren att 

analysera elevens lärande (Rystedt & Trygg, 2010). Att gå från konkret laborativt arbetet till 

abstrakta talsymboler är en lång process många forskare anser att symbolspråket införs för 

tidigt i skolan och att det är vanligt att barn använder symboler som de inte begreppsmässigt 

har förståelse för (Ahlberg, 2000). Mot detta ställs argument som att laborativt arbete är 

tidskrävande och att undervisningen kräver god ekonomi. En del lärare menar att elever 

tycker att den laborativa undervisningen är barnslig (Rystedt & Trygg, 2010). 

Suydam och Higgins (i Rystedt & Trygg 2010) har undersökt hur laborativ undervisning 

påverkar elevers resultat. De fann att ungefär hälften av undersökningarna visar att laborativt 

arbete är positivt, 10 procent visar att det är negativt och övriga undersökningar visar sig 

neutrala. De menar också att det är svårt att forska på området då lärarens påverkan är svår att 

kontrollera. De poängterar att effektiviteten i lärandet beror mer på läraren än det laborativa 

materialet i sig.  En annan studie är gjord av Sowell 1989. Han lyfter fram att undervisningen 

får bäst resultat om laborativa material används under en längre tid, som ett år, och i 

kombination med symbolisk representation. En annan aspekt han belyser är vikten av att 

läraren är välutbildad och har kunskap om styrdokument och sina elever. Ytterligare forskning 

gjord av Goldsby 2009, visar att elever som använder laborativa material kan prestera bättre 

än de som inte gör det, lärarens erfarenhet och kunnande är avgörande för elevens resultat. Ett 

försvårande samband med laborativt arbete är om sambandet mellan det laborativa materialet 

och det matematiska begreppet inte alltid är klargjort för eleven, olämpliga samband mellan 

material och begrepp kan leda till missuppfattningar för eleven, material kan inte på egen 

hand förbättra undervisningen (Rystedt & Trygg 2005, 2010). 

I skolverkets rapport Lusten att lära framkommer att i de tidigaste skolåren är elevernas lust 

för att lära fortfarande stor och innehållet i matematikundervisningen är omväxlande med 

varierade läromedel och konkret arbete. Eleverna får ofta aktivera alla sina sinnen. Samtidigt 

visar rapporten också på en ökad olust hos många barn och olusten blir vanligare när eleverna 
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blir äldre. Det är vanligt att matematiken övergår till ett mer formaliserat lärande redan i år 3. 

Läroboken får ofta en central roll i matematiken. Lärare påtalar i rapporten att stora klasser 

försvårar ett varierat arbetssätt med inslag av laborativt arbete och arbete i olika 

gruppkonstellationer (Skolverket, 2003). 

 Att arbeta laborativt betyder inte automatiskt att eleven lär sig matematik. Det finns en risk 

att laborationen stannar vid en aktivitet och att inget lärande sker. Att göra blir då viktigare än 

att förstå och lära. För att det laborativa arbetet ska fungera som en länk mellan det konkreta 

och det abstrakta i matematiken och öka förmågan till generaliserbar kunskap, behöver 

eleverna stöd och utmaning av läraren (Rystedt & Trygg, 2005). En ytterligare aspekt är 

elevens delaktighet. Det är inte givet att elever som jobbar med laborativt material är 

elevaktiva. För att en laboration ska vara elevaktiv krävs det att eleverna är engagerade, 

språkligt och mentalt. (Berggren & Lindroth, 2004). 

Uttal (i Rystedt & Trygg, 2010) menar att ett hinder kan vara om eleven i huvudsak använder 

laborativt material från sin vardagsmiljö då detta kan försvåra för barnet att uppfatta 

laborativa material som symboler för det abstrakta. En annan risk är att barnet kan bli så 

uppslukad av materialet att det hindrar dem att uppfatta det matematiska syftet med 

aktiviteten. Han menar att det bästa laborativa materialet kan vara det som enbart används i 

matematikundervisningen.  

Avgörande för i vilken grad ett laborativt material är bra eller inte är hur materialet används i 

relation till vad eleven ska lära (Rystedt & Trygg, 2005). Ett hinder som läraren också 

behöver vara uppmärksam på är att eleven inte blir beroende av ett visst laborativt material för 

att utföra enklare beräkningar och att eleven lämnar det konkretiserande materialet så snart en 

ny tankeform är tillägnad (Löwing & Kilborn 2002, Rystedt & Trygg, 2010). 
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4. Metod 

 

4.1 Metodisk ansats 

Undersökningen utgjordes utifrån en kvalitativ ansats. I kvalitativa studier ligger tonvikten 

oftare på ord än på kvantifiering av data. Det kvalitativa beskrivs som induktivt och tolkande 

till sin art (Bryman, 2002). Den kvalitativa forskningen är inriktad på ord, mer än på siffror. 

Den har också en kunskapsteoretisk inriktning där tyngdpunkten ligger på förståelse för hur 

deltagarna tolkar den sociala verkligheten i en viss miljö. I den här undersökningen utgjordes 

denna miljö av matematikundervisning (Bryman, 2002). 

Undersökningen inleddes med genomförandet av ett antal semistrukturerade intervjuer (se 

5.2) Därefter följdes dessa upp med observationer av samma informanter. Dessa är lärare som 

undervisar i matematik år 1-3. 

Förarbetet till intervjuerna utgjordes av framtagandet av ett antal utvalda frågor. Dessa 

utgjorde en struktur och grund för styrandet av intervjuerna mot de frågeställningar som 

undersökningens syfte ger. Intervjuerna genomfördes under bandinspelning. Frågorna under 

intervjuerna bearbetades djupgående. Detta genom att informanternas svarsangivelse ofta 

kompletteras med relevanta följdfrågor, som styrdes utifrån det svar den intervjuade gav. 

Intervjun gav möjlighet att ta reda på varför lärare använder laborativ matematik i 

undervisningen. För att få en tydligare bild av hur den laborativa undervisningen kan 

genomföras gjordes observationer i klassrumsmiljö. Den observationsmetod som användes 

benämns som ”löpande observation”. Undersökningens frågeställningar styrde vad som 

observerades. Skeendet beskrevs löpande under observationen, så detaljrikt och fritt från egna 

värderingar som möjligt. Observationerna gav ett kvalitativt material. Med det menas att 

undersökningen ger en beskrivning av vad som händer under lektionen (Johanson & Svedner, 

2006).  

 4.2 Urval  

Den empiriska studien genomfördes på en låg- och mellanstadieskola. Den första kontakten 

togs med Lärare 1. Sedan tidigare visste jag att hon till viss del arbetade laborativt. Läraren 1 

gav sitt medgivande till en första intervju och till medverkan i undersökningen. Därefter 

tillfrågades hon om vilka lärare på skolan som hon trodde i någon omfattning arbetade 

laborativt i de tidiga skolåren. Dessa förslag resulterade i att kontakt togs med lärare som hade 

intresse för att arbeta laborativt.  

Urvalet av informanter var alltså inte slumpmässigt. Bryman (2002) beskriver urvalsformen 

som snöbollsurval eller kedjeurval. Forskaren tar inledningsvis kontakt med ett fåtal 

informanter som är relevanta för undersökningens syfte och använder sedan dessa för att få 

kontakt med fler respondenter. Denna urvalsform används överlag främst i kvalitativ 

forskning på grund av att den externa validiteten och möjligheten till ett generaliserbart 

resultat inte är så framträdande i kvalitativ forskning. Urvalets nackdel är att det med liten 

sannolikhet kommer att vara representativt för en större grupp av människor. 
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 De tillfrågade lärarna undervisade i olika åldrar och det var en tillfällighet. Lärarna var 

positiva till studien och så småningom avtalades tid för intervjuer. I valet av metod ingick att 

även studera skeende ur ett direkt perspektiv. Efter den första intervjun fortskred 

undersökningen genom ett flertal observationer av Lärare 1. Efter dessa följde intervjuer av 

Lärare 2 och 3. Jag valde att fråga om möjlighet till observation först efter avslutad intervju då 

det kunde finnas risk att lärarna annars känt press att behöva visa det de sagt sig ha för avsikt 

att göra i sin undervisning under intervjun. Jag genomförde två observationer av två längre 

sammanhållna lektioner under två förmiddagspass i matematik hos Lärare 2 och 3.  

4.2.1 Presentation av Lärare 1 

Lärare 1 undervisar nu i år 3. Hon har arbetat som lärare i ungefär 30 år. Lärare 1 är 

lågstadielärare och utbildningen var två och ett halvt år. Utbildningen omfattade alla ämnen 

och Lärare 1 hade extra tillval i form av engelska och NO. Utbildningen var på den tiden 

Lärare 1 tog examen ingen universitetsutbildning. Hon upplever att det var stor skillnad 

mellan den utbildning som hon fick och den nuvarande lärarutbildningen. Den nuvarande 

upplever hon som mer teoretisk. Lärare 1 ser att det hon fick av sin utbildning var mer 

ämneskunskaper och praktik. Huvuddelen av sitt yrkesliv har hon arbetat på lågstadiet men 

även under någon kortare period på mellanstadiet. Hon arbetar med sammanhållen kurs och 

med läromedel som grund för matematikundervisningen. Undervisningen har laborativa 

inslag och laborativt material används. Lärare 1 talar om en undervisning som bör gå från 

verkligheten till ”mattespråket” genom förståelse.  

4.2.2 Presentation av Lärare 2 

Lärare 2 undervisar nu i år 1. Hon tog sin lärarexamen 1973. Lärare 2 tycker att hon arbetar 

mycket annorlunda nu i förhållande till det hon lärde sig på sin utbildning. Hon ser att 

utbildningen saknade mycket. Fördelen med den gamla utbildningen var att den innehöll 

mycket praktik. Den innehöll alla ämnen och metodik. Den mest positiva förändringen i 

skolan tycker hon kom i och med det att fritidspedagogen kom till klassen. Då blev inte 

lärarjobbet så ensamt. Lärare 2 har ett stort intresse för matematik och har under åren gått 

många fortbildningskurser i ämnet och har ett särskilt intresse för den laborativa inriktningen. 

Hon ser vikten av att eleven får arbeta med så många sinnen som möjligt. Lärare 2 arbetar 

mestadels utan läromedel och till stor del laborativt. Hon beskriver sin undervisning som 

målstyrd där elevens väg till målen ser olika ut. 

4.2.3 Presentation av Lärare 3 

Lärare 3 har arbetat som lärare i sex år och har nu sin andra klass i år 2. Hon är i grunden 

utbildad fritidspedagog sedan 1987. Hon har arbetat som idrottslärare under en period. I 

början av 2000-talet läste hon till tidiglärare på distans. Inriktningen på utbildningen var 

svenska och matematik. Det var under utbildningen som lärarens intresse för laborativ 

matematik väcktes. Hon fick då uppleva vad laborativ matematik är. Lärare 3 arbetar med 

sammanhållen grundkurs i matematik och har ett läromedel som grund. Hon arbetar laborativt 

med alla moment som tas upp och tycker att det är viktigt att arbeta med hela kroppen och alla 

sinnen för god förståelse. Laborativt material finns att tillgå för eleven som stöd och 

konkretisering. 
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4.3 Genomförande och bearbetning 

4.3.1 Etik 

Det är viktigt att de människor som deltar i undersökningen visas respekt och att informanten 

ges tydlig information om undersökningens syfte. Jag tillfrågade personligen de möjliga 

deltagarna. Mellan förfrågan och genomförandet av undersökningen avlöpte en viss tid. Då 

hade deltagarna möjlighet att fundera, ställa eventuella frågor och utan konsekvenser avbryta 

medverkan. Deltagarna försäkrades om att anonymitet råder i undersökningen. Förtroende 

skapas hos de medverkande då forskningsetiska anvisningar följs (Johansson & Svedner, 

2006). Fyra allmänna krav ställs på forskningen ur ett etiskt perspektiv. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 

att informanten ska veta syftet med forskningen. Deltagarna har rätt att bestämma över sin 

medverkan och när som helst ha rätt att avbryta sin medverkan utan, för dem negativa, 

påföljder (www.codex.uu.se). 

4.3.2 Datainsamlingsmetoder 

Då undersökningen var av kvalitativ art valdes intervjuer och observationer som metoder. 

Intervjuerna var semistrukturerade. De utgjordes av ett antal frågor som benämns som 

intervjuguide. Dessa kan ställas fritt från ordning och tilläggsfrågor, som anknyter till det som 

intervjupersonen har svarat kan göras (Bryman, 2002). Observationerna gjordes som löpande, 

där observatören skriver ner så mycket som möjligt om ett längre skede (Johansson & 

Svedner, 2006). 

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur och varför lärarna använder sig av laborativ 

matematik i undervisningen. De skulle resultera i så uttömmande svar på frågeställningarna 

som möjligt samt möjlighet för informanten att berätta om egna erfarenheter (Johanson & 

Svedner, 2006, Bryman, 2002). Johansson & Svedner (2006) beskriver en positiv aspekt av 

den kvalitativa intervjun att de kan ge möjlighet till kunskap som direkt kan användas i 

läraryrket. En potentiell risk är att allmänt formulerade frågor kan ge vaga och intetsägande 

svar. Ytterligare potentiell risk är att den som intervjuar inte är lyhörd och följer upp det som 

informanten svarar med relevanta uppföljningsfrågor. Omvänt kan intervjun också övergå till 

att bli ett ostrukturerat samtal (Johansson & Svedner, 2006).  

Intervjun spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant.  Detta gjordes för att få 

med pauser och avbrutna meningar och för att inte missa någon viktig information. 

Informanten tillfrågades och gav samtycke till att intervjun spelades in. Informanten 

försäkrades om att banden skulle förstöras då arbetet var avslutat. Intervjun spelades in för att 

inte riskera att missa delar av intervjun och för att kunna analysera svaren på ett noggrant sätt 

(Bryman, 2002).  

Intervjuernas frågeområden (se bilaga 1) var utformade för att möta arbetets frågeställningar 

och syfte. Två av intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum och en hemma hos 

undersökaren. De inledande frågorna ställdes för att öppna upp intervjun och för att få en kort 

bild av lärarens bakgrund och yrkeshistoria. Därefter följde de frågor som behandlade 

undersökningens frågeställningar. Intervjuaren undvek att uttrycka egna förväntningar som 

kunde leda till att informantens svar påverkades. Pauser och väntan användes för att få så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Intervjuerna avslutades med att 

tacka informanten för deras medverkan. Varje intervju tog ungefär 30 minuter. Efter två av 

intervjuerna bad jag lärarna att visa mig det laborativa material de arbetade med. Detta gav 

mig inblick i olika materials användningsområden. 
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De löpande observationerna gjordes genom ett antal nedskrivna förslag på skeenden att 

observera (se bilaga 2). Dessa svarade mot de frågeställningar som undersökningen har. Då 

jag kom till klassen presenterade jag mig för eleverna och sa att jag kommit för att få se vad 

de gjorde på matematiken. Syftet var begränsat till att undersöka lärarens perspektiv. Därför 

iakttogs enbart vad denne gjorde och hur hon agerade. Johansson & Svedner (2006) beskriver 

gången för löpande observationer. Den undersökande antecknar löpande så mycket som 

möjligt och så exakt som möjligt då relevanta skeenden uppkommer. Observationerna visade 

på om det lärarna sagt i intervjuerna speglade praktiken. 

Bearbetningen av data gick till så att informationen från intervjuer samt observationer 

sorterades efter vilken av undersökningens frågeställningar som svaret riktade sig emot. 

Enbart den information som svarade till arbetets syfte bearbetades. 

4.3.3 Reliabilitet och validitet 

Bandinspelning gav en noggrannare dokumentation av intervjun och detta medförde en ökad 

reliabilitet av undersökningen. Dock finns det andra faktorer som kan minska reliabiliteten, så 

som yttre och inre påverkan i intervjutillfället. Detta kan vara, val av miljö där intervjun sker, 

graden av koncentration hos informanten och intervjuaren, vilka följdfrågor som väljs osv. 

Med reliabilitet avses om undersökningen har hög tillförlitlighet i det avseendet att en annan 

person skulle kunna genomföra undersökningen på nytt, eller om resultatet är slumpmässigt 

(Bryman, 2002). 

Observationerna visade på om det lärarna sagt i intervjuerna speglade praktiken. Vid 

observationerna iakttogs enbart lärarens agerande. Reliabiliteten av observationerna var hög 

vid det precisa tillfället. Detta tack vare begränsningen i att enbart fokusera på läraren och de 

skeenden jag valt att observera. Kombinationen av intervjuer och observationen ökade 

validiteten, dvs. ökade graden av objektivitet och giltighet, i undersökningens resultat  

(Johansson & Svedner, 2006). Metoderna gav mig möjlighet att uppnå studiens syfte, 

nämligen att ta reda på hur och varför läraren använder laborativ matematik. 

 Validiteten avgörs av hur väl undersökningen mäter det som syftet anger ska mätas eller 

undersökas. Det är svårt att bedöma validiteten av den kvalitativa undersökningen eftersom 

den saknar mätning som den kvantitativa undersökningen har. Författaren menar att 

validiteten inte har samma grad av betydelse i den kvalitativa forskningen. Alternativa 

kriterier som kan användas för bedömning är trovärdighet och äkthet (Bryman, 2002). 
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5. Resultat och analys 

Jag har valt att redovisa resultaten av intervjuerna och observationerna var för sig. Svaren från 

de tre intervjuerna redovisas utifrån mina tre frågeställningar. Utifrån dessa har de olika 

lärarnas uppfattningar och tankar redovisats. I direkt anslutning följer analys av varje 

frågeställning. Observationerna svarar enbart på frågeställningen: På vilket sätt använder 

lärare laborativ matematik? Varje lärares agerande redovisas för sig. 

5.1 Resultat utifrån frågeställning: Vad är definitionen av laborativ matematik 

och laborativt material? 

Lärare 1 menar att laborativ matematik är så konkret att barnet hamnar i verkligheten och 

verkligen förstår och tar till sig matematiken. Det laborativa arbetssättet tar ner matematiken 

till en grundnivå. Laborativt material kan vara många olika saker. Det är innehållet i uppgiften 

som styr vilket material man ska ha. Det är inte alltid tal som ska visas. Det kan vara former i 

geometrin. Laborativt material finns i skolskåpet men också runt omkring oss.  

Lärare 2 beskriver laborativ matematik som en inlärningsstil där det är viktigt att arbeta med 

så många sinnen som möjligt. Hon refererar till Konfusius som sa: ”Det jag hör glömmer jag, 

det jag ser kommer jag ihåg och det jag gör det vet jag.” Laborativt material kan vara saker, 

en snörstump, eller människor som kan användas som enda medel för att lösa vissa problem. 

Det bästa material som hon haft är den interaktiva tavlan med ett särkilt program för laborativ 

matematik. Laborativt arbete gör matematiken konkret. 

Lärare 3 definierar laborativ matematik med att barnen får använda kroppen och huvudet 

samtidigt, och att man arbetar med olika material. Att jobba praktiskt. Barnen själva kan vara 

laborativt material. Detta till exempel för att demonstrera begrepp som hälften och dubbelt. 

Det behöver inte alltid vara något tillverkat material. Laborativ matematik innebär att leta 

efter olika strategier för att tänka och göra, med material och med sig själv. 

Exempel på material som finns hos informanterna är: Logiska block, knappar, geometriska 

former, klockor, småklockor, klockspel, tärningar, kort, Architek (se och bygga former), 

Wrap up (träning av multiplikationstabellen), tavlor med bilder som visar på olika mått och 

längder, vågar, volymmått, kulramar, pengar, måttband, halsband med pärlor (tio och 

hundrasnören), termometer, Centimo, spel och pärlor på piprensare som man kan böja. 

Andra exempel på laborativt material som lärarna ger är dataprogram. Lärare 3 beskriver att 

det finns många bra program på datorn som, om de hade gjorts i verklig form, hade inneburit 

att barnen hade plockat och byggt. Nu blir det att de klickar i stället, men innehållet är ju 

laborativt. Lärare 2 lyfter också naturen som är rik på laborativt material. 

5.1.1 Analys: Vad är lärarnas definition av laborativ matematik och laborativt 

material? 

Lärarnas beskrivning av laborativ matematik och material möter den definition som 

litteraturen ger. Berggren och Lindroth (2004) menar att laborativ matematik ger eleven 

kunskap genom kommunikation, laboration, diskussion och reflektion. Detta är bitar som 

samtliga lärare tar upp som grundstenar i undervisningen. 

Lärarna visar, genom definition av laborativ matematik och resonemang om arbetssättet, 

kopplingar till en konstruktivistisk syn på lärandet. Piaget hävdar att lärandet bygger på 

förståelse utifrån elevens utvecklingsnivå och Vygotskij poängterar vikten av ett samspel 
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mellan individ och miljön omkring (Rystedt & Trygg, 2010). Alla tre lärarna beskriver 

laborativ matematik som ett arbete för ökad konkretisering. De beskriver att arbetets mål är 

förståelse och beständig kunskap. En annan aspekt som Lärare 2 och 3 nämner är att laborativ 

matematik betyder att eleven arbetar med många olika sinnen. Lärare 3 menar att det ger 

eleven fler tankesätt. Rystedt och Trygg (2010) skriver att många sinnen används i laborativt 

arbete och att arbetet ger stark koppling mellan det konkreta och abstrakta. Löwing och 

Kilborn (2002) menar att laborativt arbete kan ge eleven språklig utbyggnad och hållbara 

tankeformer.  

Vidare, vad gäller laborativt material, talar samtliga lärare om att det kan vara många olika 

ting.  Lärare 3 menar att materialet möjliggör praktiskt arbete och Lärare 1 lyfter att det är 

uppgiftens syfte som styr vilket laborativt material man väljer. Om detta skriver (Berggren 

och Lindroth (2004) att laborativt material symboliserar innehållet i det budskap läraren 

förmedlar. Det laborativa materialet kan vidare hjälpa till att undvika eventuella missförstånd 

och förstärka information.  

Samtliga lärare tycker att både producerat material och naturföremål kan vara laborativa. 

Lärare 2 och 3 menar att barnen själva kan vara det laborativa materialet. Dataprogram är 

laborativa material som två av lärarna använder. Rystedt och Trygg (2005) menar att 

laborativa material är ting som eleven kan hantera praktiskt. De kan vara tillverkade, men 

också vara kapsyler, pennor och papper. Digitala läromedel så som datorprogram och 

interaktiva skrivtavlor kan också vara laborativa.  

Undersökningen visar att många av de laborativa material som omnämns i litteraturen också 

finns i verksamheten. Lärarna påtalar att de använder sig av de material som bedöms passa 

bäst för att belysa det aktuella momentet. Ingen av lärarna i undersökningen uppgav att de 

använde Cuisenaires färgstavar. Detta är ett material vars breda användningsområde påtalas i 

litteraturen (Malmer, 1990).  

5.2 Resultat utifrån frågeställning: På vilket sätt använder lärare laborativ 

matematik? 

Lärare 1 ger ofta vardagliga exempel då hon undervisar. Sedan kan barnet plocka med 

knappar och klossar för att skapa förståelse. Det är viktigt att barnen inte bara tänker siffror 

och tal utan ser att det hänger ihop med verkligheten. Hon tar 5*3 som exempel. Det är inte 

säkert att eleven alltid har något att plocka med. Det kan vara att man tänker fem stycken 

vaser med tre blommor i varje. Hon tycker att laborativt och konkret arbete tangerar varandra.  

Då ett nytt moment eller område introduceras startar hon alltid från det konkreta och det 

laborativa. Idéer och inspiration till laborativ matematik får hon genom det läromedel som 

klassen har. Hon använder sin erfarenhet från tidigare och hittar på egna idéer. 

Läraren beskriver att det laborativa materialet används då hon märker att något barn inte 

riktigt förstår. Det kan också vara ett barn som inte har arbetat med ett moment på länge och 

då ibland behöver gå tillbaka till det laborativa för att ”täppa till en lucka”. Hon säger att det 

är viktigt att läraren tänker efter om undervisningen når fram, och om inte får man pröva på 

ett nytt sätt. Läraren säger att det är målet med uppgiften som styr vilket material som behövs. 

Det är inte bara siffror man arbetar med. Hon ger exempel på att eleverna får hälla själva då 

man arbetar med volym. Omkretsen kan mätas runt ett träd och man kan hoppa tal. Det är 

mycket sådant man gör i den inledande matematiken. I de flesta klasser där läraren har 
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undervisat har hon haft laborativt material framme så att eleverna har fått hämta själva när de 

behövt. 

Läraren tycker att pararbete fungerar bäst vid laborativt arbete, samtalet är viktigt. 

Parindelningen varierar. Ibland två duktiga eller två som behöver mycket hjälp ihop, och 

sedan byts indelningen. Relationen mellan samtalet och det laborativa arbetet är viktigt. Båda 

dessa bitar behövs. Vid laborativ matematik blir det mer pratigt. Det är viktigt att lära barnen 

att båda ska tänka vid pararbete. Läraren brukar säga att det är bra om man säger svaret 

varannan gång. Och den som inte säger svaret får lyssna och säga om den tycker lika eller 

inte. 

Läraren tycker att matematik som är konkret kopplad till vardagliga situationer och som är 

laborativ måste finnas på lågstadiet. Sedan kommer eleverna in i den fasen att de kan tänka 

utan att behöva ha något att plocka med. Eleverna behöver alltid ha det laborativa som en 

grund. En elev kan vid behov arbeta enskilt med laborativa uppgifter för att befästa begrepp 

och ta sig vidare till mattespråket. 

Vid genomgångar förstärker läraren sina förklaringar med laborativt material och ibland 

verklighetsförankrar hon genom att muntligt beskriva det konkreta. Då hon ska visa 5*3 som 

till exempel fem tärningar som visar tre och sedan säga det som fem stycken treor. 

 Då laborativa lektioner planeras menar hon att det är viktigt att de fungerar rent praktiskt, 

som till exempel att materialet räcker till alla och att det fungerar när alla ska gå och hämta, 

annars blir det lätt rörigt. Tidsåtgång ska man också tänka på. Det är bra att ha extra uppgifter 

som kan vara lite svårare för de elever som behöver något att bita i. 

Lärare 2 visar ett bildspel när barnen arbetar laborativt i matematiken, som använts vid 

senaste föräldramötet. Här övar barnen i att storleksordna med hjälp av naturföremål. De övar 

också antalsuppfattning samt förståelse för subtraktion med bowlingspel. Med hjälp av kottar 

mäter barnen och stegar sträckor. Eleverna tillverkar egna mattespel. Pengar förtydligar 

jämförelse och växling. Eleverna arbetar med ”tiokompisar” och övar på klockan. 

Geometrilaborationer sker ute i snön där barnens kroppar är laborativt material. 

Volymlaborationer sker vid bakning.  

Läraren berättar att hennes matematik genomsyras av laborativt arbete. Hon använder den 

som ett medel för att nå fram till målen och säger att vägen till måluppfyllelse kan se väldigt 

olika ut. Hon säger att hon vill ha roligt själv och vill inte alltid göra likadant. Inställningen är 

att pröva olika idéer och se om det fungerar. Hon arbetar utan lärobok i matematik och har 

enbart målen som styr henne. Hon känner frihet i detta arbetssätt och hon har erfarenhet och 

känsla för matematiken inom sig. Hon erbjuder en extrabok som eleven arbetar fritt och 

självständigt i. Undervisningen flyttar ofta utomhus för att det är roligt och ibland också 

enklare att göra saker ute. 

Oftast arbetar man laborativt i par- tre- eller fyragrupper. Då pratar barnen och hjälper 

varandra. Det blir ofta högre ljudnivå då klassen arbetar laborativt, jämfört med enskilt arbete. 

Exempel på laborativ matematik som läraren ger är mattespel, övningar med kortlek och 

tärningsspel. Hon betonar att det är viktigt att undervisningen har variation.  

Läraren beskriver hur hon går från det laborativa och konkreta till det symboliskt abstrakta. 

Barnet ritar en bild till en räknesaga och sedan funderar barnen hur innehållet kan se ut på 

”mattespråket”. De visar därigenom hur de tänker och det blir konkret. Det kan också vara att 

klassen gör laborativa övningar utomhus för att sedan gå in och dokumentera det man har 
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gjort på ett liknande sätt. Läraren ser också vikten av att ha en diskussion och redovisning 

efter det laborativa arbetet. Detta för att eleverna på så sätt tar del av varandras lösningar. 

Ibland kan diskussionerna vara i smågrupper. Laborativ matematik går inte ut på att lära sig 

formler utan man arbetar för att förstå. 

Vidare berättar läraren att hon förr gjorde mycket eget material men att det nu finns så mycket 

trevligt och färdigproducerat att köpa. Hon påpekar att det är viktigt att varje klass har sitt 

eget material så att man slipper gå runt och leta och upptäcka att det kanske är upptaget. 

Läraren använder uppgifter som är tagna från ett kortsystem. Genom dessa styr hon vilken 

svårighetsgrad eleven arbetar med. Det blir inte något motstånd i att hoppa över uppgifter, 

som det kan bli i en lärobok. I datorprogrammen finns också möjlighet att välja 

svårighetsgrad, som gör att hon kan individanpassa. 

Läraren har gemensamma genomgångar med hela klassen. Då går hon igenom olika moment. 

Ofta använder hon det interaktiva laborativa materialet som stöd vid genomgångar. Barnen 

blir då delaktiga och får turas vid att ”flytta och greja”. Klassen hålls i denna del samman. Då 

eleverna sedan arbetar med ”mattekompisar” kan dessa sammansättningar variera. Ibland 

sätter läraren elever på samma nivå ihop och ibland samarbetar de som är på olika nivå. Det är 

inte statiskt. 

Ansvarsbiten är viktig i allt arbete. Eleverna får träna sig på att klara sig. Genom att ge 

eleverna ansvar i att arbeta självständigt skapar hon utrymme för mer arbete i halvklass. 

Läraren beskriver det som att hon ”låtsas” att hon har halvklasstid. Elever som inte klarar det 

självständiga arbetet utanför klassrummet ”visas in, i stället för ut.” Hon tycker att det är 

lättare att få till laborativ matematik i halvklass. Det kan gå ändå, om eleverna arbetar i grupp. 

Då kan läraren möta fler elever samtidigt och hinna gå runt. 

Lärare 3 har en matematikhörna i klassrummet med material som barnen själva får välja om 

de vill använda. Då hon går igenom något nytt använder hon alltid något material och visar 

rent praktiskt hur man till exempel kan bygga tal. Syftet med detta är, menar hon, att göra 

matematiken konkret. Klassen har ofta ”matteprat” i halvklass. I det samtalet reflekterar 

eleverna och lär sig olika begrepp. De sitter samlat i en ring och det är läraren som har det 

laborativa materialet för att visa ett moment. Ibland visas flera olika material. Hon kombinerar 

till exempel Mattehuset med Centimo för att visa på ett enda moment. En liten 

whiteboardtavla använder läraren vid ”mattepratet” för att parallellt med det laborativa kunna 

skriva talets siffror. Ibland används talkort. Om läraren inte har något passande material 

försöker hon att komma på eget. Ibland har läraren genomgång i helklass. Läraren tycker inte 

att det blir så mycket ”matteprat” då på grund av att kommunikationen blir mer enkelriktad då 

läraren pratar mest. 

Läraren har läroboken i matematik som grund i undervisningen. Boken ger förslag på bra 

tankestrategier och tips och idéer till laborativ matematik. Hon påtalar vikten av att kliva 

utanför boken för att arbeta målinriktat och få extra utmaningar. Läraren menar att om man 

har valt att arbeta med ett läromedel kan man inte enbart använda sig av det. Då finns risken 

att eleven bara kopierar det sätt som boken visar och då kan barnet få svårt att på ett annat sätt 

visa att han förstår. Till exempel får eleven visa läraren hur den tänker med hjälp av laborativt 

material. Läraren ber ofta eleven att förklara för henne eller en kompis för att kontrollera att 

eleven verkligen har förstått och inte bara sitter och arbetar med uppgiften för sig själv. 

Undervisningen är upplagd utifrån en gemensam grundkurs och utifrån den ges sedan extra, 

riktade, uppgifter. Läraren menar att eleven ska vara mogen för de uppgifter den får. 

Undervisningen innefattar mycket problemlösning och läsförståelse. Till denna typ av 

uppgifter behövs laborativt material som stöd alternativt kan eleven rita fram svar. 
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Barnen får ibland arbeta med program på datorn. I år 1 arbetar eleverna med 

matematikschema där olika typer av laborativ matematik ingår. Exempel är uppgifter där 

barnen bygger använder olika typer av mattekort. Allt är inte laborativt i undervisningen utan 

det är blandat. Läraren tror att elevers olika inlärningsstilar gör att de väljer olika material om 

utbudet finns. Läraren uppmuntrar också eleverna till att ta hjälp av material och ibland även 

ett särskilt material som passar till aktuell uppgift. Hon tipsar eleven att använda Talhus och 

Centimo då uppgiften handlar om ental och tiotal. 

Som lärare menar hon att man ofta tror sig veta vad eleven behöver och ibland tycker hon att 

elever behöver pushning. Anledningen är att en del elever tycker att det är lite ”skämmigt” att 

använda de laborativa materialen. En anledning till detta tror hon är att det går långsammare. 

Detta försöker läraren att få eleverna att komma bort ifrån. Det är också många elever som 

självmant väljer att arbeta laborativt. 

Laborativ matematik sker hos informanten ofta i par. Dessa par är ganska konstanta och paret 

har matematikkunskaper på ungefär samma nivå. Läraren motiverar att hon tycker att detta 

ger eleverna mest utbyte genom att de utmanar varandra. Eleverna tycker om att arbeta i par 

och läraren ser fördelar med att eleven inte enbart fokuserar på sig själv. 

5.2.1 Resultat av observationer: På vilket sätt använder lärare laborativ matematik? 

Lärare 1, observation 1: Introduktion av moment area. 

Läraren inleder lektionen med instruktion vid tavlan. Eleverna ska få en klurig uppgift att lösa 

tillsammans med en kompis. Uppgiften är att ta reda på vilken av fyra pusselbitar som är 

störst. Eleverna får lite tips på vad som kan behövas för att lösa uppgiften och får därefter fria 

händer att pröva. Läraren ger tydliga, beskrivande instruktioner. Under arbetets gång lyssnar 

läraren på elevernas resonemang och följer upp att alla har kommit igång med laborationen. 

Då eleverna prövat klart samlas man i ring för samtal och reflektion. Läraren påtalar att det 

inte gör något om man inte kommit fram till rätt svar. Uppgiften var klurig. Eleverna får 

beskriva sina lösningar och motivera sina tankesätt. I samtalet används flera matematiska 

begrepp som t.ex. omkrets, de geometriska formerna samt olika jämförelsebegrepp för storlek. 

I samtalet upprepas begreppet yta och efter ett tag introduceras area. Läraren visar en bild av 

en kohage. Resonemang förs huruvida den kohage som har längst staket runtom också har 

störst area. Lektionen avslutas med att eleverna får fundera på när man behöver veta en ytas 

area. Läraren exemplifierar en situation då hon skulle anlägga en ny gräsmatta och ett annat 

tillfälle då hon skulle måla om sitt barns rum. 

Lärare 1, observation 2: Fortsatt arbete med moment area. 

Läraren samlar eleverna i ring på golvet. Hon öppnar med en frågeställning: ”Om man ska 

lägga ett nytt golv behöver man veta hur stort golvet är. Om man mäter hur stort golvet är, 

vad kallas det?” Någon elev kommer ihåg begreppet area från föregående lektion. Läraren 

återkopplar till förra lektionen uppskattning av pusselbitarnas yta. Eleverna får fundera på 

vilken enhet som är rimlig att mäta ett golv i. Läraren visar ett papper som är en meter på 

varje sida och eleverna funderar på hur stor area pappret har. Begreppet kvadratmeter 

samtalas fram. Läraren frågar om man måste ha rutor för att mäta arean av ett golv. Någon 

elev vet att man” mäter varje håll.” 

Eleverna sätter sig på sina stolar. Läraren ber eleverna tänka sig ett flygfoto sett ovanifrån. En 

bild av en tänkt gräsmatta sett ovanifrån ritas. En elev ger förslag på vilka sidor av gräsmattan 

som behöver mätas. Utifrån dessa mått skapas ett rutnät. Varje ruta visar på en kvadratmeter. 
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Eleverna tillfrågas om någon vet hur man räknar ur snabbt utan att räkna varje ruta. 

Lösningsförslag med multiplikation ges av en elev. 

Efter denna genomgång arbetar eleverna undersökande med” jobbarkompis”. Uppgiften är att 

de ska göra areor med sex rutor. Detta görs med rutpapper och penna. Instruktionen säger att 

alla areor ska vara lika stora. Läraren har ett stort rutpapper på tavlan och några elever får visa 

på förslag inför klassen. Därefter arbetar eleverna med att skapa egna förslag. 

Läraren reflekterar inför mig och säger att hon borde instruerat att barnen ska göra ytor med 

arean 6 rutor. De elever som blir färdiga fort gör ytor med 12 rutor. 

Läraren sammanfattar elevernas arbete med att de gjort figurer med 6 kvadratcentimeter. 

Avslutningsvis går eleverna runt och ser på varandras lösningar. 

Lärare 1, observation 3: Introduktion av moment bråk 

Eleverna är samlade i ring och läraren inleder med en fråga: ”Hur kan man beskriva något 

som är mindre än ett?” Läraren visar ett äpple.” Anna och jag vill dela på ett äpple. Vad får 

vi?” Eleverna får själva säga svaren. Läraren delar äpplet till mindre bitar och samtalet 

fortsätter. På motsvarande sätt får sedan eleverna hjälpa läraren att dela ett snöre i olika delar 

och benämna delarna som bråk. Exempel som ges är en halv, en tredjedel, en fjärdel och en 

åttondel. Läraren upprepar de olika delarnas namn ofta. Läraren tar fram en skylt där det står, 

”en halv”, skrivet på ”mattespråk” som 1 delat med 2. Hon frågar eleverna vad det står på 

skylten.  Eleverna svarar ett delat på två och läraren undrar vad man mer kan säga. Hon visar 

det halva snöret och säger en halv. På liknande vis presenteras de övriga bråktalen och dess 

benämning. 

Eleverna sätter sig vid borden och läraren visar på ett stort rutpapper på tavlan. Eleverna får 

också varsitt rutpapper. En elev läser uppgiften som går ut på att dela tolv rutor i tredjedelar. 

Läraren visar på sitt stora papper och säger att eleverna ska skriva under bilden hur stor del de 

har ritat.   

Eleverna arbetar enskilt och läraren går runt och följer elevernas arbete och ber dem benämna 

hur stor del de har ritat och vad de har skrivit. 

Vid ett tillfälle bryter läraren elevernas arbete med att påpeka att hon själv missade att tala om 

sjättedel i ringsamlingen. En av uppgifterna frågar hur stor del en sjättedel är av totalt tolv 

rutor. Läraren ger en förklaring till sjättedel och eleverna arbetar sedan vidare. 

Lärare 2, observation 1: Introduktion av moment vikt. 

Läraren inleder med att berätta att lektionen kommer att handla om vikt. Hon skriver upp 

gram, hektogram och kilo och förklarar hur namnen förkortas. Läraren beskriver att eleverna 

senare idag ska vara detektiver på Hemköp. Hon visar en halstablett och eleverna får gissa 

vad den väger. Sedan på liknande sätt genom ett äpple för hekto och ett mjölkpaket för ett 

kilo. Eleverna får tala om vad de själva väger och hur många mjölkförpackningar det 

motsvarar. En balansvåg visas som ett förslag på hur man kan ta reda på vad något väger. 

Eleverna lovas att de ska få väga sedan. Läraren för ett samtal om hur en balansvåg fungerar. 

Ex: ”Om jag lägger 10 klossar i den ena skålen, hur många fler måste jag lägga i den med 8 

för att det ska väga jämnt?” 

Cleverboarden med det laborativa programmet ”Matteverktyg” används. Eleverna får 

demonstrera och laborera fram olika förslag för jämvikt. Nu följer fruktstund och läraren för 
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statistik på hur många elever som själva har kommit ihåg att ta med frukt. Inget rekord 

registreras idag. 

Läraren berättar för eleverna om dagens uppdrag. Eleverna delas in i grupper. I varje grupp 

finns en ordförande, en sekreterare, en samlare och en reporter. Dessa har ansvar för olika 

bitar av uppdraget. Rollerna fördelas efter det barn som har ljusast hår, är född senast på året 

osv. Den första gruppen ska gå in på Google och söka bilder på olika typer av vågar som 

läraren har skrivit på lappar. Den andra gruppen ska tillverka en balansvåg och får några olika 

föremål att laborera med. Instruktionen är att de får göra som de vill. Tredje gruppen ska 

också göra en balansvåg med hjälp av linjal och sudgummi. Ytterligare en våg ska göras med 

kroppen. Sista gruppen ska göra en balansvåg utomhus med hjälp av en bräda. 

Under arbetets gång går läraren runt och lyssnar på elevernas tankar och strategier. Hon 

dokumenterar arbetet genom att ta kort. En elev i varje grupp antecknar vad de kommer fram 

till. Läraren ger inte mycket ledtrådar utan lyssnar mest på eleverna. 

Då det laborativa arbetet avslutats följs det upp med en genomgång, där eleverna redovisar sitt 

arbete. Läraren frågar hur de löste olika problem och eleverna får själva formulera eventuella 

förbättringsförslag. Eleverna får också beskriva vad de lärt sig. 

När de kommit till affären ska eleverna leta efter olika vikter. Läraren instruerar hur dessa ska 

dokumenteras på papper. Eleverna ska arbeta i par. På väg till affären stannar läraren vid stora 

skolklockan och eleverna får säga vad klockan är. Eleverna får också uppskatta hur lång tid 

det tar att gå till affären och hur mycket klockan kommer att vara då.  

I affären får eleverna jobba fritt med undersökningen och läraren berättar att eleverna kommer 

att arbeta fördjupande med sina laborationer och följa upp undersökningen kommande 

matematiklektion. 

Lärare 3, observation 1: Introduktion av moment volym. 

Matematiklektionen sker i tvärgrupper där parallellklasserna samarbetar. 

Läraren inleder lektionen med att fråga vad volym är. Hon ger exempel på att hon fönar håret 

hemma för att få det mer fluffigt och frågar eleverna om detta är volym. Ytterligare 

exemplifiering är händer som formas till en skål. Hur mycket ryms i dem? Läraren frågar om 

eleverna brukar baka. Hur gör man då? Samtalet hamnar i att man måste mäta. Läraren tar 

fram en måttsats. Samtalet fortsätter om de olika måttens egenskaper och vad de kallas för. En 

elev får svara på hur man blandar saft. Läraren upprepar orden ”hur mycket det ryms” och 

”volym.”  

Läraren berättar att eleverna ska få mäta och se hur mycket det ryms i olika behållare idag. 

Eleverna får nu ta fram sin mattebok. Dagens uppgift handlar om att dra streck mellan olika 

volymenheter och passande bild.  Eleverna sitter i ring och samtalar om vilka enheter som 

passar. En elev säger att han vill dra streck mellan sandlådan och 100 liter. Läraren frågar 

”Varför tror du det? Hur tänker du?” Eleven svarar att den är rätt stor. Vid elevsvaret att 

hinken rymmer 10 liter svarar läraren: ”Det verkar rimligt.” En elev undrar om man kan ha fel 

i uppgiften. Läraren svarar att det inte är någon katastrof i så fall och att flera alternativ kan 

vara rätt. 

Efter en stunds arbete i läroboken förklarar läraren hur undersökningen ska gå till. Hon 

förklarar att det är viktigt att skriva vilken enhet man mäter med. Eleverna får själva komma 
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med förslag hur de tycker att arbetet kan organiseras för att slippa kö vid diskbänken. Det är 

där eleverna ska laborera med vatten och olika mått. 

Arbetet går till så att några elever laborerar med att se t.ex. hur många matskedar det ryms i 

en deciliter. Övriga elever arbetar med problemlösning i läroboken. Allt arbete sker i par. 

Läraren berättar för mig att hon blev lite överraskad av hur eleverna hittar olika förslag på 

lösningar i lärobokens uppgifter. En blomkruka kan t.ex. rymma en liter eller tio liter 

beroende på storlek. Läraren går runt och lyssnar och tar del i elevernas resonemang. Hon 

frågar också hur de tänker i problemlösningarna. Hon förklarar för några elever att de inte 

bara får skriva svar, utan att tankesättet måste visas. 

Lektionen avslutas med städning och återsamling i respektive klassrum. 

5.2.2 Analys: På vilket sätt använder lärare laborativ matematik? 

Undersökningens tre lärare arbetar alla laborativt. Arbetssättets omfattning varierar. Lärare 1 

har det laborativa som stöd vid genomgångar och som ett av flera sätt att stödja elevers olika 

behov. Hon beskriver det laborativa som en grund att arbeta utifrån. Lärare 2 låter det 

laborativa arbetssättet genomsyra undervisningen och arbetar utan lärobok. Lärare 3 har en 

stark vision om fördelarna med ett laborativt arbetssätt och kompletterar läromedlet med 

laborativa övningar för att följa och stödja elevers tankesätt. Rystedt och Trygg (2010) tycker 

att det inte behöver vara en motsättning mellan användande av läromedel och laborativ 

matematik. Det handlar inte om att välja laborativa material i undervisningen eller inte. Det 

beror på hur och i vilket syfte de används.  

Enligt Berggren och Lindroth (2004) saknar kursplanen 2000 utrymme för att inte använda 

laborativ matematik som en naturlig del av matematikundervisningen. Samtliga lärare anser 

att laborativ matematik är en förutsättning för att nå fram till läroplanens mål. Lärare 2 låter 

det laborativa arbetssättet genomsyra undervisningen och menar att elevers väg till 

måluppfyllelse ser olika ut. Lärare 1 är säker på att det laborativa ska ha stor plats i 

undervisningen på lågstadiet och att eleverna successivt kommer till ett stadium då de klarar 

sig utan laborativt material. Hon anser dock att det laborativa bör finnas kvar som en grund. 

Skolverket påtalar i rapporten Lusten att lära (2003) att eleven känner lust för matematik då 

undervisningen känns meningsfull. I samband med detta menar Lärare 2 att det laborativa 

arbetssättet är roligt och stimulerande för både elev och lärare. 

Alla lärare utgår från vardagliga situationer i sin undervisning och de använder det konkreta 

och laborativa som en ingång till ett nytt moment. Ahlberg (1995)  skriver att verkligheten så 

ofta som möjligt bör vara en utgångspunkt i matematiken. Detta för att eleverna inser att 

matematiken då kan användas som ett redskap.  

Lärarna ger olika beskrivningar av hur detta sker. Lärare 1 använder bildliga beskrivningar av 

verkligheten för att få eleven att inte bara tänka i siffror. Hon använder sig av det Rystedt och 

Trygg (2010) beskriver som halvkonkret representation av en verklig situation.  Efter det får 

eleven laborera med något för att skapa förståelse. Lärare 2 använder ett laborativt 

dataprogram som stöd för introduktion av ett nytt moment. Hon betonar att hon går från det 

laborativa till det symboliska och abstrakta. Lärare 3 tar ofta stöd av olika laborativa material 

vid genomgångar och matteprat. Detta för att hon menar att barnen tänker på olika sätt. I 

”matteprat” är eleverna delaktiga i samtalet. Ibland sker genomgång i helklass, med den 

skillnaden att samtalet inte kommer i fokus. Malmer (1990) skriver att undervisningen bör 

utgå från en matematisk modell och med hjälp av språket och/eller laborativt arbete söker 

läraren exempel i verkligheten (reversibilitet). Heddens (i Rystedt & Trygg, 2010) ger förslag 
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på hur eleven kan gå från konkret arbete med laborativt material till ett abstrakt symbolspråk. 

Detta sker med mellansteg där laborativa material byts ut mot bilder och sedan mot symbolisk 

representation. Observation av Lärare 1 ger exempel på ett arbetssätt som ligger nära de ovan 

nämnda mellanstegen. Läraren använder det laborativa materialet vid instruktion och eleverna 

går därefter till fasen där det laborativa materialet byts ut mot bilder. 

Genom observationer har samtliga lärare visat att de utgår från det konkreta och söker 

verklighetstrogna exempel för att belysa meningen i matematiken och öka förståelsen. Det 

finns en dock skillnad i hur de olika lärarna vid det aktuella observationstillfället utformar det 

laborativa arbetet. I den aktuella studien visar Lärare 1 hur hon ger eleverna tydliga 

instruktioner för arbetet och möjligheten till egna initiativ är begränsat. Flertalet av 

uppgifterna eleverna får är av sluten art. Det finns ett rätt svar. Ytterligheten finns hos Lärare 

2 som bara ger absolut nödvändiga instruktioner och sedan får eleverna själva planera, 

genomföra och analysera sitt arbete och sina slutsatser. Rystedt och Trygg (2010) ger exempel 

på två ytterligheter av lärare vid laborativt arbete: den lärare som släpper in eleverna och 

förväntar sig att lärandet sker av sig självt, samt den lärare som ger eleverna exakta 

instruktioner för att minimera risken att eleven kan se ”fel” saker.  

Samtliga lärare i undersökningen förordar par- eller grupparbete vid laborativ matematik. 

Denna arbetsform stödjer Berggren och Lindroth (2004). De menar att det ökar viljan till att 

höra och ta del av varandras strategier och lösningsförslag. Det kan även öka elevernas 

förståelse då de delar varandras erfarenheter och nivå på språk. 

Uppgifters svårighet och elevers grad av motivation har relation till varandra. Uppgifter på 

rätt nivå utmanar elevens förmåga och ökar tilltron till den egna förmågan (Skolverket, 2003). 

I detta sammanhang kommer frågan upp hur lärare möter behovet av individualisering och hur 

undervisningen utmanar elevens kunnande. Lärarna i undersökningen resonerar olika vilken 

samarbetsform som utvecklar elevens kunnande mest gynnsamt. Lärare 1 och 2 förordar 

pararbete med flexibelt system där eleverna arbetar med olika kamrater. Ibland arbetar två 

elever med lika kunskapsnivå och ibland två elever som ligger på olika nivå. Lärare 2 anser 

dessutom att tre och fyragrupper är bra vid laborationer. Lärare 3 har oftast konstant 

gruppering av eleverna . Hon anser att två kunskapsmässigt jämna elever ger varandra mest 

utbyte. Samtliga lärare tycker att det är av stor vikt att eleverna tränas i att vara delaktiga i det 

laborativa arbetet och att samtalet är en stor del i det laborativa arbetet. 

Malmer (2002) menar att den konstruktivistiska synen på kunskap innebär att eleven 

successivt bör få ökat ansvar för sitt lärande. Ofta är pararbete eller arbete i mindre grupper 

det mest utvecklande då eleven där genom det reflekterande samtalet bidrar till uppslag och 

idéer. Lärare 2 påtalar att det laborativa arbetssättet tränar eleverna att hjälpa varandra och att 

ta ansvar. I det gemensamma arbetet tränas eleven, enligt Lärare 3, i att sätta sig in i en annan 

elevs perspektiv och inte enbart fokusera på sig själv.  

Vygotskij menar att språket har avgörande betydelse för allt lärande och för utvecklande av 

tankestrukturer och begreppsutveckling (Ahlberg, 1995). Alla lärare i undersökningen 

formulerar vikten av kommunikation i samband med laborativ matematik. Lärare 1 ser att 

dessa delar hör ihop och behövs och att man muntligt kan beskriva något på ett konkret sätt. 

Lärare 2 betonar att den efterföljande diskussionen av laborationen är viktig. Det är då 

eleverna tar till sig olika tankesätt. ”Matteprat” i mindre grupper använder Lärare 3 som 

metod för att lyfta elevers tankesätt och få eleverna att förklara hur de tänker. Det 

gemensamma språket anser hon är avgörande för en process där fakta omvandlas till kunskap. 

Under de observerade lektionerna är det enbart lärare 3 som har kommunikativ återkoppling 

och uppföljning av det laborativa arbetet.  Rystedt och Trygg (2010) påpekar vikten av att det 
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laborativa arbetet följs upp av en gemensam diskussion och uppföljning där eleverna 

sammanfattar det man lärt sig. Även Skolverket (2003) belyser vikten av adekvat återkoppling 

för vidare förståelse. De menar också att dokumentationen är viktig i det laborativa arbetet 

och att den bidrar till att elevens tanke fokuseras på uppgiften.  Observationerna visade att alla 

lärarna var noga med att eleverna skrev ner och visade sina tankar och lösningar.  

Det laborativa arbetssättet kan vara både ett mål och medel för lärarna i undersökningen att se 

huruvida eleverna förstår matematiken. Lärare 1 menar att hon använder det laborativa 

materialet för ett barn som inte riktigt förstår ett moment. Lärare 1och 2 belyser också att det 

är viktigt att läraren varierar undervisningen för att nå fram till alla elever. Lärare 2 och 3 

menar att läraren genom det laborativa får ett sätt att ta reda på hur eleven tänker och om 

eleven verkligen har förstått. Båda låter ofta eleverna rita för att visa sina tankegångar. 

Laborativt arbetssätt är enligt Berggren och Lindroth (2004) ett diagnostiskt arbetssätt där 

läraren får reda på vad eleven kan och inte kan. Arbetssättet ger också en inblick i eleven 

tankesätt och vilka olika lösningsstrategier eleven har (Berggren & Lindroth, 2004, Malmer 

1990). 

5.3 Resultat utifrån frågeställningen: Vilka möjligheter respektive hinder kan 

lärare se med den laborativa matematiken som arbetsform? 

Lärare 1 ser möjligheten att genom laborativ matematik nå det mer abstrakta ”mattespråket.” 

Även ”mattespråket” är ett sätt att beskriva verkligheten på. Laborativ matematik är en 

förutsättning för att få barnen med sig. Att inte använda laborativt arbete i matematiken ser 

lärare 1 som en omöjlighet, eleven måste få ta och känna på någonting. Hon ser också att det 

laborativa arbetet har en tradition. Lärare har alltid förstått att det är viktigt. Svårighet att 

arbeta laborativt för läraren är att hon måste reflektera över om alla har förstått. Om 

tveksamheter finns gäller det för läraren att tänka till och hitta en ny väg. Möjlighet finns att 

backa och gå tillbaka till det laborativa om läraren upptäcker att en elev inte har befäst ett 

område. Ofta säger eleverna själva att de behöver pengar eller klossar för att förstå. 

Läraren upplever att hon är hindrad i att erbjuda eleverna i sin nuvarande klass att ha fri 

tillgång till det laborativa materialet. Detta beror på att flera elever i klassen blir störda av 

intryck och lockelser i arbetssituationen. I tidigare klasser har eleverna alltid haft tillgång till 

ett ”mattebord” med material för laborativ matematik. Nu får istället läraren lägga fram 

passande material och hon tror att eleverna använder det mindre av den anledningen att 

materialet inte alltid finns tillgängligt på ett naturligt sätt.  

Att eleverna arbetar tillsammans är berikande för samtalet. Ett hinder dock vara om den som 

har det lite svårare i paret åker snålskjuts och inte lär sig. Möjligheten kan omvänt vara att 

eleven är delaktig och lär sig väldigt mycket. Läraren ser att lösningen är att variera vilka som 

arbetar ihop och att träna barnen i att båda ska tänka, då de arbetar i par. Då det gäller 

planeringen är det viktigt att vara medveten om att paren hinner olika mycket. De som hinner 

mest måste få något utmanande att bita i. Det laborativa arbetet och samtalet är bitar som 

hänger ihop. Läraren ser att det blir mer pratigt i laborationen, men det är ingen som tänker på 

det. Svårigheten är om man ska blanda olika arbetssätt och någon behöver arbeta helt tyst för 

att koncentrera sig. 

Det finns möjlighet att i det laborativa arbetssättet individanpassa undervisningen. Ibland kan 

ett par elever som inte hunnit till ”mattespråket” få möjlighet att arbeta själva med enskilda 

uppgifter. Läraren tycker att det laborativa arbetssättet gynnar alla elever, även de som 
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kommit långt i matematiken, särskilt då man ska börja med något nytt. De elever som 

upplever att matematiken är svår får extra stöd i det laborativa.  

En nackdel, eller risk, med laborativ matematik är om eleven fastnar i det laborativa och inte 

går vidare till det abstrakta tänkandet. Det gör en del barn. De kan t.ex. fastna i att använda 

fingrarna. Man får då lotsa dem förbi det genom att uppmuntra till att bara klara det genom att 

tänka. Det finns en del elever som inte vet att de klarar sig utan laborativt material.  

Lärare 2 har under sitt yrkesliv sett hinder i att hon inte fått arbeta på det sätt hon vill. Detta 

då hon på någon skola har känt sig tvingad att arbeta med ett visst läromedel.  En fara är 

också att läroboken kan göra att man inte hinner göra det laborativa. Annars finns det inget 

som säger att de som arbetar med lärobok inte arbetar laborativt. Hon ser möjligheten att i det 

laborativa arbetet pröva nya saker och hon upplever att arbetet är roligt för henne själv och 

eleverna. Inspiration till arbetet har hon fått genom fortbildningskurser i ämnet och genom att 

själ förkovra sig. Ett hinder nu är att det finns så begränsat med pengar till utbildning. Hon har 

lärt sig att barn redan som små kan lära sig de fyra räknesätten genom att laborera och rita. De 

vet inte själva att de håller på med matematik.  

Laborativ matematik ger elever möjligheter att jämföra olika lösningar. Sedan förs diskussion 

vilket som är enklast och klurigast. I laborativt grupparbete hjälper eleverna varandra och 

pratar lite och målet med arbetet är att skapa förståelse. Läraren ser att detta sätt att arbeta 

skapar ett engagemang. Hon påpekar att alla barn inte är lika men att det är lättare att fånga 

barnens intresse med laborativa uppgifter jämfört med att alla sitter och arbetar med samma 

sida i boken. Möjlighet finns också att skapa variation i arbetet genom att t.ex. spela spel, 

arbeta vid datorn och räkna med kort. 

Läraren menar att en risk i matematiken är att den blir abstrakt för fort, att man börjar med 

siffror redan i förskolan och tycker att det är det viktigaste. Möjligheten finns istället att se att 

matematiken finns överallt och ta tillvara på tillfällen. Nackdel med arbetssättet är att det 

medför mycket arbete och att tiden inte alltid räcker. 

Alla elever gynnas av laborativ matematik. Hon menar att det som lärs med många sinnen blir 

bestående kunskap. Hon påtalar omöjligheten att eleven kan lära sig något genom att läraren 

enbart säger hur något är. Eleven måste själv få pröva och göra för att befästa kunskap. 

Läraren anpassar och individualiserar undervisningen genom att eleverna gör uppgifter i olika 

omfattning. Hon använder producerat material som ”mattekort” och dataprogram för att hitta 

uppgifter med olika svårighetsgrad. Hon ser fördelen med att kunna köpa mycket 

”kringmaterial” istället för att lägga pengarna på läromedel.” 

Ett hinder i arbetet ser hon i bristen på halvklasstid. Hon löser detta med att skapa möjlighet 

till arbete i halvklass genom självständigt arbete för halva klassen. Den här arbetsformen 

bygger på elevernas förmåga till att ta ansvar. Läraren påtalar detta som en av sina käpphästar, 

nämligen förmågan att klara av saker utan att en vuxen kontrollerar. En fördel med det 

laborativa arbetet ser hon i förtjänsten av tid på genom att hjälpa eleverna i grupparbetet. Hon 

ser att tid sparas då hon går runt till fem grupper av barn, i stället för tjugo enskilda elever. 

Lärare 3 tycker att det är viktigt att lyfta fram att oavsett om man arbetar med läromedel eller 

utan, är det läraren som är pedagogen. Det är inte boken. Hon tycker att en förutsättning för 

att nå målen i kursplanen är att kliva ut från boken. Möjlighet och kunskap för att arbeta 

laborativt har hon fått från universitetet och andra kurser. 
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Läraren ger elever som har greppat det aktuella momentet annat utmanande material. Hon ser 

annars risken att tragglande kan ta död på arbetsglädjen. Dataprogram ger möjlighet att skapa 

motivation, ibland passar de utmärkt för de barn som annars kanske tycker att matematik inte 

är det allra roligaste. De kan genom detta kunnande få ett försprång. Det gäller att hitta ett 

sätt, för varje barn, att få polletten att trilla ner. 

Laborativ matematik ger henne möjlighet att se om eleven verkligen förstår momentet. Det 

finns de elever som är duktiga men som har svårt att förklara. Genom att de får träna på att 

visa att de förstår kan hon enklare leda in dem på den abstrakta vägen. Ibland har de redan 

abstraktionsförmågan, men de behöver kunna visa på ett annat sätt också. Detta är en 

förutsättning för att nå målen i kursplanen. Elevers tankesätt synliggörs i det laborativa 

arbetet, menar hon. Eleven kan på ett enkelt sätt visa hur han tänker med hjälp av det 

laborativa materialet. Barn har olika förförståelse för matematiken och det är viktigt att 

läraren tar reda på hur barnet har tänkt och gjort. 

Ett hinder för laborativ matematik är bristen på tid. Läraren säger sig också behöva mer 

laborativt material. Nu får hon ofta springa och låna. En viss uppsättning av material bör 

finnas som bas på en skola. Ett barn väljer gärna det som passar för just han/henne, men då 

måste det ju finnas ett utbud. Som lärare ser hon också möjligheten att påverka barnen att ta 

hjälp av ett visst material som är bra för det aktuella momentet. 

Läraren menar att det laborativa arbetssättet kan användas i alla moment. När barnen tycker 

att det är kul lär de sig minst lika mycket som att skriva i sin bok. Ett hinder kan vara om 

eleven upplever det ”skämmigt” att arbeta laborativt. Det kan bero på att eleven vill komma 

framåt fort och jämför sig med kamrater. En del elever litar så mycket på materialet att de 

måste ha det. Dessa barn får man hjälpa på vägen så de inte fastnar. 

Läraren menar att alla har nytta av laborativ matematik. Samtal är en förutsättning för att 

kunna omvandla tankar till kunskap. Eleverna tar i det laborativa arbetet del av varandras 

kunskap. Hon beskriver att språket, tillsammans med andra, har den avgörande betydelsen för 

att omvandla fakta till kunskap. I pararbete skapas en möjlighet till samarbete och träning på 

att förklara begrepp. Detta kan inte komma till stånd om eleven sitter själv med sitt eget. 

Läraren ser att laborativ matematik och färdighetsträning behövs i en kombination. Hon 

tycker inte att laborativ matematik ska överges, utan det bör alltid finnas där. Hon påpekar 

vikten av att inte se det laborativa som sämre för att det tar längre tid. Man är inte smartare för 

att man är snabb. Alla har det laborativa till hjälp. Att kunna visa hur man gör genom att till 

exempel rita, är en viktig kunskap. 

5.3.1 Analys: Vilka möjligheter respektive hinder kan lärare se med den laborativa 

matematiken som arbetsform? 

Samtliga lärare i undersökningen ser det laborativa arbetssättet som en möjlighet att nå målen 

och att arbetssättet gynnar alla elever. Berggren och Lindrot (2004) menar att det i kursplanen 

saknas utrymme för att inte använda laborativt arbete som en naturlig del av 

matematikundervisningen. Lärare 1 menar att de elever som har kommit långt behöver den 

laborativa matematiken för nya utmaningar och att de som har svårigheter i matematiken får 

stöd i det laborativa. Lärare 2 säger att det laborativa arbetet leder till bestående kunskap och 

att ingen elev lär sig genom ensidig muntlig kunskapsförmedling. Detta tankesätt stöds av 

Malmer (1990) som menar att man bör satsa på kvalitativ kunskap för att få kunskapen att bli 

bestående. Kruse motsade sig ensidigt minnesplugg redan i början av 1900-talet (Rystedt & 

Trygg 2005). 
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Lärare 3 menar att samtalet som finns i det laborativa arbetet omvandlar tankar till kunskap 

och att detta är avgörande betydelse och skapar möjligheter för alla elever. Malmer (1984) 

beskriver att det laborativa arbetet kan komplettera och förbereda för verbal framställning. 

Detta arbetssätt kan särskilt gynna elever med dåligt utvecklad verbal förmåga. Lärare 3 

menar att de elever som kommit fram till abstraktionsnivån kan behöva det laborativa arbetet 

som ett sätt att påvisa och sätta ord på sin kunskap och Lärare 2 påtalar vikten att genom 

samtalet jämföra olika lösningar. Om detta skriver Berggren och Lindroth (2004)  att många 

elever som visade svaga resultat på traditionella prov kunde visa en mycket god tankeförmåga 

vid laborativt arbete. Deras stora problem var att skriva ner tanken. Omvänt visade det sig att 

en del högpresterande elever på proven visade på svårigheter att förklara hur de tänkt.  

Berggren och Lindroth (2004) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av en 

undervisning där de får använda många sinnen. Dessutom ligger tyngdpunkten i den 

laborativa matematiken på muntlig kommunikation istället för på den skriftliga. Detta gäller 

både vid instruktion och vid problemlösandet. Lärarna i undersökningen menar att laborativ 

matematik gynnar alla elever. Ett potentiellt hinder med det laborativa arbetssättet anger 

Lärare 1 och 3 är om eleven fastnar i det laborativa och det förhindrar en utveckling till det 

abstrakta tänkandet. Lärare 3 menar att tilltro kan vara så starkt till ett visst material att de 

upplever att de måste ha det. Löwing och Kilborn (2002) samt Rystedt och Trygg (2010) 

poängterar att läraren behöver vara uppmärksam på att eleven inte blir beroende av ett visst 

laborativt material för att utföra enklare beräkningar och att eleven lämnar det 

konkretiserande materialet så snart en ny tankeform är tillägnad. 

 Kiselman & Mouwitz påtalar hindret i om lärandet stannar i det praktiska, då matematiken är 

en abstrakt och generell vetenskap (Rystedt & Trygg 2010). Lärare 1 och 3 menar att det 

laborativa arbetet öppnar en väg som leder fram till ”mattespråket” och ger en förståelse för 

det abstrakta. 

Laborativt arbete kan ge utmaning på elevens egen nivå (Berggren & Lindroth, 2004). Lärare 

1 tycker att arbetssättet ger möjlighet att backa till ett laborativt arbetssätt om en elev inte har 

befäst en viss del i matematiken. Elever kan jobba laborativt med enskilda uppgifter som 

möter det individuella behovet. Lärare 2 individanpassar de laborativa uppgifterna genom att 

eleverna utför dem i olika grad av omfattning. Individanpassning möjliggörs också genom 

färdigtproducerat material så som mattekort och dataspel. Lärare 3 ger elever som har befäst 

ett område utmanade material för annars ser hon risken att elevens arbetsglädje försvinner om 

matematiken blir enformig. Berggren och Lindroth (2004) menar att den laborativa uppgiften 

inte är färdig för att man har funnit en lösning. Den första lösningen bör motivera till fortsatta 

undersökningar och utvidgning av problemet. Slutligen leder arbetet fram till en mer generell 

och abstrakt matematik Istället för att nivågruppera eleverna får de arbeta med gemensamma 

problem men med olika nivåer för lösningar.  

Hinder med ett laborativt arbetssätt som lärarna anger är brist på laborativt material och 

Lärare 1 ser hinder i att inte kunna ge möjlighet att fritt använda materialet och brist på 

halvklasstid. Lärare 3 ser sin egen brist på tid som ett hinder och en annan aspekt hon ger är 

att eleven upplever tiden som ett hinder då det laborativa arbetssättet kan ta längre tid och att 

det då kan upplevas som ”skämmigt”. Lärare 2 upplever att det finns en press för de lärare 

som har ”mattebok” att hinna med hela kursen samt att det laborativa arbetssättet kräver 

mycket planering. Hon ser också ett hinder i brist på halvklasstid, men detta vänder hon också 

till en fördel då eleverna får tränas till självständigt arbete för att på så vis möjliggöra för 

läraren att undervisa den lilla gruppen samtidigt. Det laborativa grupparbetet i sig frigör också 

tid då lärare 2 anser sig kunna hjälpa en hel grupp i taget. Rystedt och Trygg (2010) skriver att 
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det laborativa arbetet är tidskrävande och undervisningen kräver god ekonomi. En del lärare 

menar att elever tycker att den laborativa undervisningen är barnslig. 

Anna Kruse förespråkade redan på 1900-talet en skola där eleven skapar förståelse genom 

matematiska upptäckter med hjälp av konkret arbete (Rystedt & Trygg, 2005). Samtliga lärare 

ser det laborativa arbetet som en möjlighet att följa upp om eleven förstår undervisningen. Det 

laborativa arbetet är en ”länk mellan det konkreta och det abstrakta”(Rystedt & Trygg, 

2005:23). Eleverna behöver oftast gå mellan dessa länkar flera gånger för att skapa djup 

förståelse för nya och gamla begrepp. Lärare 1 ser det som en krävande och svår uppgift att 

genom reflektion finna nya vägar om eleven inte förstår, arbetssättet ger dock möjlighet till 

djup förståelse. 

Skolverket (2003) fastställer att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för lusten att lära, 

effektiva lärare anpassar undervisningen till elevers olika behov och har många olika metoder. 

Lärare 3 samstämmer med detta resonemang då hon påpekar det positiva av att ”kliva ut från 

boken”.  Hon menar att det är läraren och inte läromedlet som är pedagogen. En annan aspekt 

ger Ahlberg genom att poängtera att verkligheten så ofta som möjligt bör ses som 

utgångspunkt i matematiken. Detta för att eleverna inser att matematiken då kan användas 

som ett redskap. Denna inställning till matematiken går förlorad om undervisningen ensidigt 

riktas mot arbete i räkneboken (Ahlberg, 1995). Denna syn på matematiken delar samtliga 

lärare i undersökningen. De menar också att den laborativa matematiken är en förutsättning 

för att få eleverna med sig och Lärare 1 ser möjligheten att genom laborativ matematik nå det 

mer abstrakta mattespråket. Även mattespråket är enligt henne ett sätt att beskriva 

verkligheten på. Läraren 2 ser att det finns en risk om matematiken blir abstrakt för fort, och 

att man ska se att matematiken finns överallt och använda det som finns runt omkring oss. 

Detta problem uppmärksammar även Skolverket (2003) då de ser att undervisningen ofta blir 

formaliserad redan i år 3. 

En risk som undersökningens lärare inte tar upp är att laborationen stannar vid en aktivitet och 

att inget lärande sker. För att det laborativa arbetet ska skapa en länk mellan det konkreta och 

det abstrakta krävs att läraren ger det stöd som gör matematiken generaliserbar. En 

förutsättning för detta är också att eleven är aktiv i arbetet (Rystedt & Trygg, 2005; Berggren 

& Lindroth, 2004). 
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6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Undersökningens metodval gav undersökningen det material som behövdes. Det medvetna 

valet som gjordes att enbart undersöka lärare som i någon omfattning arbetar med laborativ 

matematik gjorde att jag fick ut mycket av intervjuer och observationer. Under dessa hade jag 

stor nytta av de utarbetade intervjufrågorna och observationsskeenden (se bilaga 1 och 2) som 

låg till grund för undersökningen. Dessa gjorde att fokus hölls på det relevanta för 

undersökningen. Jag valde att spela in intervjuerna för att inte riskera att missa viktig 

information. Risken med att spela in intervjuer är att intervjupersonen kan bli hämmade av 

inspelningen (Bryman, 2002). Jag upplevde dock att den negativa faktorn inte var av 

övervägande vikt. 

Undersökning utgjordes av ett fåtal intervjuer och observationer på en skola. Då jag använde 

mig av två olika undersökningsmetoder, intervjuer och observationer, visade undersökningen 

på hög validitet av arbetets frågeställningar hos de undersökta lärarnas undervisning. Dock 

gav resultatet inte en generell bild av hur och varför lärare i allmänhet undervisar i laborativ 

matematik då samtliga informanter valdes utifrån kriteriet att de har ett visst mått av intresse 

för laborativt arbete. Jag anser att min undersökning är tillförlitlig då jag utförde forskningen 

efter de gällande regler som finns. Det beskrivna förfaringssättet och resonemanget stöds av 

Bryman (2002) som också skriver att de informanter som ingår i undersökningen bör ta del av 

resultatet. Detta för att få bekräftelse på att den undersökande har uppfattat verkligheten på 

rätt sätt. Då arbetet var helt färdigt skickades det ut till samtliga informanter tillsammans med 

information om möjligheten att signalera om de anser att någon formulering inte upplevs ge 

rättvisa åt den information de delgivit undersökningen. 

Samtliga observationer har gjorts vid introduktion av nya moment och i det avseendet har 

undersökningen hög validitet. Hur lärarna sedan arbetar vidare i momentet speglas enbart 

intervjuerna och därmed är validiteten något lägre i det avseendet. Observationerna 

överensstämmer med den bild som lärarna gav av sin undervisning i intervjun. 

6.2 Resultatdiskussion 

Undersökningen visar att lärarnas definition av laborativ matematik och laborativt material är 

bred. Laborativt material finns att köpa men finns också i stor omfattning runt omkring oss. 

Det är intressant att se hur teknikutvecklingen börjar göra sig påmind i klassrummen. Den 

interaktiva tavlan och datorer finns hos samtliga lärare i undersökningen och jag såg att två av 

tre lärare använde tekniska hjälpmedel i sin laborativa matematikundervisning. Ingen av 

undersökningens lärare använde Cuisenaires färgstavar i matematikundervisningen. Detta är 

ett material vars breda användningsområde påtalas i litteraturen av Malmer (1990). Orsaken 

till att det inte används i så stor omfattning skulle kunna vara att det kräver att läraren noga 

läser in sig på hur materialet ska användas för att inte bidra till missuppfattningar hos eleven. 

Lärarna i undersökningen bekräftar betydelsen av en undervisning som ger eleven möjlighet 

till variation och kreativitet. Aspekter som delas av lärarna är att det laborativa arbetet innebär 

en interaktion mellan huvudet och kroppen. Detta arbetssätt ökar möjligheten till djupare 

förståelse och bestående kunskap. Reflektionen jag gör är att det tycks finnas ett utbrett 
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intresse för laborativt arbete i de tidiga åren. Skolverket betonar att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra 

och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen 

(www.skolverket.se). Lärarna visar på intresse och engagemang. Jag menar också att 

läroplanens tydliga markering för vikten av laborativ matematik gör att arbetssättet utvecklas 

och successivt ökar i omfattning hos en allt större del av lärarkåren.  

Undersökningen visar att arbetssättets möjligheter, i lärarnas perspektiv, väger tyngre än 

hindren för arbetssättet. Dock anar jag att hindren, som till exempel tidsbrist och minskade 

resurser, vilket gör att det inte finns tillräckligt med material, begränsar och bromsar en 

undervisning där laborativ matematik genomsyrar arbetet. 

Det laborativa arbetet ger en koppling mellan det konkreta och det abstrakta. Undersökningen 

visar att det är vanligt att lärare utgår från det konkreta och vardagliga för att sedan via 

laborativ matematik öppna för ett mer abstrakt tänkande. Observationerna visar i den här 

undersökningen enbart på laborativ matematik vid introduktion av nya moment i 

matematiken. Intressant vore att följa lärares undervisning och se hur vägen mot abstraktion 

fortskrider och om det laborativa arbetet följs upp och fördjupas på det sätt som litteraturen 

ser som en fördelaktig uppföljning i arbetet. Observationerna ger en antydan om att det är 

ovanligt att det laborativa arbetet följs upp och sammanfattas. Endast en av lärarna påpekar 

och visar vikten av detta i undervisningen. Jag menar att det är viktigt att eleven får chans att 

befästa det som lektionen har visat och att sammanfattning och redovisning ger möjlighet att 

klargöra begrepp och lyfta eventuella missförstånd. Skolverket (2003) påtalar att det är viktigt 

att undervisningen har adekvat återkoppling som leder eleverna vidare till förståelse. 

Kommunikationen visar sig i den aktuella undersökningen ha stor betydelse i det laborativa 

arbetet. Lärarna i undersökningen samtycker om att den mest utvecklande arbetsformen i 

laborationen är arbete i par eller grupp. I detta instämmer bland andra Berggren och Lindroth 

(2004). Det laborativa arbetet kan vidga elevens språk och ger hållbara tankeformer. Läraren 

ges genom arbetssättet också möjlighet att observera elevens tankesätt och chans att klargöra 

eventuella missförstånd. Återigen synliggörs vikten av att eleven har en djupare förståelse för 

matematiken och möjlighet att förklara hur de tänker om olika problem. Här ser jag en 

koppling till hindret med en undervisning som domineras av traditionellt läromedel. Det blir 

ett hinder för kommunikation om eleverna till största delen arbetar enskilt i sin bok. 

Läromedlets vara eller inte vara visar sig dock i undersökningen vara av underordnad 

betydelse. Laborativ matematik och läromedelsbaserad undervisning står inte i 

motsatsförhållande till varandra. Det viktiga är att det laborativa arbetet finns med på ett 

genomtänkt och målinriktat sätt och att läraren har ett klart syfte med undervisningen och vet 

hur det laborativa materialet bör användas.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ingen forskning som entydigt visar att laborativ matematik med säkerhet ger 

eleverna bättre skolresultat. Dock visar forskningen på en tendens mot en positiv effekt 

(Rystedt & Trygg, 2010). Den avgörande faktorn tror jag kan vara lärarens personliga 

kunskaper om arbetssättet och framförallt om denne har ett intresse för arbetssättet och en 

egen föreställning om positiva effekter för eleverna med det självvalda laborativa arbetet. 

Undersökningen ger en tydlig bild av lärarens betydelse för undervisningens innehåll och 

kvalité. Lärare 2 som arbetar genomgående laborativt har ett personligt starkt intresse för 

arbetssättet. Reflektionen blir att fortbildning som läraren väljer utifrån eget intresse ger stort 

genomslag i undervisningen. Satsning på fortbildning är ju också en resursfråga. Är det 

http://www.skolverket.se/
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vidareutbildning av lärare som ökar genomförandet av laborativ matematik i grundskolan? 

Detta skulle kunna vara uppslag till fortsatta studier om hur det laborativa arbetssättet kan få 

ökat utrymme i matematiken. 

Undersökningen visar att arbetssättet, enligt lärarna, gynnar alla elever genom att det sätter 

ord på kunskapen och synliggör tankesätt. I det laborativa arbetet finns möjlighet till 

individualisering. Jag menar att lärare är hindrade av tids- och materialbrist för att genomföra 

en genomgående individualiserad undervisning. Samtliga lärare i undersökningen har valt att 

hålla eleverna samman i en gemensam grundkurs. Därefter ges ofta möjligheten till speciellt 

riktade uppgifter efter elevens enskilda behov. Här ger färdigproducerat och tekniskt anpassat 

laborativt material möjlighet till individuella utmaningar för högpresterande elever. De elever 

som är i behov av förtydligande undervisning menar jag behöver ett mer direkt lärarstöd och 

uppföljning för att finna hållbara tankeformer. I hur stor omfattning detta görs visar inte 

undersökningen. Detta skulle också vara ett intressant uppdrag till fortsatt forskning. 

Ytterligare uppslag till forskning är att vidare undersöka den laborativa matematikens hinder 

samt varför många lärare, trots Skolverkets uppmaning om mer varierad 

matematikundervisning, avstår från att undervisa laborativ matematik. Det är, enligt Rystedt 

och Trygg (2010) vanligt att matematikundervisningen blir allt mer formaliserad redan efter 

de första skolåren. Vad ser de undervisande lärarna i dessa klasser för hinder med laborativ 

matematik eller ser de kanske andra möjligheter att nå de mål kursplanerna anger? 
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Bilaga 1.  Skeenden att iaktta vid observation. 

 

Vilket laborativt material används? 

Hur introducerar läraren det aktuella momentet?  

Belyser läraren tankeformer och lösningsförslag med det laborativa materialet eller 

undersöker eleven fritt. 

Vilka elever delges det laborativa arbetssättet? Synliggörs av vilken anledning eleven 

använder materialet? 

Kombinerar läraren det laborativa arbetet med läroboksarbete eller annat läromedel? 

Arbetar eleverna i grupp eller individuellt? 

Hur agerar läraren då eleverna arbetar självständigt? 

Hur följer läraren upp det laborativa momentet? 
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Bilaga 2. Frågor till lärarintervju 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken i utbildning har du? 

Vad innebär laborativ matematik för dig? 

Använder du dig av laborativt arbetssätt i matematikundervisningen? 

Hur har du samlat inspiration till arbetssättet? 

Vad ser du att det laborativa arbetssättet ger eleven för möjligheter? 

Upplever du några svårigheter och hinder med arbetssättet? 

Vilket laborativt material använder du? 

Vilken erfarenhet har du av detta material? 

I vilken omfattning tycker du att den laborativa matematiken bör användas? 

Överensstämmer den uppfattningen med verkligheten? 

Hur upplever du att det laborativa arbetssättet påverkar eleverna? 

Upplever du att elevers olika behov och typ av inlärningsstil styr användandet av det 

laborativa arbetssättet? 

Vilka elever gynnas enligt dig mest av den laborativa matematiken? 

Vilken grad av måluppfyllelse upplever du att olika arbetssätt i matematiken ger eleverna? 

Hur ser du på möjligheten av att använda det laborativa materialet som stöd och förtydligande 

vid genomgång av nya moment i matematiken? 

Lämpar sig, enligt dig, det laborativa arbetssättet olika väl till olika moment inom 

matematiken? 

Kan du berätta för mig hur du utformar de laborativa lektionerna?  

Vad ser du för fördelar med laborativ matematik? Ur lärarperspektiv/elevperspektiv 

Vad ser du för nackdelar med laborativ matematik? Ur lärarperspektiv/elevperspektiv 
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