
Examensarbete

Laborativa och teoretiska arbetssätt
- hur påverkar de elevernas intresse för matematik?

                         

Fransén Marie
Lundberg Elin
2011-01-14
Ämne: Matematikdidaktik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: GO7483



Laborativa och teoretiska arbetssätt
- hur påverkar de elevernas intresse?

Laboratory and theoretical ways of working
- how do they affect pupils interest in mathematics?

Abstrakt

Matematikundervisningen är uppmärksammad då det har visat sig att elever i de tidiga åren 
har dåliga kunskaper i matematik. Inom matematiken förespråkar vissa forskare ett laborativt 
arbetssätt medan andra anser att ett teoretiskt arbetssätt med fokus på färdighetsträning är att 
föredra. Utifrån den bakgrunden blev syftet med arbetet att undersöka om val av arbetssätt 
påverkar  elevernas  intresse  för  matematik  och  om  elevernas  svar  på  uppgifterna  i 
undersökningen skiljer sig åt mellan arbetssätten. Resultatet grundar sig på en undersökning 
gjord  på  två  grupper  med  elever  i  år  1.  Eleverna  fick  göra  räkneuppgifter  och 
problemuppgifter på de olika arbetssätten med ett efterföljande samtal. Eleverna observerades 
också under genomförandet. Resultatet grundar sig även på intervjuer med lärarna i klasserna 
och en matematikutvecklare. Resultatet  av vår studie visar att ett laborativt arbetssätt ökar 
elevernas intresse för matematik men skillnaden mellan svaren i uppgifterna blev inte stor. 
Utifrån arbetets undersökningar och litteratur dras slutsatsen att ett varierat arbetssätt är att 
föredra. 
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1 Inledning
Matematikundervisningen i skolan är idag väldigt uppmärksammad och det talas mycket om 
att elever har allt för dåliga matematikkunskaper. Det sägs att bristerna som uppdagas bland 
eleverna på högstadiet har uppkommit under de tidigare åren. Vi ställer oss frågande till hur 
det  kommer  sig  att  det  kan  vara  så.  Under  lärarutbildningen  har  vi  inriktat  oss  på 
matematikämnet och har blivit intresserade av hur undervisningen i ämnet bedrivs. Vi tycker 
det  är  roligt  att  undervisa  i  matematik  och  att  använda  oss  av  olika  arbetsformer  i 
undervisningen. Vi har under våra perioder med verksamhetsförlagd utbildning upptäckt att 
matematikundervisningen skiljer sig mycket  mellan skolor men också mellan lärare.  Inom 
forskningen skiljer  sig åsikten  om vad det  är  som lärarna måste  bli  bättre  på för  att  öka 
elevernas  kunskaper  inom  matematiken.  En  del  tycker  att  eleverna  måste  få  arbeta  mer 
laborativt medan andra tycker att eleverna bör arbeta mer med enbart färdighetsträning som vi 
definierar som ett teoretiskt arbete. Vi vill därför genom vårt arbete se om val av arbetssätt 
påverkar elevernas intresse för matematik. Samtidigt är vi intresserade av att undersöka om 
eleverna  upplever  någon  skillnad  mellan  att  arbeta  laborativt  och  teoretiskt  och  vilket 
arbetssätt de föredrar.

2.  Syfte och frågeställningar

Avsikten med arbetet är att undersöka om val av arbetssätt påverkar elevernas intresse för 
matematik. Vi vill också undersöka om elevernas svar på uppgifterna i undersökningen skiljer 
sig åt beroende på arbetssätt. 
Därav har vi formulerat följande frågor:

1. Hur upplever eleverna skillnaden mellan att arbeta laborativt och teoretiskt?
2. Hur skiljer sig elevernas svar på uppgifterna mellan ett laborativt och teoretiskt 

arbetssätt?
3. Vilka fördelar och nackdelar finns det med laborativa och teoretiska arbetssätt?

2.1 Vår definition av begreppen
Laborativ matematik handlar för oss om att utgå från det konkreta till det abstrakta men också 
om att gå från det abstrakta till det konkreta med hjälp av ett konkretiserande material eller en 
metafor.  Vid  introduktionen  av  exempelvis  ett  nytt  begrepp  eller  en  ny  symbol  kan  det 
tydliggöras  med  hjälp av exempelvis  ett  material  eller  en metafor  i  kombination  med  att 
läraren samtalar med eleven och synliggör det abstrakta för att det ska leda till en abstraktion. 
Då har läraren i sitt arbetssätt utgått från det konkreta till det abstrakta. När en elev inte förstår 
det abstrakta kan ett material eller en metafor vara en hjälp till förståelse. Då utgår arbetssättet 
från det abstrakta till  det konkreta. Ett laborativt arbetssätt kännetecknas inte enbart av att 
använda material utan också av exempelvis reflektion, samtal och grupparbeten. Lärarens roll 
är  betydelsefull  i  det  laborativa  arbetet  eftersom  det  är  genom  läraren  materialet  och 
metaforen får en matematisk innebörd. Det är också läraren som ansvarar för undervisningens 
utformande.

Teoretisk matematik är abstrakt och generell.  Synonymen till teoretiskt är abstrakt och 
motsatsen till begreppet är praktiskt. I vårt arbete handlar teoretisk matematik om att förstå 
matematiken  utan  att  vara  beroende  av  ett  stödjande material  eller  en  metafor.  Teoretisk 
matematik handlar om att ha bra strategier och ett bra flyt i räknandet och att kunna använda 
den i olika situationer. Det underlättar för arbetsminnet i uppgifter där räknandet sker i flera 
led. Ett teoretiskt arbetssätt kännetecknas av exempelvis färdighetsträning och tyst räkning i 
matematikboken. 
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3. Litteraturbakgrund

För att  förstå  varför matematikundervisningens arbetssätt  skiljer  sig åt  mellan skolor men 
också  mellan  lärare  tar  vi  först  upp  en  allmän  bild  av  matematikundervisningen  utifrån 
styrdokumenten och problematiserar kring hur undervisningen bedrivs i skolan idag. Det följs 
av diskussioner kring vilken betydelse lärarens roll har i matematikundervisningen och vikten 
av att läraren har didaktiska kunskaper i ämnet.  Lärarens val av arbetssätt påverkar mötet 
mellan eleverna och matematiken. Därefter beskrivs språkets betydelse för undervisningen 
samt vikten av att kunna kommunicera för att kunna förklara matematiken och upplevelsen av 
den. Vidare beskrivs matematikundervisningen genom ett laborativt arbetssätt och slutligen 
genom ett teoretiskt och även fördelar och nackdelar med de båda arbetssätten. 

3.1 Dagens matematikundervisning
Matematikundervisningen styrs av fasta ramar såsom styrdokument och rörliga ramar som 
läromedel och arbetssätt. Val av arbetssätt får inte styra undervisningen utan den ska utgå från 
de mål som ska läras. Läraren väljer innehållet och hur det ska presenteras för eleverna. Lpo 
94  skiljer  sig  mot  tidigare  läroplaner  genom att  lärarna  förväntas  tolka  målen  och  välja 
arbetssätt på egen hand. Detta har medfört en bristande kontinuitet i elevernas lärande och att 
matematikundervisningen  skiljer  sig  stort  mellan  skolor  och  även  mellan  lärare.  Lärarens 
förhållningssätt till matematiken påverkar lärarens undervisning (Löwing 2004). 

I  skolans  läroplan  står  det  att  ”Undervisningen  skall  anpassas  till  varje  elevs  
förutsättningar och behov” (Lpo 94:4).  Det är bra att eleverna får möta innehållet på olika 
sätt  för att  det ska leda till  en djupare förståelse eftersom elever lär  sig på olika sätt.  En 
varierande undervisning ökar elevernas chanser till en god inlärning. Lärare och elever bör 
tillsammans reflektera över inlärningen i matematik (Magne 1998). Det har stor betydelse för 
inlärningen hur eleverna får möta och bearbeta det matematiska innehållet. Rapporter visar att 
det  finns  lärare  som  slutat  undervisa  matematik  och  istället  handleder  eleverna  genom 
läromedlet där de arbetar i sin egen takt (Löwing & Kilborn 2002). Enskilt arbete är idag den 
dominerande arbetsformen och det kan leda till ett monotont räknande utan någon förståelse 
och att det matematiska innehållet inte blir synliggjort för eleverna (Engvall 2007). 

En förutsättning för att eleverna ska lära sig matematik är att de har en bra taluppfattning 
och  att  de  har  flyt  i  additions-  och  subtraktionstabellerna.  Många  elever  har  inte 
baskunskaperna  för  att  klara  av  de  senare  årens  matematikundervisning  (Löwing  2008). 
Lärare i de tidiga åren har haft för lågt ställda krav på eleverna. Det har funnits en tro om att  
elevernas utveckling inom matematiken mognar fram. Bristerna har ofta visat sig ligga i den 
grundläggande  taluppfattningen  och  att  arbetssätten  inte  anpassats  efter  elevernas 
förkunskaper.  Det  handlar  inte  om  elevernas  mognad.  De  brister  eleverna  har  under  de 
tidigare åren har de även i de senare åren (Löwing 2008). 

3.2 Lärarens roll i matematikundervisningen 
Läraren är  betydelsefull  när  det  gäller  att  utveckla  synen på matematik  samt  på begrepp, 
metoder och lusten att lära (Bergius & Emanuelsson 2008). I kursplanen i matematik står det i 
målen att sträva mot att: ”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven  
utvecklar intresse för matematik  […]” (Skolverket 2000: 1). Skolans matematik handlar om 
mötet  mellan  elev och matematik  och det  påverkas  av hur läraren planerar  mötet.  Det  är 
viktigt att läraren ställer sig de didaktiska frågorna: vad som ska läras, hur det ska läras och 
varför (Samuelsson 2007). 
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Läraren måste ha en egen trygghet och förståelse i ämnet samtidigt som läraren måste ha 
matematikdidaktiska  kunskaper  (Löwing  &  Kilborn  2002).  Lärarens  attityder  och 
förhållningssätt  till  matematiken har en stor betydelse för hur undervisningen i matematik 
bedrivs. De avgörande faktorerna för lärande är lärarens engagemang, förmåga att motivera, 
inspirera och förmedla kunskap. Det är också viktigt att läraren har en tro på sina elever och 
att eleverna tror på sig själva vilket är bra för lärandet (Skolverket 2003). Lärarens roll är 
betydelsefull eftersom det är den som bidrar till elevernas kunskapsutveckling och trygghet. 
Tryggheten i undervisningen kommer av att de lyckas (Löwing & Kilborn 2002). 

Elevernas lärande gynnas av att läraren kan anknyta undervisningen till verkligheten. För 
att undervisningen ska knytas an till eleverna är det en förutsättning att läraren tar hänsyn till  
elevernas förkunskaper (Skolverket 2003). Eleverna måste ges tid och få stöd för att tillägna 
sig  de  nödvändiga  förkunskaper  som  behövs  för  att  komma  vidare  i  den  hierarkiskt 
uppbyggda matematiken (Löwing & Kilborn 2002). Löwing & Kilborn (2003) betonar också 
vikten av att bygga upp den förförståelse som eleverna behöver för att senare lyckas med 
matematiken.  För  att  inte  eleverna  ska  tappa  intresset  är  det  viktigt  att  innehållet  i 
undervisningen är meningsfullt och att både starka och svaga elever får relevanta utmaningar 
efter sin egen förmåga. För att göra matematikundervisningen intressant för eleverna måste 
läraren stimulera lusten att lära och den lusten uppstår i känslan av att förstå och att lyckas. 
Lusten att lära ökar intresset, ambitionen och engagemanget för det som ska läras. 

I en undervisningsmiljö där intresset är stort finns det både engagerade lärare och elever, 
där finns också en stor variation av innehåll och arbetsformer (Skolverket 2003). Det stämmer 
väl  överens  med  vad  läroplanen  säger  om  att  det  är  skolans  uppdrag  att  ”[…]  främja 
elevernas  harmoniska  utveckling.  Detta  skall  åstadkommas  genom  en  varierad  och  
balanserad sammansättning  av  innehåll  och arbetsformer” (Lpo 94:6).  Även Samuelsson 
(2007) poängterar  att  det  är  lärarens  uppgift  att  förklara  och motivera  och att  visualisera 
matematiken  med  hjälp  av  laborationer  och  bilder.  Rystedt  och  Trygg  (2010)  skriver  att 
många skolor vill förbättra matematikundervisningen med hjälp av laborativt material för att 
öka elevernas lust att lära. 

3.3 Språkets roll i matematikundervisningen
I  kursplanen  för  matematik  står  det  att:  ”Eleven  ska  ha  förvärvat  sådana  grundläggande 
kunskaper  i  matematik  som  behövs  för  att  kunna  uttrycka  sig  muntligt,  skriftligt  och  i 
handling  på ett  begripligt  sätt  med  hjälp  av vardagligt  språk,  grundläggande matematiska 
begrepp och  symboler  […]” Det  står  också  att  eleven  ska  få  möjlighet  att  kommunicera 
matematik (Skolverket 2000). För att förstå och kommunicera matematik krävs speciella ord, 
uttryck och begrepp. Eleverna behöver lära sig ett matematiskt språk och det är viktigt att 
lärarna använder ett matematiskt språk och gör det begripligt för eleverna. Det är språket som 
hjälper till att synliggöra matematiken (Löwing 2006). 

Det  har  visat  sig  att  eleverna  i  de  tidiga  åren  inte  alltid  får  språket  till  att  beskriva 
matematiken på ett sätt som de utifrån sin egen erfarenhetsvärld kan förstå. Det är viktigt att  
de kan knyta an matematiken till sin vardagslogik för att det ska leda till en förståelse. Det 
finns annars en risk att  eleverna enbart  lär  sig det  formella  språket  utan någon förståelse 
(Löwing & Kilborn 2002). 

Malmer (2002) menar att det är viktigt att varje lärare som undervisar i matematik måste 
vara medveten om språkets betydelse för ämnet, dels för att förstå uppgifter och dels för att 
förstå lärarens genomgångar och undervisning. När eleven börjar skolan bär den med sig egna 
erfarenheter av matematik och har byggt upp en egen begreppsvärld. Det är lärarens uppgift 
att ge eleven möjlighet till att vidareutveckla kunskapen genom ett språk som är användbart 
för att kommunicera matematik (Engvall 2007). 
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Kilborn och Löwing (2002) anser att skolan måste bli bättre på att tidigt lyfta fram de 
kunskaper eleverna har med hjälp av deras vardagslogik och ge dem det matematiska språket.  
Under de tidiga åren klarar eleverna av matematiken med hjälp av sin vardagslogik och sitt 
vardagsspråk. När matematiken blir mer abstrakt räcker inte vardagsspråket till. De betonar 
vikten av att underlätta den språkliga förståelsen. Det kan läraren göra genom att konkretisera 
undervisningen men det är viktigt att konkretiseringen får stöd av språket för att underlätta 
förståelsen. De tycker att det är viktigt att skolan ser till att eleverna får med sig dessa tidiga  
kunskaper till de högre årskurserna och att de kontinuerligt byggs på. Det är också angeläget 
att använda de matematiska begreppen som ett komplement till elevernas vardagsspråk för att 
förståelsen ska knytas till begreppen. Har eleverna en förståelse för de matematiska begreppen 
i de tidigare åren blir inte det främmande språket i den abstrakta matematiken något hinder 
(Rystedt & Trygg 2009). 

Matematik och språk är beroende av varandra eftersom det behövs både ett matematiskt 
tänkande och en språklig förmåga inom matematiken. För många elever är språket ett hinder 
för att förstå och kunna använda matematiken (Rystedt & Trygg 2009). 

3.4 Laborativ matematik
Det finns två sätt att se på laborativ matematik enligt Rystedt & Trygg (2010). Skillnaden 
mellan ett laborativt arbetssätt och ett konkretiserande arbetssätt är att ett laborativt arbetssätt 
utgår  från  det  konkreta  och  förs  sedan  över  till  det  abstrakta  medan  ett  konkretiserande 
arbetssätt  utgår  från  det  abstrakta  och  konkretiseras  för  att  förtydliga.  När  eleverna  har 
förståelsen  genom  det  konkreta  materialet  kan  det  vara  lättare  för  eleven  att  abstrahera 
matematiken.

Ur kursplanen i matematik står det i ämnets karaktär och uppbyggnad att all matematik 
innehåller någon form av abstraktion (Skolverket 2000).  Målet är att eleven ska använda 
abstrakt  matematik  och  ett  matematiskt  språk.  Det  är  viktigt  att  hitta  en  bro  mellan  det 
konkreta och det abstrakta för att eleven ska ha en förståelse för matematiken, den länken kan 
inte eleven hitta själv. Materialet bör ses som ett redskap där eleverna måste reflektera över 
vad de gör för att ett lärande ska infinnas (Rystedt & Trygg 2010). Konkretisering är en väg  
till  abstraktion  men  för  att  eleverna  ska  kunna  abstrahera  måste  de  veta  vad  som  ska 
abstraheras. Syftet kan illustreras med hjälp av en känd situation för eleverna eller med ett 
material  (Löwing  2006).  Valet  av  material  är  viktigt  men  det  är  med  hjälp  av  lärarens 
undervisning som materialet får en konkretiserande betydelse och en matematisk innebörd. 
Det är det som bygger bron mellan det konkreta och det abstrakta (Engvall 2007). 

Löwing  (2006)  betonar  att  ett  laborativt  arbetssätt  utan  abstraktion  inte  leder  till  en 
konkretisering utan är en manipulation. Bara för att en laboration har utförts behöver det inte 
betyda att det lett till en ökad förståelse eller en ny insikt.  En elev som bara möter laborativt 
material som en kul grej begränsas i sina möjligheter att upptäcka det matematiska innehållet 
(Rystedt  &  Trygg  2010).  Det  som  avgör  om  ett  material  är  bra  är  hur  det  används  i  
förhållande  till  vad  som  ska  läras.  Det  är  samtidigt  viktigt  att  materialet  används 
återkommande under en längre tid tillsammans med en symbolisk representation för att det 
ska leda till ett ökat lärande. Risken med laborativt arbete är att det kan bli fokus på att göra 
och inte på att lära och förstå (Rystedt & Trygg 2009). Löwing (2004) problematiserar också 
kring att  laborationer  enbart  handlar  om en aktivitet  om ingen koppling  finns  mellan  det 
konkreta och det abstrakta.  Det finns en risk att elever lär sig att endast mekaniskt utföra 
räknehandlingar med hjälp av konkretiserande material. Eleverna klarar lösa uppgifterna med 
hjälp  av  materialet  men  de  saknar  den  djupare  förståelsen  och  blir  därför  bundna  till 
materialet (Engvall 2007). Läraren måste vara observant på att eleverna inte blir beroende av 
ett laborativt material (Rystedt & Trygg 2010). 
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Enligt  Samuelsson  (2007)  innebär  laborativ  matematik  att  läraren  skapar  miljöer  och 
situationer  där  eleverna  får  göra  upptäckter.  Eleverna  bör  få  ägna  sig  åt  att  undersöka, 
upptäcka, leka, diskutera och samarbeta. Undervisningen bör ske i varierande miljöer för att 
alla sinnen ska användas och stimuleras. Det som utmärker laborativ undervisning är att fler 
sinnen används i jämförelse med vanligt räknande i matteboken. Elever behöver möta flera 
olika representationsformer (Rystedt & Trygg 2010). Malmer (2002) är övertygad om värdet 
av ett laborativt arbetssätt. Hon menar att elever har ett stort behov av konkretisering men 
också att det laborativa arbetssättet leder till en omväxling och stimulans. Hon skriver också 
att många elever tycker att matematik är svårt och poängterar att om eleverna får arbeta med 
både  händer  och  huvud  i  kombination  samtidigt  som  de  berättar  vad  de  gör  så  är 
förutsättningarna större för eleven att förstå. Många elever tycker att de laborativa inslagen är 
roligare och då blir undervisningen lättare. 

Löwing (2006) anser att elever inte enbart lär genom att se, höra och känna utan de måste 
reflektera  över  sitt  agerande.  Hon menar  att  det  i  många  fall  kan  vara  gynnsammare  att 
konkretisera utan material och istället använda exempel från vardagen.  Den grundläggande 
matematiken  är  möjlig  att  konkretisera  eftersom  den  kommer  ur  verkligheten. 
Konkretiseringen ska hjälpa eleven att tillägna sig ny kunskap utifrån de erfarenheter eleven 
har. 

Utifrån Skolverkets undersökning har de deltagande lärarna utryckt  en oro över att  de 
stora elevgrupperna omöjliggör ett laborativt arbetssätt. Undersökningen visar att större delen 
av matematiken i skolan ägnas åt mekaniskt räknande. Många lärare upplever att ett laborativt 
arbetssätt blir betungande och stökigt (Skolverket 2003). Ytterligare exempel på faktorer som 
lärare  upplever  vara  ett  hinder  till  att  använda  ett  laborativt  arbetssätt  är  att  det  är 
tidskrävande, en högljudd undervisning och svår klassrumsorganisation samt brist på pengar 
(Rystedt & Trygg 2010). 

3.5  Teoretisk matematik
Matematiken har utvecklats efter människans vardagliga behov, vilket i grunden är konkret. 
Utifrån det har matematiken blivit generell genom tillämpning av olika räknelagar som kan 
användas i andra sammanhang. Matematikens teoretiska fördel är att den är generell och kan 
tillämpas i olika situationer. Målet med matematiken är att upptäcka och använda abstrakta 
strukturer och relationer (Rystedt & Trygg 2010). Matematikämnet är abstrakt och det handlar 
om  att  kunna  abstrahera.  Att  kunna  generalisera  är  nödvändigt  för  att  kunna  använda 
matematiken (Löwing 2004).

Matematikundervisningen kännetecknas oftast av en kort genomgång av läraren, eleven 
memorerar och övar på det matematiska innehållet. Fokus ligger på att producera svar och 
eleverna har stort behov att få bekräftelse på att deras svar är korrekta. Eleverna blir beroende 
av att läraren bekräftar deras svar och lösningar och får inte eleverna bekräftelse kan det leda 
till  en  osäkerhet  (Samuelsson 2007).  Magne  (1998)  anser  att  eleverna  inte  lär  sig  enbart 
genom ett monotont övande. Eleverna bör uppmuntras till ett aktivt tänkande.

I Skolverkets rapport (2003) anses det att mekaniskt räknande och färdighetsträning är 
viktigt men de varnar för att det kan ta överhand. Även Löwing & Kilborn (2003) varnar för 
att eleverna enbart lär sig strategier utan någon förståelse för strategierna. Däremot betonar de 
att färdighetsträningen är viktig och avgörande för den mer abstrakta och svårare matematiken 
under de senare skolåren. Genom studier har Löwing & Kilborn kommit fram till att elevernas 
brister ligger i den grundläggande räkningen och taluppfattningen. De elever som har en god 
taluppfattning och goda baskunskaper har bra förutsättningar att komma vidare i ämnet. Det 
är viktigt att börja träna huvudräkning under de tidiga åren i skolan och det bör ses som ett 
långsiktigt arbete. 
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Alla de krav lärare har på sig kan leda till  att de förlitar sig på ett läromedel. Mycket  
färdighetsträning sker med hjälp av läromedel. Det är ett bra stöd men risken är att det blir 
monotont och enformigt.  Läraren måste kritiskt granska läromedlet för att det kan behöva 
kompletteras för att alla mål ska uppfyllas (Skolverket 2003). Risken med att enbart utnyttja 
läromedel är att eleverna bara förknippar matematik med matematikboken. De förstår inte att 
matematiken är ett redskap som de kan använda när de löser problem i skolan och i vardagen 
(Ahlberg 1995).
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4. Metod

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga för att få svar på våra frågor. Avsnittet inleds med 
en föranalys där anledningen till utformandet av undersökningen redogörs samt en förklaring 
till varför intervjuerna gjordes. Föranalysen innehåller också en förklaring till hur vi utifrån 
vår undersökning ska få svar på våra frågor. Det följs av en utförligare beskrivning av de 
datainsamlingsmetoder som använts i undersökningen. Sedan beskrivs urvalet och argument 
till  varför  de  valen  gjorts.  Därefter  ges  en  redogörelse  av  hur  både  undersökning  och 
intervjuer genomfördes. Avsnittet avslutas med de etiska ställningstaganden som togs hänsyn 
till.

4.1 Föranalys
Vårt syfte med arbetet är att undersöka om val av arbetssätt påverkar elevernas intresse för 
matematik. Därför valde vi att genomföra två olika uppgifter med elever där en bestod av 
räkneuppgifter och en var en problemuppgift eftersom det är den typen av uppgifter eleverna 
möter i matematikundervisningen. 

Den första uppgiften var räkneuppgifter inom talområdet 0-5 (se bilaga 1). Anledningen 
till att uppgifterna gjordes inom det talområdet var att en av lärarna i de båda klasserna ansåg 
att det var lämpligt och att vi visste att båda klasserna hade arbetat med talområdet 0-5. Den 
andra uppgiften var en problemuppgift inom talområdet 0-14 (se bilaga 2). Anledningen till 
att  det  blev  ett  större  talområde  var  att  det  var  svårt  att  göra  en  problemuppgift  inom 
talområdet  0-5.  Vi valde att  använda oss av bondgårdsdjur i  uppgiften eftersom de flesta 
elever har en erfarenhet av dessa djur enligt  klasslärarna.  Vi trodde dessutom att  eleverna 
skulle tycka om djuren och att de skulle tycka det var roligt. Båda uppgifterna löstes först 
teoretiskt som utifrån vår definition är att lösa den med egna strategier utan hjälp av material  
och sedan laborativt som utifrån vår definition i detta fall är att lösa den med hjälp av ett 
material. Båda uppgifterna följdes upp med ett samtal i direkt anslutning efter genomförandet. 

Orsaken till att eleverna först fick lösa uppgifterna teoretiskt och sedan laborativt var att vi 
ville se om eleverna förstod uppgiften och kunde lösa den utifrån egna strategier och utan 
hjälp av material. Undersökningen gick från det abstrakta till det konkreta genom att eleverna 
fick använda material  när de utförde uppgifterna andra gången. Eftersom vi ville veta hur 
eleverna upplever skillnaden mellan att arbeta laborativt och teoretiskt fick eleverna arbeta på 
dessa två olika sätt för att kunna beskriva sin upplevda skillnad mellan arbetssätten. Genom 
att  eleverna  fick  använda  sina  strategier  och  material  syntes  tydligt  vilka  fördelar  och 
nackdelar det kan finnas mellan de båda arbetssätten utifrån vår definition av begreppen.

Intervjuerna av lärarna (se bilaga 3) i respektive undersökningsklass gjordes för att få veta 
deras syn på laborativ och teoretisk matematik samt vilka fördelar och nackdelar de såg med 
de  båda  arbetssätten.  Lärarna  fick  också  berätta  vilket  arbetssätt  deras  undervisning 
genomsyras av för att vi i undersökningen skulle se om lärarens sätt att undervisa påverkade 
elevernas  svar  på  uppgifterna  i  undersökningen.  Vi  valde  dessutom  att  intervjua  en 
matematikutvecklare (se bilaga 3). I kommunen där matematikutvecklaren arbetar har de fått 
bidrag från Skolverket för att göra insatser som ska leda till en förbättrad måluppfyllelse. De 
har valt att fokusera på färdighetsträning som genom vår definition är ett teoretiskt arbetssätt 
för att det visade sig att det var i den grundläggande matematiken som det fanns stora brister 
bland eleverna i kommunen. Genom intervjun ville vi få veta hur matematikutvecklaren ser på 
de  båda  arbetssätten  och  vilket  arbetssätt  som matematikutvecklaren  föredrar.  Genom att 
intervjua  både  klasslärarna  och  matematikutvecklaren  fick  vi  olika  syn  på  de  båda 
arbetssätten.
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För  att  få  svar  på  fråga  1  ”Hur  upplever  eleverna  skillnaden  mellan  att  arbeta 
laborativt och teoretiskt?” fick eleverna lösa uppgifterna och genom samtal svara på vilket 
av  arbetssätten  de  tyckte  var  roligast,  lättast  och  om  de  upplevde  någon  skillnad.  Vi 
observerade eleverna under genomförandet för att få en uppfattning om elevernas upplevelse 
av arbetssätten.

För  att  få  svar  på  fråga  2  ”Hur  skiljer  sig  elevernas  svar  på  uppgifterna  mellan 
laborativa och teoretiska arbetssätt?” jämförde vi elevernas resultat på varje uppgift för sig 
mellan arbetssätten. Elevernas lösningsstrategier observerades under genomförandet.

För att få svar på fråga 3 ”Vilka fördelar och nackdelar finns det med laborativa och 
teoretiska arbetssätt” har vi i litteraturbakgrunden tagit upp fördelar och nackdelar med de 
båda  arbetssätten.  För  att  få  ytterligare  svar  på  frågan  observerade  vi  eleverna  när  de 
genomförde  uppgifterna.  Vi  intervjuade  också  klasslärarna  i  varje  klass  och  en 
matematikutvecklare för att få deras syn på fördelar och nackdelar av de båda arbetssätten. 

4.2 Datainsamlingsmetoder
Vi valde att använda oss av flera datainsamlingsmetoder för att få ett djup och en bredd i 
undersökningen.  Eleverna  fick  göra  räkneuppgifter  och  problemlösningsuppgifter  på  ett 
teoretiskt och ett laborativt arbetssätt. Under elevernas genomförande pågick en strukturerad 
observation utifrån ett observationsschema (se bilaga 4). Det är en metod som genomförs efter 
ett schema för att få en struktur i observationen om vad det är som ska observeras och för att  
eleverna ska observeras på samma sätt  och på samma villkor.  Strukturerade observationer 
kännetecknas av att den pågår under förutbestämd tid och med ett tydligt fokus. Det är en 
säker  och  tydlig  vetenskaplig  metod  (Bryman  2002).  Vi  valde  dessutom att  samtala  med 
eleverna  i  direkt  anslutning till  genomförandet  av uppgifterna utifrån  en samtalsguide  (se 
bilaga 5) för att  få ett  naturligt  samtal  och få möjligheten att  veta  hur eleverna  upplevde 
skillnaden mellan de olika arbetssätten och hur de kom fram till sina svar. Detta stämmer väl 
överens med Bryman (2002) som menar att samtalet är en användbar metod för att få veta hur 
eleverna upplever en situation. För att få en tydlig bild av hur svaren skiljer sig mellan de 
laborativa  och  teoretiska  lösningarna  jämförde  vi  elevernas  lösningar  med  varandra.  Vi 
jämförde även elevernas lösningar mellan klasserna för att se om lärarnas arbetssätt påverkar 
elevernas svar på uppgifterna eftersom vi under vår verksamhetsförlagda utbildning såg att de 
arbetar olika. 

Som tidigare nämnts valde vi att intervjua de båda lärarna i respektive klass för att få veta 
fördelar  och  nackdelar  med  arbetssätten.  När  vi  observerade  eleverna  i  utförandet  av 
uppgifterna såg vi genom deras lösningsstrategier vilka fördelar och nackdelar som kan finnas 
med  de  båda  arbetssätten.  För  att  få  fler  infallsvinklar  valde  vi  dessutom  att  intervjua 
matematikutvecklaren. 

4.3 Urval
För att få svar på vår första och andra fråga har vi använt oss av en undersökningsgrupp på två 
olika skolor i två olika kommuner i år 1.  Grupperna bestod av sex elever varav hälften var 
flickor och hälften pojkar på olika nivåer kunskapsmässigt. Vi valde elever på olika nivåer för 
att vi ville ha en spridning på resultatet och ett brett urval. I den ena undersökningsgruppen 
var två av eleverna ursprungligen från ett annat land och med ett annat modersmål än svenska. 
Anledningen till att dessa elever valdes var för att se om resultatet påverkas av att de har ett  
annat modersmål än svenska, eftersom matematik handlar mycket om att kommunicera och 
förstå  begrepp.  Urvalet  av  elever  till  grupperna  gjordes  tillsammans  med  klassläraren  i 
respektive klass. Enligt Bryman (2002) är det bra att observera vid två olika tider med hänsyn 
till elevens koncentrationsförmåga. Därför gjordes valet att uppgifterna skulle utföras före och 
efter lunch för att eleverna skulle orka hålla koncentrationen uppe under genomförandet.
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Valet  att  intervjua  de  båda  klasslärarna  kändes  naturligt  eftersom  undersökningen 
genomfördes i deras klasser.  

4.4 Genomförande av undersökning
Vi tog kontakt med lärarna i de klasser vi gjorde vår sista verksamhetsförlagda utbildning i 
och undrade om vi kunde få komma och utföra en undersökning. Vi bollade tankar och idéer 
med lärarna om vilka uppgifter som kunde vara lämpliga. Vi gjorde fem räkneuppgifter som 
skulle lösas teoretiskt och fem räkneuppgifter som skulle lösas laborativt med hjälp av klossar 
inom talområdet 0-5 (se bilaga 1). Vi gjorde också två problemuppgifter som skulle lösas 
teoretiskt  och  laborativt  med  hjälp  av  bondgårdsdjur  inom talområdet  0-14 (se  bilaga  2). 
Tillsammans med respektive lärare valdes vilka elever som skulle vara med i undersökningen. 
Sedan bestämdes ett datum för genomförandet som var lämpligt för berörd klass. 

Eleverna fick komma till ett grupprum i anslutning till klassrummet där vi var två som 
skulle genomföra undersökningen. Den av oss som hade gjort verksamhetsförlagd utbildning i 
klassen ansvarade för genomförandet av uppgifterna och samtalet med eleverna eftersom det 
fanns  en  tidigare  relation.  Den  andra  av  oss  observerade  hela  situationen  kring 
undersökningen och antecknade elevens svar i samtalet mellan eleven och den undersökande 
läraren.  Uppdelningen  av  arbetsuppgifterna  gjordes  för  att  det  är  svårt  att  hinna  med  att 
ansvara för uppgifterna, samtala och observera samtidigt. Dessutom är det bra att kunna lägga 
all fokus på att enbart observera för att få ut det bästa möjliga av observationen. 

Vi  var  väl  medvetna  om att  undersökningsmetoden  kunde  upplevas  som pressad  för 
eleverna eftersom de fick sitta ensamma tillsammans med två lärare i ett grupprum, varav en 
satt och antecknade hela tiden. Innan undersökningen fick eleverna veta vad som skulle hända 
för att minska pressen på eleverna. Vi var noga med att poängtera att vi behövde deras hjälp i  
vårt arbete och att vi ställde frågor till dem för att vi var nyfikna och intresserade av hur de 
tänker och löser uppgifter. 

När eleven kom in i grupprummet förklarade vi hur det skulle gå till. Eleven löste först 
räkneuppgifterna teoretiskt och fick sedan förklara hur upplevelsen av uppgifterna var och hur 
eleven tänkte när den löste vissa utvalda uppgifter.  Därefter fick eleven klossar att tillgå som 
de uppmanades att  använda för att  se vilken lösningsstrategi de hade och för att  eleverna 
skulle  kunna  berätta  hur  du  upplevde  skillnaden  mellan  arbetssätten.   I  samband  med 
uppgiften fick eleven genom samtalet förklara sin upplevelse av skillnaden mellan att lösa 
uppgifterna teoretiskt och laborativt samt vilket sätt eleven tyckte var lättast och roligast. 

Efter lunch fick samma elever utföra problemuppgifterna.  Eleven fick först genomföra 
problemuppgiften  teoretiskt  med  ett  efterföljande  samtal.  I  samband  med  uppgiften 
uppmuntrades de elever som inte självmant skrev på ett matematiskt språk att visa hur de kom 
fram  till  svaret  genom  att  rita  eller  skriva.  Sedan  fick  eleven  en  liknande  uppgift  med 
bondgårdsdjur till hjälp för att lösa uppgiften. Även här uppmuntrades en del elever att skriva 
för att visa hur de kom fram till svaret. Genom samtalet tog vi reda på hur eleven upplevde 
skillnaden mellan att lösa uppgiften teoretiskt och laborativt samt vilket sätt eleven tyckte var 
lättast  och  roligast.  Efter  varje  elev  diskuterade  vi  vår  uppfattning  kring  elevens 
genomförande och om vi observerat samma sak.

4.5 Genomförande av intervjuer
Ett intervjusamtal handlar om att intervjuaren lyssnar till vad respondenten själv berättar med 
egna  ord  för  att  få  reda  på  deras  uppfattning  kring  ämnet  (Kvale  1997).  Vi  förberedde 
frågorna (se bilaga 3) innan intervjun där vissa frågor var mer öppet formulerade än andra för 
att vi ville att respondenten skulle få möjlighet till att berätta fritt kring ämnet för att kunna 
delge sin syn på de olika arbetssätten. 
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Enligt  Kvale  (1997)  är  det  viktigt  att  ha  nyckelfrågorna  klara  innan  intervjun  för  att 
utgången av  intervjun ska  bli  önskvärd.  Nyckelfrågorna  handlar  om vad,  varför  och  hur. 
Nyckelfrågan  vad  handlar  om  att  vi  har  skaffat  oss  en  förkunskap  inom  ämnet  genom 
litteraturen och vår utbildning i matematik. Varför handlar om att vi har ett klart syfte med 
intervjun som var att  ta reda på de olika respondenternas syn på matematik och de olika 
arbetssätten. Hur frågorna ställs är avgörande för intervjuns resultat. Vi ansåg att en öppen 
intervjuteknik var den mest lämpliga för att respondenterna skulle ge uttömmande svar.

Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 3) som Lantz (2007) skriver om. Det är en 
skriftlig förteckning över frågor som fungerade som ett stöd under intervjun.  Intervjumetoden 
var semistrukturerad vilket innebär att frågorna är formulerade i förväg med möjlighet för 
följdfrågor (Stadler 2010). En öppen intervju kännetecknas av vida frågor som följs upp med 
följdfrågor för att fördjupa förståelsen av respondentens svar (Lantz 2007). I samband med att 
respondenterna berättade kunde vi ställa lämpliga följdfrågor. 

Vi  intervjuade  de  båda  lärarna  som har  matematik  i  klasserna  i  deras  klassrum efter 
skoldagens slut. Intervjun spelades in och vi genomförde den tillsammans för att få intervjun 
mer som ett samtal där alla parter var delaktiga. Följdfrågorna i intervjun blev olika eftersom 
vi  hade  olika  förkunskaper  inför  intervjun  hos  respektive  lärare  där  vi  gjort 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Intervjun med matematikutvecklaren genomfördes i ett arbetsrum efter skoldagens slut på 
den skola som matematikutvecklaren arbetar på. Intervjun spelades in och båda deltog genom 
att  ställa  öppet  formulerade  frågor  och  följdfrågor  kring  vilka  uppgifter  en 
matematikutvecklare har och på vilket sätt de kan stötta de undervisande lärarna i matematik. 

4.6 Etiska ställningstaganden
Uppdelningen mellan pojkar och flickor i undersökningsgrupperna var inget vi tog hänsyn till 
i  resultatet  utan  delningen  gjordes  för  att  det  skulle  bli  en  jämställd  fördelning. 
Vetenskapsrådet  (2002)  skriver  om  tre  forskningsetiska  krav  som  är  väsentliga  inom 
forskning  och  som  vi  tog  hänsyn  till.  Informationskravet  innebär  att  alla  deltagare  i 
undersökningen ska veta  sin roll  och uppgift  i  undersökningen. Därför tydliggjorde vi för 
både eleverna och intervjupersonerna vad som förväntades av dem och varför de skulle vara 
med. Även Lantz (2007) påpekar vikten av att deltagarna måste vara införstådda med syftet 
med  undersökningen  och  intervjuerna  samt  att  det  är  viktigt  att  intervjupersonen  ger 
information  kring  intervjuns  upplägg,  hur  den  ska  dokumenteras  och  hur  resultaten  ska 
användas till respondenten. Samtyckeskravet innebär att medverkan är frivillig och för barn 
under 15 år rekommenderas ett samtycke av vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). Därför 
skrev vi ett brev (se bilaga 6) till elevernas vårdnadshavare och berättade vilka vi var, vad vi 
skulle  göra  i  klassen  och  att  genomförandet  skulle  vara  anonymt.  Vårdnadshavarna 
uppmanades till att höra av sig till klasslärarna om de hade något emot att deras barn deltog i 
undersökningen. Innan undersökningen gjordes frågade vi eleverna om de ville delta. Vi har 
också tagit  hänsyn till  konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter förvaras så att 
obehöriga inte kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet 2002). 

4.7 Metodkritik
Från början var vår tanke att sex elever skulle få genomföra uppgifterna samtidigt men vi 
insåg att det skulle leda till att eleverna skulle påverkas av varandra. Dessutom skulle vi inte 
hinna med att observera alla på samma gång och samtalen skulle inte ske på ett naturligt sätt i  
anslutning till genomförandet av uppgifterna. 

I undersökningssituationen blev några elever störda av skolklockan som ringde och av 
elever som passerade rummet vi satt i. Vi valde att genomföra undersökningen med eleverna 
enskilt för att öka reliabiliteten eftersom samtalet  skedde naturligt  i elevens genomförande 
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och att  varje  elev  observerades  var  för  sig.  Samtalet  gjorde  att  undersökningen blev  mer 
noggrann. Validiteten i observationerna var hög eftersom eleverna inte märkbart påverkades 
av  att  de  blev  observerade.  Vi  anser  att  validiteten  var  hög  eftersom eleverna  fick  lösa 
uppgifter  som  var  kända  för  dem  och  de  påverkades  inte  i  deras  lösningsstrategi  av 
observationen. 

Vi  hade  från  början  tänkt  intervjua  lärarna  till  respektive  klass  på  samma  dag  som 
undersökningen ägde rum. Vi valde istället att vänta med intervjuerna till ett senare tillfälle 
för att vi ville se om resultaten skilde och för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. 
Ett av de vanligaste misstagen är att intervjuerna påbörjas för tidigt. Intervjupersonen behöver 
tid  både  innan  och  efter  för  förarbete  samt  eftertanke  (Lantz  2007).  Även  Kvale  (1997) 
betonar vikten av att skaffa sig en överblick över arbetet innan intervjuerna görs. Validiteten i 
intervjuerna var hög under förutsättning att respondenterna var ärliga. Vi anser att vi har en 
fördel i intervjuerna med lärarna eftersom vi har varit på verksamhetsförlagd utbildning i båda 
klasserna. På så vis har vi en inblick i hur respektive lärare ser på matematik och hur läraren 
bedriver  sin  undervisning.  Reliabiliteten  var  hög eftersom vi  ställde  öppna frågor  som vi 
följde upp med följdfrågor. På så vis blev det noggranna intervjuer. 
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5. Resultat & Analys

Avsnittet  inleds  med  resultat  och  analys  av  undersökningen  som  gjordes  med  eleverna. 
Därefter ges resultatet och analysen av intervjuerna med lärarna och matematikutvecklaren.

5.1 Resultat och analys av undersökningen
Redovisningen av resultat  och analys  görs utifrån arbetets  frågeställningar.  Först  framförs 
elevernas upplevelse av skillnaden mellan att arbeta laborativt och teoretiskt. Det framgick 
genom samtal med eleverna i samband med genomförandet och i observationerna. Det följs 
av  en  analys.  Därefter  ges  resultatet  på  elevernas  lösningar  mellan  arbetssätten  med  en 
efterföljande  analys.  Resultatet  grundas  på  en  jämförelse  mellan  elevernas  svar  och  via 
observationerna.  Avslutningsvis  redovisas  och  analyseras  vilka  fördelar  och  nackdelar 
eleverna upplevde med de båda arbetssätten.  Det framgick genom samtalen med eleverna. 
Genom  observationerna  synliggjordes  dessutom  fördelar  och  nackdelar  med  de  båda 
arbetssätten.

1. Hur upplever eleverna skillnaden mellan att arbeta laborativt och teoretiskt?

Resultatet av elevernas upplevda skillnad mellan arbetssätten i räkneuppgifterna 
Elevernas  upplevda skillnad  mellan  att  arbeta  laborativt  och  teoretiskt  var  att  sju  av tolv 
elever tyckte att det var roligare att arbeta laborativt och fem elever tyckte det var roligare att 
arbeta teoretiskt. Uppdelningen var den motsatta på frågan om eleverna tyckte det var lättare 
med  eller  utan  material  där  fler  av  eleverna  tyckte  det  var  lättare  att  lösa  uppgifterna 
teoretiskt.

Analys kring elevernas upplevda skillnad mellan arbetssätten i räkneuppgifterna
Utifrån undersökningen framgår  det  att  i  räkneuppgifterna  var  klossarna ett  hinder  för  de 
elever  som  inte  behövde  använda  sig  av  dem.  Några  elever  ifrågasatte  meningen  med 
materialet och varför det skulle användas. Några elever började använda klossarna men valde 
sedan att lösa räkneuppgifterna utan då de ansåg att de inte behövde materialet. Några elever 
löste alla uppgifter med klossarna eftersom de blev ombedda att använda dem men de hade 
klarat lösa uppgifterna utan, klossarna blev snarare ett hinder. För de elever som har en bra 
strategi är materialet meningslöst. Det stämmer väl överens med Engvalls (2007) teori om att 
eleverna har en djupare förståelse när de inte är bundna till materialet. Flera elever räknade ut 
svaret i huvudet och placerade klossarna för varje talsort för laborerandets skull eftersom de 
blev ombedda att använda materialet. Några av eleverna tyckte det var lättare att räkna utan 
klossar eftersom de dels är vana vid att räkna utan på matematiklektionerna och dels för att de 
redan kunde uppgifterna. Däremot tyckte eleverna att det var roligare att räkna med hjälp av 
klossarna. Flera av dessa elever kunde inte motivera varför de tyckte det var roligare med ett 
material men några tyckte att klossarna var roliga att plocka och bygga med och någon tyckte 
det var fina färger på dem. Många elever tycker att de laborativa inslagen är roligare och då 
blir undervisningen lättare (Malmer 2002). 

På den ena skolan är inte eleverna vana vid denna typ av räkneuppgifter eller att använda 
material i samband med den sortens räkneuppgifter. På den andra skolan har stor vikt lagts vid 
färdighetsträning och räkneuppgifter, där används material av de elever som behöver det som 
ett  stöd.  Det  är  vanligt  enligt  Löwing  (2002)  att  undervisningen  skiljer  sig  stort  mellan 
skolorna och mellan lärarna eftersom lärare har getts den möjligheten genom Lpo 94 att tolka 
målen och välja arbetssätt på egen hand. Trots att skolorna arbetat olika var materialet för de 
flesta elever ett hinder eftersom de inte hade behov av att använda det.
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Resultatet av elevernas upplevda skillnad mellan arbetssätten i problemuppgifterna 
Resultatet av elevernas upplevda skillnad mellan vad de tyckte var roligast av arbetssätten var 
tydlig. Alla elever tyckte det var roligast att arbeta laborativt och nio elever tyckte det var 
lättare att lösa uppgiften med laborativt material.

Analys kring elevernas upplevda skillnad mellan arbetssätten i problemuppgifterna
I problemuppgifterna var materialet en hjälp för flertalet av eleverna och alla elever tyckte det 
var roligare att  använda djuren för att  lösa uppgifterna.  Samtliga elever  visade glädje när 
djuren plockades fram och började genast plocka med dem. Eleverna tyckte det var lättare att 
komma fram till antalet ben på djuren när de såg benen och några elever tyckte att det var 
roligare att räkna uppgiften när de fick använda händerna och känna på djuren. Det är en 
bekräftelse på att det är viktigt att undervisningen sker i varierande miljöer för att alla sinnen 
ska användas och stimuleras som Rystedt  & Trygg (2010) anser. Däremot menar Malmer 
(2002) att när eleverna arbetar med både händer och huvud i kombination är det viktigt att de 
samtidigt berättar vad de gör för då är förutsättningarna större för att eleven ska förstå. Några 
elever reflekterade och diskuterade på egen hand medan de löste uppgiften. Även Löwing 
(2006) påpekar vikten av att eleverna måste reflektera över sitt agerande för elever lär inte 
enbart genom att se, höra och känna. 

Flera elever tyckte det var svårt att lösa uppgiften utan material. Det berodde på att de 
ansåg att fingrarna inte räckte till och för att det var ett högt tal men det fanns några elever 
som tyckte det var lättare utan eftersom de då fick tänka själva. Många av eleverna tycker att 
det var roligare att räkna uppgifterna med material vilket enligt Malmer (2002) kan leda till att 
undervisningen blir lättare och att det i sin tur leder till ett lustfyllt lärande.

2. Hur skiljer sig elevernas svar på uppgifterna mellan laborativa och teoretiska 
arbetssätt?

Resultatet av skillnaden mellan elevernas svar i räkneuppgifterna
I det laborativa arbetssättet hade samtliga elever alla rätt. Två av eleverna hade ett fel i det 
teoretiska arbetssättet medan de resterande eleverna hade alla rätt.

Analys kring skillnaden mellan elevernas svar i räkneuppgifterna
Elevernas resultat i räkneuppgifterna skildes nästintill inte åt om de använde material eller 
inte. Nästan alla uppgifter löstes rätt oavsett vilken strategi de använde. På den ena skolan där 
de arbetat mycket med färdighetsträning var flytet bättre och de löste de flesta talen utan att  
stanna upp och fundera. Det är viktigt att eleverna börjar träna huvudräkning och får flyt i  
additions-  och  subtraktionstabellerna  under  de  tidiga  åren  i  skolan  (Löwing  2008).  Att 
eleverna har dessa kunskaper tidigt anser Löwing & Kilborn (2003) är viktigt och avgörande 
för  den  mer  abstrakta  och svårare  matematiken som eleverna  kommer  att  möta  under  de 
senare åren. På den andra skolan svarade eleverna på uppgifterna överlag med ett sämre flyt. 
Det kan bero på att eleverna inte arbetat lika mycket med färdighetsträning. En av eleverna 
förstod inte innebörden av additionstecknet och räknade istället skillnaden mellan talen. Detta 
kan bero på att den klassen eleven går i arbetade för tillfället med subtraktion och med öppna 
utsagor.  Eleven  klarade  lösa  flertalet  av  uppgifterna  när  eleven  blev  påmind  om 
additionstecknets innebörd. 

Resultatet av skillnaden mellan elevernas svar i problemuppgifterna
Hälften av eleverna läste uppgifterna på egen hand och resterande fick stöd. I det laborativa 
arbetssättet kom hälften av eleverna fram till rätt lösning på egen hand. Två elever kom fram 
till rätt lösning med stöd av en vuxen och fyra elever kom fram till fel lösning. Hälften av  
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eleverna klarade uppgiften i det teoretiska arbetssättet helt på egen hand och kom fram till rätt 
lösning. Fyra elever klarade uppgiften med stöd av en vuxen och två elever kom fram till ett 
felaktigt svar. 

 Analys kring skillnaden mellan elevernas svar i problemuppgifterna
Elevernas  svar  i  problemuppgiften  skildes  inte  åt  mellan  arbetssätten.  I  den  teoretiska 
lösningen  av  problemuppgiften  hade  några  av  eleverna  inte  klarat  lösa  uppgiften  utan 
uppmuntran till att rita och några hade inte klarat det utan muntligt stöd. Elevernas lärande 
gynnas  av  att  läraren  uppmuntrar  och  stödjer  eleven  till  att  knyta  an  undervisningen  till 
verkligheten (Skolverket 2003). Några av de felaktiga lösningarna med laborativt  material 
berodde på ett rent räknefel och efter påpekan om kontrollräkning kom några av eleverna 
fram till rätt svar. Andra elever kom fram till ett felaktigt svar eftersom de misstolkade en del 
av informationen. Någon glömde ett djur och någon annan räknade med för många djur. En av 
de eleverna med annat modersmål än svenska frågade hur många ben en höna hade vilket 
förklarades  för eleven.  Anledningen till  elevens  fråga kan bero på att  språket  brister.  För 
många elever är språket ett hinder för att förstå och kunna använda matematiken (Rystedt & 
Trygg 2009). Även i samtalet med eleverna med annat modersmål blev språket ett hinder då 
de inte förstod vad som menades med skillnad men efter en förklaring med andra ord förstod 
de begreppet.  Det  är  viktigt  att  varje  lärare som undervisar  i  matematik  är  medveten  om 
språkets betydelse för matematiken (Malmer 2002).  

På den ena skolan var de bättre på att lösa problemuppgifterna. Det kan bero på att den 
skolan  har  arbetat  mer  med  problemlösningsuppgifter  och  ett  större  talområde.  De flesta 
räknade i huvudet och sa svaret men fick svårt när de blev uppmanade att teckna talet och visa 
hur de tänkt.  Några elever  blev uppmanade att  rita  när de inte  kunde lösa uppgiften och 
klarade då lösa uppgiften korrekt. På den andra skolan kom inte lika många elever fram till ett 
korrekt  svar  anledningen  kan  vara  att  de  inte  arbetat  med  tal  inom ett  större  talområde. 
Eleverna försökte lösa uppgiften med hjälp av ett matematiskt språk och för vissa av dem blev 
det ändå svårt att  komma fram till  ett  korrekt svar.  Det är viktigt  att  eleverna lär  sig ett 
matematiskt  språk eftersom det är genom språket matematiken synliggörs  (Löwing 2006). 
Även Rystedt & Trygg (2009) poängterar vikten av att eleverna har ett matematiskt språk när 
den mer abstrakta matematiken tar vid.  

3. Vilka  fördelar  och  nackdelar  finns  det  med  ett  laborativt  och  ett  teoretiskt 
arbetssätt?

Resultatet av fördelar och nackdelar i ett laborativt arbetssätt
Det visades inga fördelar med ett laborativt arbetssätt i räkneuppgifterna och eleverna hade 
ingen hjälp av materialet. Fler än hälften tyckte det var roligare att arbeta med hjälp av ett 
material i räkneuppgifterna. Nackdelen med ett laborativt arbetssätt i räkneuppgifterna var att 
några av eleverna ändrade sin strategi  i  att  lösa uppgiften till  en strategi som var mindre 
lämplig och mindre  effektiv.  Fördelen med ett  laborativt  arbetssätt  var att  för flertalet  av 
eleverna blev materialet ett stöd i problemuppgiften. Fler av eleverna hade hjälp av materialet 
i problemuppgiften och samtliga elever tyckte det var roligt att använda djuren. Nackdelen 
med ett  laborativt  arbetssätt  i  problemuppgiften var att  en del elever  ändrade strategi  och 
räknade varje ben för sig.

Analys kring fördelar och nackdelar i ett laborativt arbetssätt 
Utifrån  undersökningen  fanns  det  enbart  en  fördel  med  det  laborativa  arbetssättet  i 
räkneuppgiften. Det var att flertalet av eleverna tyckte det var roligt att plocka med klossarna. 
Det är  viktigt  att  materialet  inte  enbart  ses som en kul grej  för det leder  till  att  eleverna 
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begränsas i sina möjligheter att upptäcka det matematiska innehållet (Rystedt & Trygg 2010). 
Undersökningen visade ingen annan fördel med det laborativa arbetssättet i räkneuppgifterna 
eftersom  alla  elever  klarade  lösa  uppgifterna  utan.  Eleverna  var  inte  beroende  av  något 
material  för att lösa räkneuppgifterna vilket Rystedt & Trygg (2010) varnar för att läraren 
måste vara observant på. 

Materialet ledde till att några av eleverna använde en sämre strategi till skillnad mot när 
de räknade utan klossar. Dessa elever gick från uppräkning i det teoretiska arbetssättet till att 
använda ”en till  en” strategi i det laborativa. Nackdelarna med det laborativa arbetssättet i 
räkneuppgifterna var flera. Eleverna började räkna en till en med klossarna när de tidigare inte 
haft den strategin då de inte hade några klossar. Materialet ledde till att det blev ett plockande 
utan någon mening. Detta blev tydligt då vissa elever räknade ut talet  i huvudet först och 
sedan placerade klossarna i högar för varje talsort. Risken med ett laborativt arbetssätt är att 
det kan bli fokus på att göra och inte på att lära och förstå (Rystedt & Trygg 2009). Några av  
eleverna ifrågasatte vad de skulle göra med materialet och såg därmed ingen mening med det. 
Materialet var inte nödvändigt och fick därför ingen konkretiserande innebörd. Syftet med en 
konkretisering är att stödja eleverna i deras utveckling av nya tankeformer (Engvall 2007).

Framförallt  i  problemuppgiften  syntes  det  en  fördel  med  det  laborativa  arbetssättet 
eftersom det var ett stort tal och mycket information att hålla i huvudet för eleverna. Används 
materialet  på  ett  sätt  som underlättar  förståelsen  får  det  ett  konkretiserande  syfte  och  en 
mening (Löwing & Kilborn 2002). Materialet blev en fördel på olika sätt eftersom eleverna 
använde olika strategier  med djuren. Några elever stannade i läsningen för varje djur och 
plockade djuret åt sidan. Andra läste färdigt och sorterade sedan ut de djur de skulle använda 
medan någon inte rörde djuren alls utan tittade på dem. De tyckte det var lättare att räkna när 
de kunde använda djuren och räkna på benen. Materialet bör ses som ett redskap där eleverna 
måste  reflektera över vad de gör för att  ett  lärande ska infinnas (Rystedt & Trygg 2010). 
Materialet i form av djur upplevdes roligt för eleverna vilket är positivt för att göra eleverna 
intresserade.  Görs  matematikundervisningen  intressant  för  eleverna  stimuleras  också 
elevernas  lust  att  lära  (Skolverket  2003).  Nackdelarna  med  ett  laborativt  arbetssätt  i 
problemuppgiften  var  att  en  del  elever  började  räkna varje  ben  för  sig  på  djuren  när  de 
tidigare hade räknat ihop antalet ben per djur med andra strategier som ”två-skutt” och ”fyra-
skutt”. 

Resultatet av fördelar och nackdelar i ett teoretiskt arbetssätt
Fördelen  med  det  teoretiska  arbetssättet  i  räkneuppgifterna  var  att  eleverna  klarade 
uppgifterna utan material.  De förstod uppgifterna och kunde abstrahera. I räkneuppgifterna 
visades inga nackdelar med ett teoretiskt arbetssätt. Fördelen med ett teoretiskt arbetssätt i 
problemuppgiften var att eleverna tvingades hitta andra strategier än att använda ett material. 
Några elever  skrev en siffra för varje djur och en del  tecknade hela  talet  och räknade ut 
summan.  Andra  elever  använde  fingrarna  och  några  ritade  djuren  och  dess  ben  efter 
uppmaning.  Ett  fåtal  räknade antalet  ben  i  huvudet  och skrev  svaret.  Nackdelen  med  det 
teoretiska  arbetssättet  var  att  de  elever  som  saknade  en  bra  strategi  klarade  inte  lösa 
problemuppgiften.

Analys kring fördelar och nackdelar i ett teoretiskt arbetssätt 
Fördelen med det teoretiska arbetssättet i räkneuppgifterna var att eleverna fick använda sina 
kunskaper och strategier utan att något material påverkade deras färdighet. De hade utvecklat 
förmågan att abstrahera. Målet med matematiken är att kunna abstrahera (Rystedt & Trygg 
2010) vilket även Löwing (2004) betonar. De elever med bra strategier hade ett bättre flyt och 
löste  uppgifterna  i  ett  snabbare  tempo  och  för  dem  blev  det  därför  lättare.  Utifrån 
undersökningen framgick inga nackdelar med det teoretiska arbetssättet i räkneuppgifterna.
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Fördelen med det teoretiska arbetssättet  i problemuppgifterna var att  när det inte finns 
något material leder det till att eleverna försöker hitta en egen strategi för att komma fram till 
en lösning. Löwing (2006) menar att det i många fall kan vara gynnsammare att konkretisera 
utan  material  vilket  vissa  elever  gjorde  genom  att  de  ritade  till  uppgiften.  Nackdelen  i 
problemuppgiften var att  de elever  som inte  hade de färdigheter  som krävdes för att  lösa 
uppgiften klarade inte uppgiften utan stöd och därmed var uppgiften för svår för dem.  

5.2 Resultat och analys av intervjuerna
Inledningsvis  ges  en  beskrivning  av  respondenternas  definition  på  ett  laborativt  och  ett 
teoretiskt  arbetssätt.  Det  följs  av  en  redogörelse  av  vad  respondenternas  undervisning 
genomsyras av.  Vidare ges en förklaring till varför de tror att eleverna tappar intresset för 
matematik och hur de kan öka elevernas intresse. Respondenternas syn på dessa tre områden 
var relevanta för att kunna svara på fråga tre som avsnittet avslutas med.  Där ges deras syn på 
vilka fördelar och nackdelar det finns med de båda arbetssätten. Varje del följs av en analys 
kring respondenternas svar i intervjuerna. Vi kallar respondenterna för lärare 1, lärare 2 och 
matematikutecklaren.

Resultat av respondenternas definitioner av ett laborativt och teoretiskt arbetssätt
Ett laborativt  arbetssätt  var enligt  lärare 1 enbart  förknippat  med att  använda material  till 
skillnad  från  lärare  2  som ansåg  att  ett  laborativt  arbetssätt  handlar  om att  samtala  och 
fokusera på förståelsen.  För den läraren har inte materialet  en central  del i den laborativa 
undervisningen.  Matematikutvecklaren  ansåg  att  ett  laborativt  arbetssätt  handlar  om  att 
konkretisera  det  som ska läras  ut  med  ett  material  som är  lämpligt  för  att  nå  syftet.  Ett  
laborativt  arbetssätt  behöver  inte  innehålla  material.  Ett  teoretiskt  arbetssätt  innebär  för 
samtliga lärare och matematikutvecklaren att inte använda något material. De är överens om 
att det handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta och att kunna se talen i huvudet,  
då har eleverna abstraherat.

Analys av respondenternas definitioner av ett laborativt och teoretiskt arbetssätt
Definitionen av det laborativa arbetssättet skiljer sig mellan respondenterna eftersom de har 
olika  syn  på  vad  ett  laborativt  arbetssätt  innebär.  Skillnaden  ligger  i  om  ett  laborativt 
arbetssätt måste innehålla ett material eller inte. Löwing (2006) menar att en konkretisering 
inte  behöver  innehålla  ett  material  utan  kan  vara  en  känd  situation  för  eleven.  Samtliga 
respondenter är överens om att materialet ska bort när eleven kan abstrahera.

Definitionen  av  ett  teoretiskt  arbetssätt  är  mer  likartad  och  inte  lika  svår  för 
respondenterna att definiera som det laborativa arbetssättet. Samtliga ansåg att ett teoretiskt 
arbetssätt handlar om att inte använda något material och att eleverna kan lösa uppgifter med 
hjälp  av  egna  strategier.  Det  är  lättare  att  definiera  begreppet  eftersom  målet  med 
matematiken är att upptäcka och använda abstrakta strukturer och relationer (Rystedt & Trygg 
2010). Matematikämnet är abstrakt och det handlar om att kunna abstrahera (Löwing 2004).

Resultat av respondenternas syn på sin undervisning
Lärare 1 ansåg att undervisningen genomsyras mer av ett teoretiskt arbetssätt än ett laborativt . 
Läraren lägger stor vikt vid färdighetsträning genom tabellräkning, räkning i matematikboken 
och problemlösning i helklass. Läraren tillhandahåller också eleverna med material när det 
behövs. 

Lärare 2 ansåg att undervisningen genomsyras mer av ett laborativt arbetssätt där fokus 
ligger på förståelsen men utesluter inte ett teoretiskt arbetssätt. Läraren lägger stor vikt vid att 
kunna dra slutsatser, tänka logiskt, problemlösning och taluppfattning. 
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Matematikutvecklarens undervisning genomsyras av en mix av arbetssätten och valet av 
arbetssätt  beror  på  målet  med  undervisningen.  Matematikutvecklaren  ansåg  att  valet  av 
arbetssätt inte är det viktiga utan fokus måste ligga på att eleverna går från det konkreta till 
det abstrakta tänkandet genom ett laborativt eller teoretiskt arbetssätt.

Analys av respondenternas syn på sin undervisning
Samtliga respondenter betonade vikten av att inte utesluta det ena eller det andra arbetssättet. 
De  tror  på  att  matematikundervisningen  gynnas  av  variation  för  att  nå  alla  elever  och 
upprätthålla  lusten  till  ämnet.  I  en  undervisningsmiljö  där  intresset  är  stort  finns  en  stor 
variation  av  innehåll  och  arbetsformer  (Skolverket  2003).  En  varierad  undervisning  ökar 
elevernas chanser till en god inlärning (Magne1998).

Resultat av respondenternas tankar kring elevers intresse för matematik
Lärare 1 ansåg att många elever tappar intresset när matematiken blir för svår och det kan 
bero på att eleverna inte fått strategier och redskap för att underlätta förståelsen. Elever ger 
idag lätt upp när det blir svårt och när strategierna brister och det leder till att eleverna tycker 
det blir tråkigt tyckte läraren. Detta genomsyras även i andra ämnen där eleverna måste öva 
och träna för att lära sig. De elever som har förståelsen tycker oftast det är jätteroligt. För att  
bevara  elevernas  intresse  ansåg  läraren  att  det  är  viktigt  att  vara  tydlig  och  ge  eleverna 
strategier. Läraren påpekade vikten av att reflektera över sin undervisning. Dessutom menade 
läraren att det är betydelsefullt att använda laborativa material ibland eftersom eleverna tycker 
det är roligt. Läraren upplever att eleverna uppskattar att få arbeta laborativt före teoretiskt. 
Eleverna tycker det är kul men läraren poängterade att alla inte förstår att det är matematik.  

Lärare 2 ansåg att när eleverna inte har den grundläggande förståelsen och bra strategier 
blir det svårt och då faller intresset. Intresset kan också brista om lektionerna är för enformiga. 
För att upprätthålla elevernas intresse menar läraren att det är angeläget att inte enbart räkna i 
matematikboken. Det är viktigt  att  göra roliga saker, stimulerande uppgifter och uppgifter 
som är  verklighetsrelaterade  för  eleverna  och som eleverna  tycker  om att  göra.   Läraren 
poängterade  att  det  är  viktigt  att  som lärare  ha  fantasi,  en  varierad  undervisning och att 
eleverna  ska  känna  att  de  kan.  Läraren  upplever  att  ett  varierat  arbetssätt  uppskattas  av 
eleverna men i ettan spelar det inte så stor roll vilket arbetssätt som förespråkas det viktiga är 
att  ha  en  tanke  bakom det  som görs.  Eleverna  är  oftast  intresserade  och  tycker  om sin 
matematikbok i år 1.  

Matematikutvecklaren undervisar i år 4-6 och anser att elever ofta inte är positivt inställda 
till matematiken. Anledningen till att eleverna tappar intresset är att matematiken går från ett 
mer konkret arbetssätt till ett mer abstrakt under skolåren. Övergången från det konkreta till 
det abstrakta är viktig för att det är ofta där eleverna tycker det blir svårt och därmed tappar 
intresset.  För  att  upprätthålla  elevernas  intresse  försöker  matematikutvecklaren  göra  en 
blandning  mellan  de  olika  arbetssätten.  Matematikutvecklaren  upplever  att  eleverna 
uppskattar ett laborativt arbetssätt före ett teoretiskt men problematiserar kring att det är svårt 
att få eleverna att förstå matematiken och syftet i matematiklaborationer.  Det är materialet i 
sig som blir det roliga och inte matematiken i materialet. 

Analys av respondenternas tankar kring elevers intresse för matematik
Alla respondenterna var överens om att eleverna tappar intresset för matematiken när den blir 
mer abstrakt och den upplevs då som svårare.  De problematiserar kring att strategierna brister 
och att det är viktigt att få eleverna att kunna tänka och förstå den abstrakta matematiken. De 
menade att en varierad undervisning är det optimala för att upprätthålla elevernas intresse i 
ämnet. I läroplanen (Lpo 94) står det att undervisningen ska varieras med olika arbetsformer. 
Respondenternas svar visade att  elevernas  intresse minskar  från år 1 till  6.   Samtliga var 
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överens om att i år 1 är eleverna intresserade och positivt inställda till matematiken men de 
beskrev att eleverna tappar intresset under åren och att det kan bero på att förståelsen och 
strategierna brister när matematiken blir mer abstrakt. Många elever har inte baskunskaperna 
för att klara av de senare årens matematikundervisning, förutsättningen är att de har en bra 
taluppfattning (Löwing 2008).

Resultatet av respondenternas syn på fördelar och nackdelar med arbetssätten
Lärare 1 menade att  fördelen med ett  laborativt  arbetssätt  är att  det kan vara roligare för 
eleverna och att eleverna får en bredare syn på matematiken. Läraren ansåg att det inte enbart 
handlar om att räkna i matematikboken. Nackdelen med arbetssättet kan vara att eleverna bara 
ser det som en kul grej. Läraren ansåg att fördelen med ett teoretiskt arbetssätt är att eleverna 
får en mängdträning genom färdighetsträningen.  Eleverna får träna mycket  för att  befästa 
kunskapen. Nackdelen är att det kan bli för mycket räknande sida upp och sida ner och att det 
blir tråkigt för de elever som inte förstår.

Lärare 2 ansåg att fördelen med ett laborativt arbetssätt är att det ger en större förståelse 
och att matematiken innehåller många olika delar. Läraren tycker också att arbetssättet leder 
till att intresset ökar. Nackdelen med arbetssättet är att det kräver mer av läraren såsom mer 
planering,  förklaringar  och genomgångar.  Läraren  problematiserade  också kring att  det  är 
svårt när alla elever blir klara med sina uppgifter olika fort och att det är svårt att se vad 
eleverna kan och inte kan. Läraren tyckte att fördelen med ett teoretiskt arbetssätt är att det 
blir lugnt och skönt i klassrummet. Läraren menar att fördelarna är främst för läraren själv. 
Nackdelen  med  det  teoretiska  arbetssättet  är  att  eleverna  gör  bara  uppgifter  på  rutin  och 
mekaniskt  utan förståelse.  Läraren poängterade att  det också är ett  tråkigare arbetssätt  för 
läraren men problematiserade kring att de elever som förstår och kan abstrahera inte tycker 
det. De eleverna tycker det är kul att räkna enskilt.

Matematikutvecklaren menade att fördelen med ett laborativt arbetssätt är att kunna visa 
med ett optimalt material vad det är som ska läras. Det innebär att utgå från det konkreta till  
det abstrakta genom elevernas föreställningsvärld. Matematikutvecklaren ansåg att laborativ 
matematik ska användas i ett syfte för att hjälpa eleverna till en förståelse. Nackdelen med 
arbetssättet är att det är svårt att få eleverna att se matematiken och att eleverna uppfattar 
materialet som något att leka med. Det kan lätt leda till ett plockande utan förståelse. Det kan 
vara svårt att få eleverna att nå syftet genom en matematiklaboration. Matematikutvecklaren 
ansåg att fördelarna med ett teoretiskt arbetssätt är att eleverna får träna sina baskunskaper för 
att de ska automatiseras och att eleverna får ett flyt i räknandet.  Nackdelen med ett teoretisk 
arbetssätt är att eleverna kan isolera sig i matematikboken.  Det är viktigt att läraren vågar 
utesluta vissa uppgifter i den. Målet är att eleverna kan abstrahera.

Analys av respondenternas syn på fördelar och nackdelar med arbetssätten
Respondenterna tyckte att ett laborativt arbetssätt leder till att eleverna tycker det blir roligare 
men de poängterar vikten av att synliggöra matematiken. Rystedt & Trygg (2010) varnar för 
att  om eleverna  bara  möter  ett  laborativt  material  som en rolig  grej  begränsas  de  i  sina 
möjligheter att upptäcka det matematiska innehållet.  Matematikutvecklaren poängterade att 
materialet måste vara optimalt för det som ska läras ut.  Engvall (2007) menar att valet av 
material  är  viktigt  men  det  är  med  hjälp  av  lärarens  undervisning  som materialet  får  en 
konkretiserande betydelse och en matematisk innebörd. Samtliga respondenter använder ett 
material eller en metafor i inledningsskedet av ett nytt begrepp, symbol eller område. Därmed 
utgår samtliga från det konkreta till det abstrakta.

Fördelarna  med  ett  teoretiskt  arbetssätt  skiljer  sig  till  viss  del  eftersom lärare  1  och 
matematikutvecklaren påpekade en större vikt av att färdighetsträna för att eleverna ska få ett 
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flyt och nå en automatisering än vad lärare 2 gör. Färdighetsträning är viktigt och avgörande 
vid den mer abstrakta matematiken men det finns en risk att det blir monotont och enformigt 
(Skolverket 2003). Anledningen till att lärare 1 och matematikutvecklaren lägger större vikt 
vid färdighetsträning beror på att de för tillfället arbetar mycket med färdighetsträning efter 
den massdiagnostisering som gjordes i kommunen. Den visade att eleverna hade brister i den 
grundläggande matematiken.  Denna problematik  är enligt  matematikutvecklaren  generell  i 
hela Sverige. Matematikutvecklaren menar att det beror på att styrdokumenten har otydliga 
mål.  Alla  tre  respondenterna  ser  en  fara  med  att  ett  teoretiskt  arbetssätt  kan innebära  ett 
mekaniskt räknande sida upp och sida ner. Det i sin tur kan leda till att elever tappar intresset 
och blir isolerade i matematikboken. Boken är ett bra stöd men risken är att det blir monotont  
och enformigt. Läraren måste kritiskt granska läromedlet för att det kan behöva kompletteras 
för att alla mål ska uppfyllas (Skolverket 2003).

Respondenterna  har  olika  definitioner  på  ett  laborativt  arbetssätt  men  fördelarna  och 
nackdelarna  är  lika.   Respondenterna  har  lika  definitioner  på ett  teoretiskt  arbetssätt  men 
fördelarna  och  nackdelarna  är  olika.  Respondenterna  använder  olika  arbetssätt  i  sin 
undervisning. Det blir tydligt hur viktigt det är att diskutera kring begreppens definition och 
det  är  ett  tecken  på  hur  olika  en  matematikundervisning  kan  bedrivas  med  samma 
styrdokument.  
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6. Diskussion och slutsatser
Avsnittet inleds med en diskussion kring valet av metod i arbetet och vad som kunde gjorts 
annorlunda. Det följs av en resultatdiskussion utifrån arbetets frågeställningar som knyter an 
till  litteraturen,  analysen  av undersökningen och intervjuerna  samt  våra egna reflektioner. 
Avsnittet avslutas med en slutdiskussion i förhållande till arbetets syfte. Slutligen ges förslag 
på vidare forskning.

6.1 Metoddiskussion
 I vår undersökning valde vi att gå från det abstrakta till det konkreta för att vi trodde att vi 
skulle få en tydligare skillnad mellan resultaten på undersökningen om vi började med det 
teoretiska  arbetssättet  och  övergick  till  ett  laborativt.  Vi  ville  se  om  eleverna  klarade 
uppgifterna teoretiskt innan de fick material att tillgå och om strategierna skulle skilja hos 
eleverna mellan arbetssätten. I efterhand kan vi konstatera att materialet inte var nödvändigt 
och fick därför ingen konkretiserande innebörd i räkneuppgifterna eftersom eleverna redan 
behärskade additionsuppgifter inom talområdet 0-5. Syftet med en konkretisering är att stödja 
eleverna  i  deras  utveckling  av  nya  tankeformer  (Engvall  2007).  Om  vi  skulle  göra  om 
räkneuppgifterna skulle vi valt uppgifter inom ett större talområde. Vi borde varit mer tydliga 
med att vi ville se om resultatet och upplevelsen mellan arbetssätten skildes åt hos eleverna 
när  vi  frågade  lärarna  om  lämpligt  talområde.  Läraren  skulle  då  eventuellt  inte  ha 
rekommendationen att vi skulle hålla oss inom talområdet 0-5 i räkneuppgifterna. Samtidigt 
fick  vi  se  på  vilket  sätt  materialet  blev  ett  hinder  eftersom  flertalet  av  eleverna  hade 
automatiserat additionsuppgifterna och då använde de en sämre strategi. Den slutsatsen hade 
vi inte kunnat dra om alla uppgifter varit inom ett större talområde. 

Löwing (2008) problematiserar kring att lärare i de tidigare åren ibland har haft för lågt 
ställda krav på eleverna och att det har funnits en tro om att elevernas utveckling ska mogna 
fram. Det är viktigt att läraren har en tro på sina elever och att eleverna tror på sig själva för  
lärandet (Skolverket 2003). Räkneuppgifterna var alldeles för lätta för flertalet av eleverna. 
Det kan råda en för låg tro på eleverna samtidigt som det är viktigt att inte gå för fort fram 
som Löwing och Kilborn (2002) påpekar. De säger att eleverna måste ges tid och få stöd för 
att tillägna sig de nödvändiga förkunskaper som behövs för att komma vidare i den hierarkiskt 
uppbyggda matematiken (Löwing & Kilborn 2002). Samtidigt påpekar Löwing & Kilborn 
(2003) att det viktigt att innehållet i undervisningen är meningsfullt och att både starka och 
svaga elever får relevanta utmaningar efter sin egen förmåga för att inte eleverna ska tappa 
intresset. Att elever får utmaningar efter sin förmåga anser vi är viktigt och en utmaning för 
läraren. 

Sammanfattningsvis  menar  vi  att  våra  val  av  metoder  var  bra  i  förhållande  till  våra 
frågeställningar med arbetet.  Samtalsmetoden och observationen var lämplig för att få veta 
elevernas  upplevelse  av skillnaden mellan  arbetssätten.  Observationerna  gav även svar  på 
fördelar och nackdelar med de båda arbetssätten och genom intervjuerna fick vi ytterligare 
infallsvinklar och svar på fördelar och nackdelar. Slutligen inser vi att vi skulle ha använt oss 
av fler antal räkneuppgifter där några av uppgifterna höll sig inom talområdet 0-5 och några 
inom ett större talområde. 

6.2 Diskussion kring definitioner
Definitionen  av  arbetssätten  varierar  utifrån  litteraturen,  respondenterna  och  vår  egen 
definition.  Det  kan bero på att  ordet  laborativ  ofta  förknippas  med  material  eftersom det 
sammankopplas med att laborera. Laborera hänger samman med att undersöka med hjälp av 
material  eftersom det inom de naturorienterande ämnena alltid har gjorts laborationer med 
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material. Begreppet teoretiskt är inte lika svårdefinierat eftersom synonymen till teoretiskt är 
abstrakt  och  att  ett  teoretiskt  arbetssätt  ofta  förknippas  med  enskild  räkning  utifrån 
matematikboken.  Ett  teoretiskt  arbetssätt  handlar om att  ta tills  sig kunskap tankemässigt. 
Eftersom tolkningen av begreppen är olika och att lärarna har stora valmöjligheter leder det 
till att elever undervisas på olika sätt inom matematiken. Detta beror på att styrdokumenten 
anger vilka mål som ska uppnås men vägen dit är valfri. Löwing (2004) skriver om att lärarna 
förväntas tolka målen i styrdokumenten och välja arbetssätt därefter. Hon skriver att det är 
lärarens uppgift  att  bestämma arbetssätt  och nämner aldrig att  arbetssättet  kan bestämmas 
tillsammans  med  eleverna  Vi  anser  att  läraren  ska  ta  hänsyn  till  elevernas  intresse  och 
önskemål men att läraren måste vara väl medveten om att det är läraren som har kunskapen 
och som är utbildad och vet vad som är bäst för eleverna.   

Utifrån vår definition och vår inblick av lärarnas undervisning tycker vi att den ena läraren 
till större delen använder ett laborativt arbetssätt. Den andra läraren tyckte att undervisningen 
utgick från ett teoretiskt arbetssätt men enligt vår definition och utifrån vår inblick av läraren 
tycker  vi  att  undervisningen  till  viss  del  är  laborativ  eftersom  läraren  konkretiserar  nya 
begrepp och symboler  med hjälp av samtal  och material.  Anledningen till  att  läraren inte 
ansåg att  undervisningen var  laborativ  berodde på  att  lärarens  definition  av  ett  laborativt 
arbetssätt var förknippat med material. Samtliga respondenter använder ett material eller en 
metafor i inledningsskedet av ett nytt begrepp, symbol eller område. Därmed utgår samtliga 
från det  konkreta  till  det  abstrakta  som enligt  vår definition  är ett  av sätten  att  se  på ett 
laborativt  arbetssätt.  Även  litteraturen  definierar  det  laborativa  arbetssättet  olika  som 
exempelvis Rystedt & Trygg (2010) som skiljer på ett laborativt arbetssätt som utgår från det 
konkreta och förs sedan över till det abstrakta medan ett konkretiserande arbetssätt utgår från 
det  abstrakta  och  konkretiseras  för  att  förtydliga.  Matematikutvecklaren  menar  att  det 
vanligaste är att gå från det konkreta till det abstrakta i undervisningen. Det är väldigt sällan 
matematikutvecklaren går från det abstrakta till det konkreta i sin undervisning. När eleverna 
har förståelsen genom det konkreta materialet kan det vara lättare för eleven att abstrahera 
matematiken (Skolverket 2000). Målet är att eleven ska använda abstrakt matematik och ett 
matematiskt  språk.  Det  är  viktigt  att  hitta  en  bro  mellan  det  konkreta  och  det  abstrakta 
(Rystedt & Trygg 2010). Eftersom målet med matematiken är att eleverna ska abstrahera tror 
vi att det är mer naturligt att gå från det konkreta till det abstrakta. Respondenterna säger att 
de vanligtvis utgår från det konkreta till det abstrakta.

Respondenterna tycker att mycket vilar på lärarens ansvar såsom val av arbetssätt, att lära 
ut  olika  tankeformer  och  att  skapa  intresseväckande  undervisning.  På  grund  av  det  blir 
känslan av att läraren är ansvarig till att eleverna misslyckas. Vi tror att det inte bara beror på 
läraren utan att det också handlar om att målen i läroplanen är otydliga och kan tolkas på 
många olika sätt vilket även matematikutvecklaren ansåg. Det som läraren fokuserar på och 
det arbetssätt som undervisningen genomsyras av kan också bero på att lärare har fått olika 
utbildning inom ämnet. Om de fasta ramarna såsom styrdokumenten var mer tydliga skulle 
mindre tid behöva läggas på att tolka målen och mer tid på att kunna förbättra undervisningen.

6.3 Resultatdiskussion 
Diskussionen görs utifrån arbetets frågeställningar.

1. Hur upplever eleverna skillnaden mellan att arbeta laborativt och teoretiskt?
Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att flertalet av eleverna tyckte det var roligare att 
arbeta  laborativt  före teoretiskt  i  både räkneuppgifterna  och i  problemuppgiften.  Eleverna 
upplevde en skillnad  mellan  arbetssätten  i  räkneuppgifterna  och problemuppgifterna.  Alla 
elever tyckte det var roligare att använda material i problemuppgiften. Vi tror det kan bero på 
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att problemuppgiften låg inom ett större talområde och att materialet därför var en hjälp för 
flertalet  av  eleverna.  Det  kan  också  bero  på  att  materialet  i  problemuppgiften  bestod  av 
bondgårdsdjur och upplevdes roligare än klossarna i räkneuppgifterna.  Anledningen till  att 
färre  tyckte  det  laborativa  arbetssättet  var  roligare  i  räkneuppgifterna  tror  vi  beror  på  att 
uppgifterna var väl bekanta för eleverna och att de kunde abstrahera. De såg inte meningen 
med materialet och det blev ett plockande utan mening. Risken med laborativt arbete är att det 
kan  bli  fokus  på  att  göra  och inte  på  att  lära  och förstå  (Rystedt  & Trygg  2009).  Detta 
påpekade  även  respondenterna  i  intervjuerna  då  de  beskrev  att  eleverna  ibland  inte  ser 
matematiken i materialet utan ser det mer som en kul grej. Även Rystedt & Trygg (2010) 
menar  att  det är viktigt  att  materialet  inte enbart  ses som en kul grej  för det leder till  att 
eleverna begränsas i sina möjligheter att upptäcka det matematiska innehållet. Lärarens roll är 
avgörande för om eleverna ska se och förstå matematiken genom materialet. Engvall (2007) 
betonar  att  valet  av  material  är  viktigt  och  att  det  är  genom lärarens  undervisning  som 
materialet får en konkretiserande betydelse och en matematisk innebörd. 

Utifrån vår  undersökning kan vi konstatera  att  det  teoretiska arbetssättet  upplevdes  som 
mindre  roligt  vilket  var  tydligast  i  problemuppgiften.  I  räkneuppgifterna  berättade  några 
elever att de tyckte det var roligare att räkna utan materialet eftersom de menade att de fick 
använda hjärnan. Eleverna klarade talen lika bra utan material som med och materialet blev 
ett hinder. I problemuppgiften tyckte några elever att det var svårare att räkna utan material i 
problemuppgiften eftersom det var ett  högre talområde och att  det därmed upplevdes som 
svårare.

Sammanfattningsvis  menar  vi  att  innan  eleverna  har  abstraherat  upplevs  ett  teoretiskt 
arbetssätt  som svårare.  Att  kunna abstrahera och generalisera  är nödvändigt  för att  kunna 
använda  matematiken  (Löwing  2004).  Vi  drar  slutsatsen  att  när  eleverna  förstår  upplevs 
matematiken  roligare.  I  räkneuppgifterna  förstod  alla  elever  talen  och  skillnaden  mellan 
elevernas upplevelse av arbetssätten var därför inte stor. I problemuppgiften blev upplevelsen 
av skillnaden mellan arbetssätten tydlig eftersom några elever inte förstod uppgiften teoretiskt 
och hade inte strategierna för att lösa den. Respondenterna är överens om att eleverna tappar 
intresset och lusten till matematiken när de inte förstår och har de strategier som krävs när 
matematiken blir svårare. En av respondenterna betonade vikten av att göra undervisningen 
intressant och att eleverna ska få upplevelsen av att de kan. Att läraren måste stimulera lusten 
att lära genom att eleverna får känslan av att förstå och att lyckas påpekar även Löwing & 
Kilborn (2003).

2. Hur skiljer sig elevernas svar på uppgifterna mellan laborativa och teoretiska 
arbetssätt?
Utifrån  vår  undersökning kan vi fastställa  att  svaren  inte  skildes  åt  mellan  arbetssätten  i 
räkneuppgifterna.  Vi  tycker  att  det  teoretiska  arbetssättet  i  räkneuppgifterna  var  det  mest 
lämpliga  eftersom  eleverna  kunde  abstrahera  och  de  förstod  uppgifterna.  Det  tycker  vi 
eftersom målet  är  att  eleverna  ska  kunna abstrahera.  Matematikämnet  är  abstrakt  och det 
handlar  om  att  kunna  abstrahera  (Löwing  2004).  Genom  det  laborativa  arbetssättet  i 
räkneuppgifterna  använde  eleverna  sämre  strategier  och  därför  var  materialet  ett  hinder. 
Samtliga respondenter är överens om att när eleverna kan abstrahera ska materialet plockas 
bort.

Om vi jämför svaren mellan problemuppgiften och räkneuppgifterna var det färre elever 
som klarade problemuppgiften. Hälften av eleverna kunde lösa problemuppgiften teoretiskt 
och lika många kunde lösa den laborativt.  Eleverna var i större behov av stöd och hjälp i  
problemuppgifterna i jämförelse med räkneuppgifterna där nästintill alla förstod uppgifterna. 
Vi tror att det berodde på att det var en läsuppgift med mycket information att hålla i huvudet 
och att uppgiften skulle tänkas i flera led. Eleverna var tvungna att veta hur många ben varje 
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djur hade och komma fram till ett tal som symboliserar det djurets ben och sedan lägga ihop 
alla djurens ben. De talen och det räknesättet som skulle användas var inte angivna i texten 
utan eleven var tvungen att komma fram till det på egen hand. Eftersom uppgiften var inom 
ett större talområde blev också uppgiften svårare för eleverna. De elever som arbetat med mer 
problemuppgifter  och  som  mött  ett  större  talområde  klarade  problemuppgiften  bättre. 
Eleverna hade ett större behov av ett konkretiserande material i problemuppgiften. Rystedt & 
Trygg (2010) menar att när eleverna har förståelsen genom det konkreta materialet kan det 
vara lättare att abstrahera matematiken. Löwing (2006) poängterar att konkretisering är en väg 
till  abstraktion. Skillnaden mellan arbetssätten i problemuppgiften var att några elever inte 
hade klarat uppgiften alls utan muntligt stöd eller material. I samtalet med eleverna framgick 
det att de upplevde att uppgiften blev lättare när de hade djuren till hjälp.

Slutligen kan vi konstatera att arbetssätten inte påverkade elevernas svar i uppgifterna. I 
räkneuppgifterna var det fler elever som hade alla rätt tillskillnad från problemuppgiften men 
skillnaden  mellan  arbetssätten  i  respektive  uppgift  skildes  inte  märkbart  åt.  Utifrån  vår 
observation och i genomförandet upplevde vi att materialet var ett stöd för nästan alla elever i 
problemuppgiften men det är inget som syns i resultatet. 

3. Vilka fördelar och nackdelar finns det med laborativa och teoretiska arbetssätt?

Teoretiskt arbetssätt
Magne (1998) anser att eleverna inte lär sig enbart genom ett monotont övande utan eleverna 
bör uppmuntras till ett aktivt tänkande. I Skolverkets rapport (2003) anses det att mekaniskt 
räknande och färdighetsträning är viktigt men de varnar för att det kan ta överhand. Löwing & 
Kilborn (2003) betonar att färdighetsträning är viktigt.  Det är betydelsefullt  att börja träna 
huvudräkning  under  de  tidiga  åren  i  skolan  och  det  bör  ses  som  ett  långsiktigt  arbete. 
Matematikens teoretiska fördel är att den är generell  och kan tillämpas i olika situationer. 
Målet  med  matematiken  är  att  upptäcka  och  använda  abstrakta  strukturer  och  relationer 
(Rystedt & Trygg 2010). De elever i vår undersökning som arbetat mer med färdighetsträning 
hade ett bättre flyt i räkningen. Trots att eleverna endast gått i skolan några månader var det  
en tydlig skillnad mellan eleverna. 

Skolverket (2003) menar att mycket färdighetsträning sker med hjälp av läromedel. Det är 
ett  bra  stöd  men  risken  är  att  det  blir  monotont  och  enformigt.  Ett  teoretiskt  arbetssätt 
förknippas  ofta  med  räkning  i  matematikboken.  Det  stämmer  väl  överens  med 
respondenternas och vår definition på ett  teoretiskt  arbetssätt.  Vi anser att  risken med att 
enbart räkna i matematikboken är att eleverna förknippar matematiken med skolan och boken 
och inte hur de kan använda sina kunskaper generellt i samhället. Enskilt arbete är idag den 
dominerande arbetsformen och det kan leda till ett monotont räknande utan någon förståelse 
och  att  det  matematiska  innehållet  inte  blir  synliggjort  för  eleverna  (Engvall  2007). 
Färdighetsträning borde gå att genomföra med större variation utan att det blir monotont och 
enformigt genom exempelvis spel och tävlingar. 

Laborativt arbetssätt
Ett  laborativt  arbetssätt  kan  upplevas  negativt  visar  Skolverkets  (2003)  rapport  eftersom 
många lärare känner att ett laborativt arbetssätt blir betungande och stökigt. Rystedt & Trygg 
(2010) ger ytterligare exempel på faktorer som lärare upplever vara ett hinder till att använda 
ett laborativt arbetssätt och det är att det är tidskrävande, en högljudd undervisning och svår 
klassrumsorganisation samt brist på pengar. Det stämmer väl överens med vad läraren som 
arbetar laborativt anser. Läraren förespråkar ett laborativt arbetssätt men poängterar att det är 
tidskrävande och att det kräver mycket planering. Läraren har för tillfället en mindre klass och 
menar att det skulle vara svårare att bedriva ett laborativt arbetssätt i en större klass.
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 Malmer (2002) är övertygad om värdet av ett laborativt arbetssätt. Hon menar att elever 
har ett stort behov av konkretisering men också att det laborativa arbetssättet  leder till  en 
omväxling och stimulans. Hon skriver också att många elever tycker att matematik är svårt 
och poängterar att om eleverna får arbeta med både händer och huvud i kombination samtidigt 
som de berättar vad de gör så är förutsättningarna större för eleven att förstå. Även Löwing 
(2006) anser att elever inte enbart lär genom att se, höra och känna utan de måste reflektera 
över  sitt  agerande.  Det  som utmärker  laborativ  undervisning  är  att  fler  sinnen  används  i 
jämförelse med vanligt räknande i matematikboken (Samuelsson 2007). Många elever tycker 
att de laborativa inslagen är roligare och då blir undervisningen lättare (Malmer 2002). Vilket 
stämmer väl överens med vår undersökning och vad vi kan konstatera att  eleverna tyckte 
eftersom eleverna tyckte att det var roligare att arbeta laborativt.

Sammanfattningsvis menar vi att eftersom fördelarna och nackdelarna är olika beroende 
på  arbetssätt  och  att  arbetssätten  kompletterar  varandra  är  ett  varierat  arbetssätt  där  båda 
arbetsformerna  inkluderas  att  föredra.  Vilket  också  styrks  genom  att  läroplanen  och 
litteraturen betonar vikten av varierade arbetsformer.

6.4 Slutdiskussion
Matematikundervisningen  idag  är  väldigt  uppmärksammad.  Det  är  viktigt  att  upprätthålla 
elevernas  intresse  för  ämnet  eftersom  intresset  ofta  minskar  under  åren  allt  eftersom 
matematiken  blir  svårare.  Utifrån  litteraturbakgrunden,  vår  undersökning  och  utifrån 
respondenternas  svar  är  det  avgörande  för  elevernas  intresse  att  bedriva  en  varierad 
undervisning. Dels för att få en variation och dels för att kunna uppnå målen i kursplanen och 
att kunna nå ut till alla elever. Alla lär sig på olika sätt och därmed kan inte det ena eller det 
andra arbetssättet  uteslutas. Det är skolans uppdrag att ”[…]  främja elevernas harmoniska  
utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av  
innehåll  och arbetsformer” (Lpo 94:6).  Vilket  kan  åstadkommas  genom en blandning av 
teoretiskt och laborativt arbete.  Även Rystedt & Trygg (2010) påpekar att undervisningen bör 
ske i varierande miljöer för att alla sinnen ska användas och stimuleras. Elever behöver möta 
flera olika representationsformer.

Avslutningsvis kan vi konstatera att forskningen inom matematiken delas upp i två sidor 
där den ena sidan förespråkar ett laborativt arbetssätt och den andra förespråkar ett teoretiskt. 
Genom vårt  arbete  har  vi  kommit  fram till  att  elevernas  intresse  ökar  med  ett  laborativt 
arbetssätt  eftersom  undersökningen  visade  att  eleverna  tyckte  det  var  roligare  att  arbeta 
laborativt vilket även respondenterna ansåg att eleverna tycker. Vi har också kommit fram till  
att  ett  teoretiskt  arbetssätt  inte  bör  uteslutas  eftersom  matematiken  är  abstrakt  och 
färdighetsträning är viktigt. Elever lär sig på olika sätt och därför är ett varierat arbetssätt att  
föredra. Ett varierat arbetssätt leder till att undervisningen inte blir enformig. Vi har kommit 
fram  till  att  om  elevernas  ska  behålla  intresset  för  matematiken  är  det  viktigt  att  göra 
undervisningen intressant, variationsrik och att läraren utgår från elevernas erfarenhetsvärld 
och kunskaper.  Eleverna  behöver  olika  innehåll,  material  och arbetssätt  för  att  nå  målen. 
Därmed går det inte att konstatera att ett arbetssätt är det rätta. Fokus bör ligga på målet och 
syftet med undervisningen och inte på val av arbetssätt. Vi tror att vägen till målet uppnås bäst 
genom en varierad undervisning och att arbetssättet väljs beroende på lämplighet i förhållande 
till syftet med undervisningen. Utifrån vårt andra syfte med arbetet kan vi också fastslå att 
elevernas  svar  på  uppgifterna  inte  skildes  åt  mellan  arbetssätten  men  att  strategierna 
förändrades. 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Inom forskningen skiljer sig åsikten om vad det är som lärarna måste bli bättre på för att öka 
elevernas kunskaper inom matematiken. En del forskning menar att eleverna måste få arbeta 
mer  laborativt  medan  andra  menar  att  eleverna  bör  arbeta  mer  med  färdighetsträning. 
Litteraturen och respondenterna i vårt arbete tar upp vikten av att synliggöra matematiken i 
laborationer.  Respondenterna  beskriver  också  svårigheten  att  få  eleverna  att  förstå 
matematiken i materialet.  Ett  förslag på framtida forskning kan vara hur matematiken kan 
synliggöras  för  eleverna  på  ett  tydligt  sätt  i  ett  laborativt  arbetssätt.  Ett  annat  förslag  på 
framtida forskning kan vara att undersöka om undervisningen kan göras mer intressant i ett 
teoretiskt arbetssätt som fokuserar på färdighetsträning. I vårt arbete valde vi att avgränsa oss 
till  elevernas  upplevelse  av arbetssätten  eftersom vi  ansåg att  tiden var  för  knapp för  att 
undersöka om elevernas förståelse påverkas av de olika arbetssätten. Det är ett intressant och 
relevant område och även ett förslag på fortsatt forskning. Det kräver mer observationer och 
undersökningar under en längre tid.
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Bilaga 1
Räkneuppgifter

3+1= 
 
1+4= 
 
2+2= 
 
0+5= 
 
2+3= 

4+1= 
 
1+2= 
 
3+2= 
 
5+0= 
 
2+2= 



Bilaga 2
Problemuppgifter

  På bondgården finns det en ko, en gris       
  och två hönor. 
  Hur många ben har djuren tillsammans? 

  På en bondgård finns en ko, två grisar  
  och en höna. 
  Hur många ben har djuren tillsammans? 



Bilaga 3

Intervjuguide – lärare

Vad genomsyrar din matematikundervisning?
Hur tror du att det kommer sig att elever tappar intresset för matematik?
Upplever du att elever är positivt inställda till matematik? Varför?
Hur kan du genom din undervisning öka elevernas intresse?
Vad innebär det att arbeta laborativt?
Vad innebär det att arbeta teoretiskt?
Arbetar du laborativt? Hur? 
Arbetar du teoretiskt? Hur? 
Vilket arbetssätt föredrar du? Varför?
Vilket arbetssätt upplever du att eleverna uppskattar mest? Varför?
Vilka fördelar finns det med ett laborativt arbetssätt?
Vilka nackdelar finns det med ett laborativt arbetssätt?
Vilka fördelar finns det med ett teoretiskt arbetssätt?
Vilka nackdelar finns det med ett teoretiskt arbetssätt?
Ökar elevernas förståelse för matematik genom ett laborativt arbetssätt? 

Intervjuguide – matematikutvecklare 

Vad gör en matematikutvecklare?
Vilken form av matematik ser du som viktigast att lärare i ditt område förändrar i sin 
matematikundervisning?
Vad gör ni som matematikutvecklare för att stötta lärarna i matematikundervisningen?
Vad innebär det att arbeta laborativt?
Vad innebär det att arbeta teoretiskt?
Vilka fördelar finns det med att arbeta laborativt?
Vilka nackdelar finns det att arbeta laborativt?
Vilka fördelar finns det att arbeta teoretiskt?
Vilka nackdelar finns det att arbeta teoretiskt?
Upplever du att elever är positivt inställda till matematiken?
Hur tror du det kommer sig att elever tappar intresset för matematik?
Upplever du att eleverna uppskattar ett laborativt/teoretiskt arbetssätt mest? Varför?
Ökar elevernas förståelse för matematik genom ett laborativt arbetssätt? 
Påverkas elevernas matematiska kunskaper av om elevernas undervisning främst har 
genomsyrats av ett laborativt/teoretiskt arbetssätt?
 



Bilaga 4

Observationsschema - problemuppgift - teoretisk lösning

Elev:

Är eleven bekväm i situationen?

Verkar eleven engagerad / intresserad?

Verkar eleven tycka det är roligt?

Förstår eleven vad den ska göra?

Hur går eleven tillväga?

Använder eleven fingrarna?

Ber eleven om hjälp?

Vilken strategi använder eleven?

Fick eleven hjälp med uppgifterna?

Observationsschema - räkneuppgift - teoretisk lösning

Elev:

Är eleven bekväm i situationen?

Verkar eleven engagerad / intresserad?

Verkar eleven tycka det är roligt?

Förstår eleven vad den ska göra?

Hur går eleven tillväga?

Använder eleven fingrarna?

Ber eleven om hjälp?

Vilken strategi använder eleven?

Fick eleven hjälp med uppgifterna?



Bilaga 5
Samtalsguide

Namn:

Plats:       Datum:

Samtal räkneuppgifter – teoretiskt
Vad tyckte du om uppgifterna?
Hur tänkte du när du löste uppgiften  2 + 2 ? 
Hur tänkte du när du löste uppgiften  2 + 3 ?

Samtal räkneuppgifter– laborativt
Vad tyckte du om uppgifterna?
Hur tänkte du när du löste 2 + 2 ?
Hur tänkte du är du löste 2 + 3 ?
Upplevde du någon skillnad?
Vad var lättast? Varför?
Vad var roligast? Varför? 
Är det lättare att lösa uppgiften med material eller utan material?
Tänker du likadant när du räknar i klassrummet / matteboken? 

Samtal problemuppgift teoretiskt
Hur tänkte du?
Vad tyckte du om uppgiften?
Förstod du vad du läste?
Kan du rita eller skriva hur du kom fram till svaret? 
Kan du skriva hur du tänkte på mattespråket?

Samtal problemuppgift – laborativt
Hur tänkte du?
Vad tyckte du om uppgiften?
Förstod du vad du läste?
Kan du rita eller skriva hur du kom fram till svaret?
Kan du skriva hur du tänkte på mattespråket?
Upplevde du någon skillnad mellan första och andra gången?
Vad var lättast? Varför?
Vad var roligast? Varför? 
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Hej!

Vi heter Elin Lundberg och Marie Fransén och läser till lärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Vi ska skriva ett examensarbete inom ämnet matematik. Vi har tänkt utföra en undersökning i  
klassen  under  vecka  47.  Några  elever  kommer  få  göra  olika  uppgifter  och  vi  kommer 
observera och samtala med dem i samband med uppgifterna.  I examensarbetet kommer vi 
inte använda elevernas namn. Vi vore tacksamma om ni kan meddela klassföreståndaren om 
ni inte vill att ert barn ska vara med i undersökningen. Hör vi inget förutsätter vi att ert barn  
får vara med i undersökningen. 

Tack på förhand
Hälsningar
Elin och Marie



351 95 Växjö / 391 82 Kalmar
Tel 0772-28 80 00
dfm@lnu.se
Lnu.se/dfm
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