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ABSTRAKT  
 
Syftet med studien är att undersöka hur några mellanstadielärare tänker om och förhåller 
sig till laborativ matematikundervisning och hur det kan ge eleverna förutsättningar till 
matematisk förståelse.  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Detta för att kunna få 
svar på syftet och frågeställningarna i min studie. Sammanlagt har två lärare blivit 
intervjuade och två observationer på lärare i samband med lärledda lektioner har 
genomförts.  

De två lärarna som ingår i studien menar båda att laborativ undervisning kan gynna 
elevernas matematiska förståelse. Studien visar på att elevernas matematikförståelse kan 
stärkas av att lärarna använder en flexibel undervisning där eleverna får möjlighet till att 
utveckla sin erfarenhetsbank genom att arbeta med laborativ matematik.  

Utifrån observationerna dras slutsatsen att lärarnas sätt att presentera och använda det 
laborativa materialet kan vara avgörande. Lärarna har också en stor roll i att ge eleverna 
förutsättningar att förstå ett matematiskt innehåll utifrån olika uttrycksformer. Eleverna 
behöver hjälp i att se kopplingen mellan abstrakta symboler och laborativa övningar.  

 

Nyckelord 

Kreativ undervisning, laborativt arbetssätt, laborativt material, laborativ undervisning, 
utforskande aktiviteter, uttryckformer. 
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1 INTRODUKTION  
Som matematiklärare vill jag hitta undervisningssätt där eleverna får möjlighet till att utveckla 
sitt lärande maximalt. Vi vet att matematik används mycket i vår vardag. Utan matematiken 
skulle det till exempel bli problematiskt att hålla i planerade möten, att fira födelsedagar, etc., 
som är beroende av att vi har en matematisk medvetenhet. Därför är det väldigt viktigt att 
eleverna har en bra grundläggande taluppfattning för att kunna tillgodogöra sig olika 
informationsflöden.  
 
Eftersom matematik är ett av skolans tre basämnen, anses matematik vara en synnerligen viktig 
del i den kunskap som barn och ungdomar måste ta till sig. Detta innebär att vi lärare måste 
lägga ner mycket kraft och energi för att stimulera eleverna att nå goda resultat. Att vissa elever 
är duktiga på att räkna när de kommer till skolan innebär inte alltid att de har en god 
taluppfattning utan de är kanske duktiga på att lära sig utantill. God taluppfattning innefattar att 
man ska ha en förståelse för det matematiska språket och kunna omformulera de matematiska 
siffrorna till verklig matematik. 
 
Jag upptäckte på min verksamhetsförlagda utbildning, att mina lärarkollegor gärna arbetar med 
läroboken och mindre med laborativt material.  Här väcktes mitt intresse för att undersöka vad 
lärarna tycker om ett arbetssätt där det skapas ett lärande för matematik utanför läroboken. Jag 
ville undersöka vad pedagogerna ansåg om matematiska aktiviteter utanför läroboken.  
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2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur några mellanstadielärare tänker om och förhåller sig till 
laborativ matematikundervisning för att ge eleverna förutsättningar till matematisk förståelse.  
 
2.1. Frågeställningar 
1. Varför menar lärarna att de använder sig av laborativt material?  
2. Hur anser lärarna att laborativt material stärker elevernas matematikförståelse?  
3. Hur arbetar lärarna med att stärka bron mellan det konkreta och det abstrakta? 
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3 BAKGRUND  
Inledningsvis beskrivs matematiska utforskande aktiviteter, därefter beskrivs lärande ur en 
matematisk synvinkel som riktar sig till hur lärare kan motivera och stimulera elever för att 
uppnå en bra matematikundervisning.  
Jag har valt att benämna laborativ undervisning även med uttrycket kreativ undervisning och 
utforskande aktiviteter. 

3.1 Matematiska utforskande aktiviteter 
Trygg och Rystedt (2010) anser att utforskande aktiviteter började användas mer och mer under 
1900-talet, då undervisningen ändrade form från att vara lärande till att fokusera på förståelse. 
Matematik handlar om förståelse, att till exempel förstå förhållandet mellan två olika tal. En 
förutsättning för att barn ska skapa sig en förståelse menar Trygg och Rystedt (2010) är att man 
besitter många olika erfarenheter inom matematik. Elever behöver erfarenheter för att kunna 
hamna på en nivå där lärandet kan skapas på ett mer abstrakt sätt.  
 
När läraren väljer att arbeta med utforskande aktiviteter krävs det att läraren har kunskap om 
vilka möjligheter som aktiviteten kan skapa. Om läraren väljer att arbeta med utforskande 
aktiviteter som arbetssätt utan kunskap kan arbetssättet upplevas som begränsat. Dock finns det 
stora möjligheter att med rätt kunskap och små medel ändra förutsättningarna för att arbeta 
med utforskande aktiviteter på ett konstruktivt sätt. Ett exempel som Trygg och Rystedt (2010) 
tar upp är hur ett räknespel i en matematiklektion kan användas som en utforskande aktivitet 
där det skapas olika inlärningseffekter beroende på hur många spelare som spelar spelet.  
 
Genom att arbeta med laborativt material kan lärare inspirera och motivera elever på ett 
utvecklande sätt, vilket kan leda till att eleverna kan uppnå målen i matematik lättare (Hagland, 
Hedren och Taflin, 2010). Slutsatsen är att när elever får möjlighet att arbeta med laborativt 
material istället för enbart med matematikboken hittar de nya vägar inom matematikens värld.  
 
Hagland, Hedren och Taflin (2010) menar även att arbetet med utforskande aktiviteter ger 
eleverna en erfarenhet inför det framtida vardags- och yrkeslivet, där de kommer stöta på olika 
slags matematiska problem. När elever skapar nya erfarenheter är de nya erfarenheter baserat 
på de gamla som utgör ”byggstenarna” för vidare kunskap.  Då eleverna bär med sig olika 
erfarenheter medför detta att varje elev skapar sina personliga och subjektiva kunskaper. 
Författarna menar vidare att en lärare i viss mån inte kan påverka elevens kunskapsutveckling 
däremot menar de att genom lärarna att skapar olika miljöer stimuleras elevernas lärande och 
på så vis kan lärarna påverka elevernas kunskapsutveckling. 
 
Genom att arbeta med laborativ undervisning vill Malmer (2002) påstå att elever skapar sig ett 
inre bildarkiv som kan ge stöd i det logiska tänkandet. Hon understryker att många lärare ser 
den laborativa delen som ett undervisningssätt man endast tillämpar i de yngre åldrarna. 
Laborativ undervisning anses ha låg status både hos lärare och elever. Malmer (2002) menar 
dock att det finns en risk att elevernas erfarenhetsbank inte fylls på om lärare enbart arbetar 
efter det abstrakta arbetssättet. Det kan i sin tur leda till att eleverna får bristande förståelse för 
vad symbolerna står för. 
 
Malmer (2002) anser att utforskande aktiviteter i matematiken behövs för eleverna, då många 
elever har svårigheter i matematik. Hon påstår att orsaken beror på att elevernas abstrakta 
förmåga inte är utvecklad. Det kan resultera i att eleverna inte kan tyda och översätta de 
abstrakta uppgifterna eftersom de inte förstår innebörden i begreppen och symbolerna.  



 
 

4 
 

3.2 Lärande 
Marton och Booth (2000) hävdar att alla människor är olika vilket i sin tur innebär att alla har 
ett individbaserat lärande. Carlgren (1999) menar att lärande kan beskrivas genom orden 
flexibilitet och föränderlighet, då ett lärande måste vara flexibelt för de förändringar som sker i 
samhället.   
 
Både Carlgren (1999) och Illeris (2007) anser att ordet lärande oftast förknippas med skolan, 
de hävdar samtidigt att ett lärande sker överallt, dock vill Carlgren(1999) beskriva lärandet i 
skolan som ett formellt lärande där syftet är att ta till sig ny kunskap med hjälp av läraren. 
Något som skapat diskussioner, är vad eleverna lär sig i skolan och vilka metoder som är de 
bästa att basera undervisning på. Carlgren (1999) vill påstå att det finns forskning om vad 
skolan ska lära ut och vilka metoder som bör användas samt vilken pedagogik som ska 
tillämpas.  Forskare har fokuserat på vad eleverna ska lära sig i skolan utan att ta hänsyn till 
hur inlärningen ska appliceras. Det är därför Carlgren (1999) menar att hur lärandet i skolan 
ska utformas blir otydligt eftersom det saknas relevant forskning om lärandet som helhet. 
 
Malten (2002) menar att skolan bör ändra sin lärandemiljö till en miljö där eleverna får 
möjlighet till att utveckla sin kreativa förmåga. Han anser att det är minst lika viktigt att elever 
får utveckla sin kreativa sida som sin verbala för att uppnå ett maximalt lärande. Han vill påstå 
att eleverna har en stor fördel i sitt vardagliga liv om lärarna redan i skolan har stimulerat 
eleverna till nyfikenhet och kreativitet. Han har upptäckt en negativ trend i skolor där elever 
som är kreativt lagda upplevs som stökiga. Lärarna har lättare för att sätta omdöme på 
dokumenterande uppgifter än de kreativa. Malten (2002) menar att elever med enbart kunskap 
och ingen kreativitet inte kan utnyttja sin kapacitet optimalt.  

3.3 Ett motiverande lärande 
I matematiken talas det mycket om det konkreta och det abstrakta. Trygg och Rystedt (2010) 
anser, att det konkreta är saker som kan uppfattas av känsel, syn och hörsel, till exempel att en 
elev kan lyfta en penna, att eleven kan läsa en bok o.s.v. Det abstrakta är lite svårare att 
beskriva, det är nämligen inget vi kan uppfatta med våra sinnen utan det är något som vi endast 
kan uppfatta med våra tankar och fantasier. Elever idag måste ständigt gå mellan det konkreta 
och det abstrakta för att kunna lösa olika problemställningar i matematiken. När eleverna löser 
matematiska uppgifter måste de först skapa sig en förståelse över uppgiften för att därefter 
kunna skriva ner sin uträkning på ett abstrakt sätt. Det arbetssättet utvecklar elevers lärande 
och stärker sambandet mellan det abstrakta och det konkreta. Att arbeta med utforskande 
aktiviteter är utvecklade för alla elever oavsett var i deras kunskapsutveckling de befinner sig.  
 
Det finns många olika vägar till det abstrakta. Läraren kan genom sin omgivning skapa 
konkreta uppgifter för att sedan komma fram till det abstrakta. Trygg och Rystedt (2010) anser 
att elever kan använda laborativ matematik innan de räknar ut uppgiften på ett abstrakt sätt 
detta kan resultera i att det blir lättare för eleven att omvandla ett abstrakt tal till ett konkret 
exempel. Exempelvis när en elev ska addera fyra med fem. När eleven ser det abstrakta talet 
4+5 kan det vara svårlöst. Om läraren i stället låter fyra elever ställa sig i ett av klassrummets 
hörn och fem andra elever i ett annat hörn kan detta leda till att eleverna förstår uppgiften 
bättre. Fördelen med att låta eleven konkretisera abstrakta tal menar Trygg och Rystedt (2010) 
är att eleven vid liknande uppgifter kan generalisera aktiviteten och till exempel använda sig av 
äpplen eller päron istället för sin egen kropp.   
 
Hagland, Hedren och Taflin E (2010) tror att elevernas kunskap till viss del är baserat på 
studiekamraternas kunskaper då eleverna genom olika kreativa lösningar tillsammans utvecklar 
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och fördjupar sin kunskap. Hagland, Hedren och Taflin (2010) menar att det är lättare att 
kritisera och diskutera kamraternas lösningar än lärarnas, eftersom elevernas kunskaper och 
språkbruk är mer likartade. Läraren har en viktig roll i att utveckla och fördjupa elevernas 
tänkande och kunskaper genom att bland annat utmana dem med enkla och relevanta frågor. 
 
Malmer (2002) menar också att det är viktigt att låta eleverna få möjlighet att konkretisera sina 
kunskaper för att fortsätta stärka banden mellan det abstrakta och det konkreta. Det är viktigt 
att låta eleverna uppleva talen på så många olika sätt för att deras taluppfattning skall stärkas.   

3.4 Inlärningsstilar 
Det finns tre olika typer av inlärning, menar Illeris (2007). Den första är baserad på att lära sig 
så mycket som möjligt för att utvecklas maximalt i sitt lärande. Den andra teorin som benämns 
är att lärarna ska anpassa inlärningen efter elevens ålder och utvecklingskurva för att bibehålla 
elevens spontana inlärning. Den tredje och sista teorin som belyses är att eleven själv med 
hjälp av sina klasskamrater kan utveckla och stimulera sin inlärning.   För att ett lärande ska 
ske menar Illeris (2007) att det behövs tre dimensioner, vilket illustreras i bilden nedan.   
   
   
   
   
     

 

 

 

 

 

   ( med godkännande från förlaget) 

 

Cirkeln ska illustra det ständiga lärandet som sker ute i samhället. Genom de tre 
innehållsdimensionerna utvecklas en insikt och en förståelse för kunskap vilket i sin tur skapar 
en mening med inlärningen. Illeris(2007) har översatt de tre drivkraftsdimensionerna på ett 
enkelt sätt. Han menar att en elevs känslor, viljor och motivation är viktiga byggstenar i en 
elevs lärande.  
 
Marton och Booth(2000) menar att inlärning sker när den lärande har utvecklat sina tankar och 
börjat se ett visst fenomen ur andra synsätt. Den lärande har gått igenom en förändring vilket 
resulterar i att fenomenet kan betraktas på ett mer avancerat och komplext sätt. Inlärning går att 
beskriva på två olika sätt där man antingen tillämpar något man lärt sig i en lärande situation 
eller att se den som en inlärningssituation. Variationen är en viktig byggsten i lärandet, då 
samma kunskap kan betraktas på många olika sätt är det viktigt att det som ska förmedlas 
bearbetas från olika håll för att få en helhetssyn.  

3.5 Olika uttryckssätt 
För att förbättra begreppsbildningen behöver eleverna få hjälp med att utveckla det abstrakta 
tänkandet genom att jobba både med hjärnan och händerna anser Malmer (2002).  Hon menar 
också att detta underlättar inlärningen tack vare att eleverna kan koncentrera sig på uppgiften 
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längre än när de enbart får arbeta med abstrakta tal.  
 
Malmer (2002) anser att det bästa sättet för att fånga elevens grundläggande taluppfattning, är 
att låta eleverna redovisa ett problem genom bilder, föremål, symboler eller ord. Exempelvis 
genom att gå ut och titta på ett hus som har husnummer fem fyller vi elevernas erfarenhetsbank 
ytterligare, som de sedan kan relatera till i sitt abstrakta lärande.  
 
Hagland, Hedren och Taflin (2010) tar upp en modell som de benämnder ”de fyra 
uttrycksformerna”, där eleverna får lösa en uppgift genom att beskriva den på fyra olika sätt. 
Detta utvecklar elevernas taluppfattning menar förafattarna samtidigt som det stärker vägen 
mellan det konkreta och det abstrakta tänkandet.  
 
De fyra olika uttrycksformerna beskrivs som: 
 

• Konkret uttrycksform - Här får eleven genom konkret material lösa uppgiften. 
• Logisk/språklig uttrycksform - Eleven ska skriva ett lösningsförslag genom att endast 

använda sig av det skriftliga språket. Denna uttrycksform kan också ibland kallas för en 
räknehändelse.  

• Algebraisk/aritmetisk uttrycksform - Här ska eleven skriva ner sin lösning med hjälp 
avalgebraiska symboler.   

• Grafisk/geometrisk uttrycksform - I denna uttrycksform ska eleven beskriva lösningen 
genom en bild.  

 
Hagland, Hedren och Taflin (2010)  anser att det är vanligt att eleverna inledningsvis har en 
svårighet i att uttrycka sig genom alla uttrycksformerna. Därför är det viktigt att låta eleverna 
vänja sig vid de nya uttryckssätten genom att låta eleverna börja med att uttrycka den logiska 
uttrycksformen för att senare komma till den skrivna berättelsen. De menar också att både 
elever och lärare bör alternera mellan de olika uttrycksformerna för att stimulera och utveckla 
elevernas matematiska tänkande. 
 
Malmer (2002) föreslår olika nivåer som eleverna bör gå igenom för att få en utvecklad 
begreppsbild i matematik. Den första nivån hon nämner är en nivå där eleverna måste börja 
tänka och att våga tala i matematiska termer. Lärarna utgår ifrån de erfarenheter som eleverna 
redan besitter. Det görs genom lustfulla och intressanta lärotillfällen där eleverna får 
möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter vilket medför att eleverna utvecklar sitt 
matematiska ordförråd.  Den andra nivå beskriver vikten av att eleven ska laborera sig till 
kunskap med hjälp av en meningsfull planering där läraren använder materialet till ett 
undersökande arbetssätt.  Elevernas egna erfarenheter har också en avgörande roll för deras 
lärande. Vidare behöver eleven stimuleras med matematiska termer för att kunna omkoda sitt 
vardagsspråk till ett matematiskt språk.  
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4 METOD  
Jag har valt att utföra både observationer och intervjuer. Genom dessa två samverkande 
metoder ville jag få en mer tillförlitlig studie. 

4.1 Urval 

Generellt är det viktigt att understryka att då urvalet inte är slumpmässigt är generaliseringar 
inte möjliga. 
 
Jag valde att genomföra två observationer i klassrumssituationer för att få en förståelse av mitt 
problemområde. Observationerna genomfördes inte i samma kommun som intervjuerna.  Valet 
av observationer gjordes baserat på mina tidigare kontakter med två lärare med matematik och 
naturvetenskap som huvudämnen. Jag valde att observera två årskurs femklasser under en av 
deras matematiklektioner där fokus låg på laborativ matematik. 
 
Jag valde att lägga intervjuerna i en annan kommun på grund av att jag har ett etablerat 
kontaktnät i den kommunen. Jag gjorde därmed ett så kallat bekvämlighetsurval (Christensen, 
Engdahl mfl. 2001). Valet av att intervjua två lärare från mellanstadiet gjordes utifrån att jag 
sedan tidigare erfarenheter vet att utforskande aktiviteter ofta förekommer i undervisningen på 
lågstadiet. Däremot visste jag inte hur lärarna på mellanstadiet undervisar i matematik. För mig 
var det viktigt att lärarna inte i förväg var införstådda med exakt vilka frågor som jag hade 
tänkt ställa under intervjuerna. Därför gav jag dem endast en övergripande bild av det 
ämnesområde som intervjuerna skulle handla om. Jag ville få ett öppet och direkt svar från 
lärarna. Om jag hade gett lärarna frågorna i förväg eller en större indikation på vilka frågor 
som intervjun skulle behandla, hade risken varit betydligt större att intervjun endast hade 
speglat en roll av politiskt korrekthet. 
 
 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Det finns två olika sätta att genomföra en studie, det ena är genom en kvalitativ undersökning 
och det andra är genom en kvantitativ undersökning. Det som skiljer dessa två metoderna åt är 
på vilket sätt man hämtar sin data. I den kvantitativa metoden behövs ett stort antal deltagare 
för att säkert kunna säkerställa resultatet. Den kvantitativa metoden genomförs oftast genom 
enkäter som skickas ut. Fördelen med kvantitativa undersökningsmetoden är både att deltagare 
och den som genomför studien kan vara objektiva, eftersom resultatet omvandlas till siffror.  
 
Jag valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom denna undersökningsmetod är 
beskrivande och bygger på en validitet som jag har möjlighet att testa genom att ställa öppna 
frågor till respondenterna. 
 

4.2.1 Observationer 

Jag valde att genomföra två aktiva systematiska observationer i två klasser med olika lärare. 
Detta för att försäkra mig om att mitt problemområde var relevant. Till min hjälp hade jag 
utformat ett observationsschema (se bilag 1) som jag fyllde i under observationerna. Mitt 
observationsschema är baserat på Bales (1970) kategorisystem, där jag innan observationen 
hade skrivit ner olika koder. Genom koderna underlättades min observation, då jag endast 
behöver markera det som lärarna uppnådde. 
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4.2.2 Intervjuer 

Jag valde att ställa intervjufrågor i enlighet med intervjuguiden i bilaga 2. Frågorna i 
intervjuguiden var primärt utformade för att belysa laborativ matematik. Respondentens svar 
utgick enligt Lantz (1993) ifrån deras egna tankar och respondenterna hade möjlighet att belysa 
just det som de tyckte var viktigast. Eftersom jag ville att respondentena skulle dela med sig av 
sina erfarenheter ansåg jag att en intervjuguide passade min undersökning bäst. Lantz (1993) 
ser det som en svårighet om man väljer att intervjua med strukturerade intervjufrågor då 
intervjuaren endast belyser det som redan är känt sedan innan. 
 
 

4.3 Procedur 

En observation i vardera klass fem utfördes. Innan observationen berättade jag för eleverna vad 
syftet med mitt besök var. Jag hade sedan innan haft en dialog med respondenterna där vi 
bestämde att jag skulle använda mig av ett observationsschema, samt vad jag i stora drag skulle 
observera. Däremot fick de inte ta del av hur observationsschemat såg ut, eftersom jag inte 
ville att lektionens upplägg skulle påverkas. Jag bad lärarna att lägga fokus på laborativ 
matematik under lektionen.  
 
Intervjuerna gjordes med min intervjuguide som bas. Respondenterna fick möjlighet att fritt 
svara på de frågor som jag ställde. Jag använde intervjuguidens frågor som rubriker vilka 
skulle hjälpa till att hålla intervjun inom ramen för mina frågeställningar. Beroende på vad 
respondenten svarade gavs möjlighet till vidareutveckling och en mera djupgående diskussion 
kring svaren. 
 

4.4 Databearbetning 

Bearbetningen av mitt material började med att jag transkriberade intervjuer som jag 
genomfört. Därefter började jag analysera intervjuerna var för sig för att upptäcka en 
kontinuitet i respondenternas svar. För att jag skulle kunna analysera datainsamlingen använde 
jag mig av min teoretiska ram som utgångspunkt. Därefter sorterade jag in mitt resultat under 
olika rubriker. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

De två lärarna som jag intervjuade fick möjligheten att från olika synvinklar belysa och berätta 
om sina erfarenheter och om hur de arbetar med laborativ matematik. Lärarna fick också 
berätta om hur de såg på elevernas taluppfattning i stort och därefter även hur laborativ 
matematik påverkar elevernas matematiska uppfattningsförmåga. För att ge respondenterna 
fokus och för att inte missa någon väsentlig information, valde jag att spela in intervjuerna 
istället för att föra skriftligt löpande anteckningar.  
 
De frågorna som respondenten fick svara på var öppna, vilket innebär att respondenten kunde 
välja att svara utifrån sina egna erfarenheter.  Genom att låta lärarna öppet svara på frågorna 
stärks respondenternas reliabilitet enligt Christensen, Engdahl m.fl.. (2001). 



 
 

9 
 

 

4.6 Etiska aspekter 
De etiska aspekter som jag utgick ifrån, är de krav som är hämtade ifrån Vetenskapsrådet 
(2009) samt ur Dalens bok, Intervju som metod (2007). 
 
- Information 
När jag kontaktade mina respondenter första gången var det via ett personligt spontant möte 
där jag presenterade mig lite kortfattat. När intervjun utfördes fortsatte jag presentera mig mer 
djupgående. Respondenterna fick då en bättre bild över vad mitt arbete gick ut på i enlighet 
med Vetenskapsrådets informationskrav. 
 
- Konfidentialitet 
Eftersom Dalen (2007) anser att det är viktigt att respondenten känner sig trygg i situationen 
för att våga delge så mycket erfarenhet som möjligt började jag med att fråga om ett 
medgivande till att spela in intervjun samtidigt som jag informerade om att det enbart var jag 
som skulle använda inspelningen. Därefter informerade jag att jag inte kommer att delge 
varken skolans eller respondenternas namn. 
 
- Samtycke 
Jag intervjuade vuxna personer och behövde därför inte reflektera över målsmans 
godkännande. Då jag kontaktade respondenterna personligen hade de möjlighet att avböja att 
bli intervjuade. De gick med på att bli intervjuade samt godkände att jag använde svaren i min 
studie. Dessutom hade de ett genuint intresse för att delge sina erfarenheter samtidigt som de 
efter intervjun ville ta del av mina erfarenheter. Även Dalen (2007) ser det som en förutsättning 
med ett frivilligt deltagande. Detta för att intervjuerna ska vara trovärdiga.  
 
 
- Nyttjandekravet 
Jag har sett till att uppgiftslämnarna är anonyma i stuydien. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

Resultatet och analysen är strukturerade efter studiens frågeställningar. Kategorierna utgår från den 
data som jag samlat ihop och bearbetat efter mina observationer och intervjuer. Syftet med 
observationerna och intervjuerna var att få en uppfattning om hur lärarna förhåller sig och arbetar 
med laborativ matematik. I nedanstående presentation har jag valt att benämna laborativ 
undervisning även med uttrycken kreativ undervisning och utforskande aktiviteter.  
 

5. 1 Varför menar lärarna att de använder sig av laborativt material? 
I båda observationerna använder lärarna sig av laborativt material. Läraren ritar upp en stor 
kvadrat med fyra små kvadrater inuti, där skriver läraren in de fyra uttryckssätten i vardera av 
de små kvadraterna. Därefter tar läraren hjälp av eleverna för att hitta en lösning till varje 
uttryckssätt. Eleverna har en ständigt pågående dialog med läraren under hela lektionen, där 
eleverna från sina bänkar ger förslag på lösningar som läraren sedan noterar framme på tavlan.  
 
I observation 1 får eleverna vara med och lösa uppgifterna. Men de fick inte möjlighet att 
aktivt delta mer än vid en dialog. I observation 2 får eleverna själva aktivt delta genom att 
arbeta med både känsel, syn och hörsel då de använder kuber som laborativt material. Läraren 
intar en mer passiv roll genom att endast handleda eleverna fram till en korrekt lösning. Dock 
visar observationerna att lärarna har svårt att hantera det laborativa materialet. 
 
Lärare 1 som intervjuades har upplevt att eleverna inte tappar fokus lika fort när de arbetar med 
laborativ matematik. Lärare 1 beskriver en undervisning med endast läroboken: ”Tråkig, 
omotiverade där eleverna bara får sitta vid sin bänk och vända blad” 
 

Lärare 1 anser att när lärarna arbetar med ett laborativt material måste alla elever ha en 
förståelse för uppgiften innan läraren kan gå vidare. Lärare2 anser att om elever ska lära sig det 
matematiska språket på bästa sätt bör de arbeta aktivt med syn, känsel och hörsel. Genom att 
aktivera de olika sinnena kan eleverna bättre koppla ihop erfarenheterna med det abstrakta, 
vilket eleverna kan utnyttja vid fröståelse av tillexempel taluppfattning. 
Lärare2 beskriver en optimal laborativ undervisning: 

”När eleverna ska lösa ett matematiskt problem är det viktigt att de börjar 
uppgiften med att bygga ihop en lösning med hjälp av ett kreativt material, 
därefter bör de rita uppgiften som de sedan skriver ut i den skriftlig lösning.  

Till sist ska eleverna med hjälp av de tre uttryckssätten försöka lösa uppgiften i 
ett fjärde ut där eleverna ska sätta upp en ekvation med hjälp av symbol.”    

 
Båda respondenterna förespråkar laborativ matematik eftersom eleverna får möjlighet att 
genom ett laborativt material välja olika vägar till ett och samma svar. Enligt respondenterna 
medför det att läraren inte styr elevernas lösningar. Eleverna får möjlighet att hitta sina egna 
vägar till lösningen. Lärare 1 anser att laborativ matematik stimulerar den taktila sidan hos 
elever. Detta kan innebära att de elever med svårigheter i matematik får en bättre förståelse för 
matematiken vilket ökar dess motivation. Exempelvis att eleverna använder fysiska föremål 
som händer, äpplen etc. 
 
Respondenterna påpekar att lärarnas kunskaper och erfarenheter om hur man använder 
laborativ matematik i lärandet är en förutsättningen för att eleverna ska kunna förstå och 
använda laborativ matematik.  De är även övertygade om att elevernas motivation ökar genom 
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laborativ matematik. Detta på grund av att eleverna upptäcker att samma uppgift kan ha olika 
lösningar även om svaret är det samma. Lärare 2 anser också att det viktigare är att lärare i de 
yngre åldrarna arbetar mycket med laborativ matematik. Detta för att eleverna i de yngre 
åldrarna har lättare att uppfatta konkreta ting gentemot abstrakta symboler. Dock menar lärare 
2 att det abstrakta inte får glömmas bort i de yngre åldrarna för då kan eleverna bli för konkreta 
i sitt tänkande. Fokus bör dock ligga på att utveckla tillexempel taluppfattningen genom det 
konkreta.   
  

Haglund, Hedren och Taflin (2010) menar att ett kreativt lärande bidrar till inspiration och ger 
eleverna motivation för deras framtida matematiska utveckling. Observationerna visar på att 
lärarna arbetar med ett laborativt material, kuber, detta för att lättare tydliggöra undervisningen. 
Haglund, Hedren och Taflin (2010)  tror också att den laborativa undervisningen är övning för 
elevernas framtida vardags- och yrkesliv när de möter matematiska problem. I observation 2 
får eleverna aktivt delta under lektionen. Genom att de själva få möjlighet att laborera med 
kuberna hittar de fram till en hållbar lösning. Malmer (2002) menar att eleverna behöver arbeta 
med både hjärnan och händerna för att förbättra begreppsbildningen.  Lärarna i de två 
observationerna har två olika tillvägagångssätt att undervisa. Lärare 1 för en dialog utan att 
eleverna får möjlighet till att delta aktivt. Lärare 2 för en mer begränsad dialog och låter istället 
eleverna delta aktivt via syn, känsel och hörsel.  Oavsett vilken av observationerna får eleverna 
möjlighet att fylla på sina inre bildarkiv, vilket Malmer (2002) anser är en byggsten i det 
logiska tänkandet. Trygg och Rydstedt (2010) påstår att eleverna bör besitta många olika 
erfarenheter innan lärandet kan skapas på en mer abstrakt nivå. Malten (2002) hävdar att 
eleverna endast kommer uppnå ett ultimalt lärande när de får möjlighet till att både utveckla 
sina kreativa och abstrakta sidor. 
 

Respondenterna och Malmer (2002) anser att ett laborativt lärande generar en bättre 
matematisk förståelse för eleverna där de genom att aktivt delta utvecklar en grundläggande 
taluppfattning. Lärare 2 menar att eleven behöver rita och skriva om uppgiften. Detta för att 
kunna bygga ihop en konkret lösning innan de kan ställa upp en ekvation med siffror.  
 
Hagland, Hedren och Taflin (2010) anser att elever som får möjlighet att genom den laborativa 
matematiken nå målen blir mer motiverade och inspirerade. Respondenterna anser att laborativ 
matematik skapar en större motivation hos eleverna. Lärare1 menar att en undervisning som är 
baserad mestadels på en lärobok blir tråkig och tråkig undervisning blir omotiverade för 
eleverna.  Respondenterna menar också att en av anledningarna till att de arbetar  med laborativ 
matematik  är för att det hjälper eleverna att utveckla sin begreppsbild vilket gynnar det 
abstrakta lärandet. En omotiverad elev anser Malmer (2002)  kan ha svårt att utveckla sin 
taluppfattning detta gör det svårt för eleven att ta sig an det abstrakta tankesättet. 
 

Sammanfattningsvis- Varför menar lärarna att de använder sig av laborativt material? 
Eleverna får möjlighet att välja olika vägar/alternativ till ett och samma svar. Eleverna deltar 
aktivt under lektionerna genom att praktiskt arbeta med laborativt material, till exempel med 
kuber.  

5.2. Hur anser lärarna att laborativt material stärker elevernas 
matematikförståelse?  

Respondenterna valde att arbeta med det abstrakta för sig och det laborativa för sig, de utgick 
från den laborativa matematiken för att komma fram till en lösning på uppigften. Läraren vid 
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observation 2 valde att låta eleverna jobba självständigt i grupp, hon berättade vilka olika 
uttryckssätt som eleverna kunde använda sig av för att lösa uppgiften. Eleverna i observation 2 
löste uppgifterna på egen hand med hjälp av sina redan befintliga kunskaper. Läraren var 
relativt passiv under lektionen. Eleverna hade en djupare dialog med varandra istället för med 
läraren. Läraren i observation 1 styrde in eleverna på olika uttryckssätt genom att vara den 
ledande i deras dialog med varandra. I observation 1 fick eleverna en utvecklad taluppfattning i 
matematiken genom att läraren styrde deras samtal. 
 
Den laborativa matematiken underlättar för eleverna förståelse. Lärare1 är övertygad om att 
elever kommer kunskapsmässigt fortare fram genom att använda laborativ matematik än att 
arbeta i läroboken samtidigt som det ökar elevernas motivation. Lärare 1 tror att elever som 
endast sitter med läroboken har mindre förståelse för matematik än de elever som arbetar 
kontinuerligt med laborativ matematik. Lärare 2 menar att man bör låta elever arbeta med den 
laborativa matematiken för att de ska få en inblick i vad matematik innebär och att 
matematiska uppgifter kan behandlas på många olika sätt. Lärare 2 anser att ett parallellt arbete 
mellan den laborativa och den abstrakta matematiken ger eleverna en bättre 
matematikförståelse.  
 
 
Trygg och Rystedt (2010) anser att läraren kan utveckla elevernas matematikförståelse genom 
en laborativ matematik där läraren genom sina erfarenheter och kunskap kan leda eleverna till 
en djupare förståelse för matematik. Detta kan vi se prov på under observation 2 då läraren 
valde att låta eleverna jobba självständigt för att uppnå en förståelse på egen hand men med 
viss mån av handledning. Läraren vid observation 2 valde att låta eleverna jobba i grupp. Att 
låta eleverna arbeta i grupp ger dem möjlighet till att utveckla varandras kunskaper, genom ett 
samarbete utvecklas elevernas gemensamma kunskap. 
 
I båda observationerna upplever jag att lärarna försöker förmedla hur eleverna kan utnyttja de 
olika uttryckssätten för att eleverna ska komma fram till en lösning.  Däremot har lärarna olika 
sätt att förmedla de olika uttryckssätten. Lärare1 valde att styra eleverna i en gemensam dialog. 
Det gör att eleverna använder sig av de olika uttryckssätten genom handledning från läraren. 
Däremot fick eleverna ingen möjlighet till att på egen hand utöva sina kunskaper.  Malmer 
(2002) anser att det är viktigt att låta eleverna få möjlighet till att uppleva talen med hjälp av 
olika uttryckssätt för att utveckla deras matematiska förståelse, det kan vi se prov på vid 
observation 2 då läraren först presenterar uttryckssätten, för att eleverna sedan ska få chansen 
att testa sina nya kunskaper.  
 
Malten (2002) och respondenterna menar att en av byggstenarna för ett optimalt lärande är en 
kreativ undervisning, där eleverna får möjlighet att utveckla sin matematiska förståelse genom 
ett laborativt lärande.  Med en laborativ undervisning kan lärarren enligt respondenterna hitta 
en större drivkraft och motivation hos eleverna, eftersom de aktivt får vara med och utveckla 
sitt eget lärande. Att hitta motivation och viljan att skaffa sig kunskap är två av Illeris (2007) 
tre dimensioner för ett ultimalt lärande. Den drivkraftsdimension som respondenterna inte 
nämner vid intervjuerna är känsla. Däremot tar respondenterna upp att undervisningen ska vara 
relevant för eleverna och för att de ska kunna hitta en mening med undervisningen.  
 
Trygg och Rystedt (2010) och respondenterna tycker det är viktigt att eleverna med hjälp av 
den laborativa matematiken utvecklar sin erfarenhetsbank för att senare kunna använda den när 
de ska lösa andra uppgifter.  Respondenterna anser liksom Marton och Booth (2000) att 
byggstenarna till en grundläggande matematisk förståelse är en varierad undervisning med 
både laborativ och abstrakt matematik. Respondenterna menar att det är viktigt för eleverna att 
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betrakta matematiken från olika synvinklar. De menar att fokus bör ligga mer på den laborativa 
matematiken för att eleverna ska kunna skapa sig en bra grundläggande taluppfattning. 
 
Lärare 2 anser att läraren har en avgörande roll för undervisningen då eleverna med hjälp av 
lärarens handledning kommer att ta till sig kunskapen oavsett undervisningsmetod.  Marton 
och Booth (2000) hävdar att lärande kan oavsett metod utveckla elevers läroprocess genom att 
utmana elevernas kunskap samtidigt som de får tid till diskussion och reflektion. 
 
Sammanfattningsvis- Hur anser lärarna att laborativt material stärker elevernas 
matematikförståelse?  
Eleverna stimuleras med hjälp av praktiska övningar. Eleverna får då möjlighet att tydliggöra 
problemställningar och resultatet på ett tydligare sätt. Elevernas kreativitet och förståelse ökar 
via dialog under undervisningen till skillnad från traditionell undervisning då eleverna sitter 
och tar emot. 
  

5.3 Hur arbetar lärarna med att stärka bron mellan det konkreta och det abstrakta? 
I observation 2 beskriver läraren för eleverna vad det finns för några uttryckssätt att ta hjälp av 
när de ska lösa kommande uppgifter. Läraren introducerar ett konkret material, kuber, för 
eleverna som de sedan i grupp ska översätta till abstrakt matematik. Läraren arbetar som en 
passiv handledare till eleverna vilket leder till att eleverna själva får styra sina lösningar. I 
Observation 1 väljer läraren att alternera mellan de olika uttryckssätten, genom att styra 
dialogen. Lärare1 anser att eleverna måste ha ett konkret material att jobba med. Detta för att 
de inte kan översätta uppgiften direkt till ett abstrakt tankesätt. Nedan beskriver lärare 1 elevers 
behov av ett konkret material.   

”Alla är inte så duktiga på matematik därför behöver de ett konkret material när 
de fastnar på olika uppgifter ”  

 
Lärare 1 anser att det är väldigt viktigt att ha ett konkret material att arbeta med samtidigt som 
eleverna ser symbolerna. Båda respondenterna anser att den ultimata 
matematikundervisningen är att arbeta med en flexibel undervisning som innefattar de fyra 
uttryckssätten.. Genom att arbeta parallellt med olika uttrycksformer får eleverna bearbeta sin 
kunskap på olika sätt vilket resulterar i att eleverna inte blir uttråkade och bibehåller 
motivationen. Under det laborativa arbetet får eleverna möjlighet att samarbeta samtidigt som 
de har ett kunskapsmässigt utbyte med varandra.   
 
Lärare 2 menar att det finns stora möjligheter att gå ut med eleverna, särskilt under sommar 
halvåret, och då använda sig av naturmaterial som exempelvis kottar och stenar. Inomhus 
tycker lärare 2 att det är mer naturligt att använda exempelvis enkela måttband för att utföra 
aktiviteter i syfte att stärka bron mellan det konkreta och det abstrakta. Dessutom kan läraren 
genom att låta eleverna själva får mäta hur långt klassrummet tillexempel är öka elevernas 
matematiska uppfattning och motivation.  
 
Lärare 1 menar att det är väldigt viktigt att eleverna förstår innebörden av symbolerna för att 
det abstrakta och det konkreta ska få ett sammanhang. Man kan genom rätt material och 
kunskap utveckla bron mellan det abstrakta och den konkreta matematiken hur långt som helst 
menar läraren. Däremot är det viktigt att den konkreta matematiken inte undervisas helt 
fristående utan med elevernas abstrakta tänkande. Läraren kan till exempel efter en genomförd 
laborativ övning låta eleverna får möjligheten att resonera sig fram till en abstrakt lösning för 
att eleverna ska förstå sambandet mellan det abstrakta och det konkreta. Att enbart använda sig 
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utav laborativ matematik anser lärare2 inte ger någon kunskapsutveckling för eleverna. Därför 
är det viktigt tycker lärare2 att eleverna får arbeta med matematiken på olika sätt. När eleverna 
arbetar med matematiken på de fyra uttryckssätten får de chans att kunna utveckla och 
vidareutveckla sin förståelse exempelvis för taluppfattning. 
 
Lärare 2 ser på laborativ matematik som ett grundläggande redskap i de yngre åldrarna. I de 
äldre åldrarna kan det användas som ett extra redskap när elever har svårt att tolka det 
abstrakta. Det gynnade konceptet tror lärare 2 är att elever får arbeta med ett av de fyra 
uttryckssätten i taget. Däremot är det viktigt tycker lärare 2 att låta eleverna vänja sig vid att 
konkreta saker byts ut mot en bild annars kommer matematikundervisningen ta väldigt lång tid.  
Lärare1 tror att elever med svårigheter i matematik behöver arbeta mer med konkret matematik 
och därigenom knäcka den matematiska koden genom att resonera och prova sig fram. 
 
En problematik som lärare 2 uppmärksammar är att elever som jobbar mycket med det 
konkreta materialet har svårt att övergå i det abstrakta tankesättet. Därav är det viktigt att 
eleverna får möjlighet att jobba både med läroboken och det konkreta som en helhet. Lärare 2 
tror att eleverna ibland inser att den laborativa matematiken inte alltid är den effektivaste men 
att eleverna i det skedet saknar kunskapen att överföra sitt tankesätt från det konkreta till det 
abstrakta.  
 
 Malmer (2002) anser att det är viktigt att eleverna får en förståelse över matematiska begrepp 
innan de kan börja tyda abstrakta uppgifter. I observation 2 förmedlar läraren de fyra 
uttryckssätten till eleverna. Eleverna får ta emot kunskap genom att lyssna på vad läraren säger. 
Eleverna är passiva. Lärare 1 belyser olika begrepp i dialog med eleverna på så vis stärks bron 
mellan den konkreta och det abstrakta tänkandet.  
 
De intervjuade såg laborativ matematik som en stor tillgång för elevernas utveckling. Genom 
att arbeta med konkret material där eleven använder sig av sina olika sinnen för att lösa en 
matematisk uppgift utvecklas deras lärande. Trygg och Rystedt (2010) och respondenterna 
tycker det är viktigt att eleverna med hjälp av den laborativa matematiken utvecklar sin 
erfarenhetsbank för att senare kunna relatera tillbaka till den när de sedan ska lösa andra 
uppgifter. Respondenterna menar att det konkreta materialet är en tillgång för eleverna när de 
ska övergå till ett abstrakt tankesätt.  Eleverna kan då gå tillbaka till det konkreta materialet. 
Trygg och Rydstedt (2010) anser också att det konkreta materialet ska hjälpa eleverna till det 
abstrakta tankesättet. Då eleverna genom en laborativ uppgift kan konkretisera en abstrakt 
uppgift.  

 
Sammanfattningsvis - Hur arbetar lärarna med att stärka bron mellan det konkreta - och 
abstrakta matematiska lärandet? 
Genom att arbeta parallellt med olika uttrycksformer (konkret, logisk, algebraisk, och grafisk) 
stärker lärarna elevernas kunskaper vilket leder till en bättre förståelse för det konkreta och det 
abstrakta. Genom att exempelvis med hjälp av en utforskande aktivitet som bas tydliggör 
läraren det abstrakta. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS  
Under detta avsnitt kommer jag föra en diskussion om studiens resultat och metod samt om 
vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur några mellanstadielärare tänker om och förhåller sig 
till laborativ matematikundervisning och hur detta kan ge eleverna förutsättningar till 
matematisk förståelse. 
 
Jag valde att utföra både observationer och intervjuer där jag utgick från Lantz (1993) när jag 
förberedde och utförde intervjuerna.  Enligt Christstensen, Engdahlm.fl (2001) är det till 
nackdel att använda sig av en intervjugiude eftersom svaren kan bli svårbehandlade.  Därför 
valde jag att genomföra två observationer före mina intervjuer. På så sätt hade jag en viss 
förförståelse för problemområdet inför intervjuerna. 
 
Observationerna genomförde jag med hjälp av ett observationsschema (Bales, 1970) Jag ser 
både för- och nackdelar med att utforma och följa ett observationsschema. Fördelen är att jag 
lättare kunde fokusera på rätt delar, nackdelen är dock att jag kunde missa viktiga saker 
eftersom fokus ligger på de förutbestämda punkterna i observationsschemat. Det som kan ha 
påverkat resultatet vid observationerna är att lärarna var förberedda på vad jag skulle 
observera.  De kan då ha planerat en lektion med mer laborativ matematik än vanligt. Däremot 
var respondenterna inte medvetna om vilka punkter som fanns med i observationsschemat. 
 
Jag valde att genomföra en kvalitativ studie, där jag dokumenterade intervjuerna genom att 
skriva ner respondenternas svar samtidigt som jag bandande dem. Detta underlättade mitt 
arbete då jag kunde gå tillbaka efter varje intervju och spela upp hela intervjun eller delar av 
den.   
 
För att tillförlitligheten skulle bli så stor som möjligt valde jag att analysera varje frågeställning 
för sig för att sedan lyssna igenom hela intervjun när jag analyserat färdigt för att få en 
helhetsbild av intervjun.   
 
Generellt är jag nöjd med mitt val av metod, då jag menar att jag har fått svar på mina 
frågeställningar. Däremot är svårigheten med min studie att jag har för lite material för att 
kunna generalisera resultatet. Jag kan endast konstatera med hjälp av min undersökning hur två 
respondenter menar att ett laborativt arbetssätt förstärker/fördjupar elevernas 
matematikförståelse. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

I observationerna framkommer det att lärarna använder sig av ett laborativt material samt att 
materialet är lämpligt för undervisningen. Däremot visar lärarna osäkerhet vid hur materialet 
ska användas. Jag upplever inte att lärarna ger eleverna möjlighet att se kopplingen mellan det 
laborativa och det abstrakta. Det framställs som två olika delar.  
Carlgren (1999) anser också att det finns brister i hur kreativ och abstrakt matematik utformas 
för att vara en helhet i undervisningen. Däremot försöker lärarna i observationerna förmedla till 
sina elever hur man kan arbeta med de fyra uttryckssätten. Jag ser en svårighet när lärarna ska 
hjälpa eleverna att praktisera sitt lärande. Genom att låta eleverna jobba självständigt till en 
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början resulterade detta i att eleverna använde enbart de uttrycksformer som de kände sig 
trygga med. De vågade kanske inte prova nya uttryckssätt. På så sätt utvecklas inte eleverna 
när det gäller att se samband mellan det abstrakta och det konkreta. Hagland, Hedren och Taflin 
(2010) hävdar att elevernas förståelse kan utvecklas genom att de samarbetar och löser 
uppgifter tillsammans med sina klasskamrater. Jag tror definitivt att eleverna kan hjälpa 
varandra i sin matematiska utveckling. Däremot tror jag att eleverna måste ha en 
grundläggande kunskap och tillsammans med läraren ha provat alla uttryckssätten innan 
eleverna själva kan vidareutveckla sina kunskaper tillsammans med studiekamrater och med 
enbart lärarens stöd. Jag tror att eleverna behöver skapa sig en erfarenhetsbank oavsett var i sin 
matematikutveckling de befinner sig. Genom att låta eleverna skapa sig en erfarenhetsbank 
hjälper detta eleverna att kunna relatera till sina tidigare erfarenheter för att kunna lösa 
abstrakta uppgifter. Min uppfattning är att ett flexibelt lärande är det bästa för elevernas 
matematiska utveckling samtidigt som det utvecklar deras erfarenhetsbank.   
 
Respondenterna nämner i intervjuerna att en av anledningarna till att de vill ha med laborativ 
matematik i sin undervisning är för att höja elevernas motivation. Jag anser att de elever som 
får använda sig av många olika uttryckssätt får ett bättre lärande tack vare att de får se helheten 
i matematiken, samtidigt som det blir lättare för eleverna att hitta en mening med sitt lärande. 
En annan anledning är att eleverna ser att deras kunskaper kommer till användning i andra 
sammanhang, till exempel när eleverna går och handlar. Detta kan höja elevernas motivation 
vilket skapar större engagemang. En svårighet som respondenterna såg var att få tiden att räcka 
till under arbetet med laborativ matematik i de högre åldrarna. Istället rekommenderade de att 
ibland byta ut det konkreta materialet mot en bild för att spara tid. Jag anser att man som lärare 
kan låta eleverna använda sig av en bild istället för ett konkret material däremot tror jag att ett 
konkret material kan underlätta när eleverna ska börja med ett nytt arbetsområde i 
matematiken. 
 
Sammanfattning: lärarna anser att de använder sig av en laborativundervisning för att fylla på 
elevernas erfarenhetsbank. De menar att laborativ matematik stärker elevernas 
matematikförståelse genom att de får använda sig av olika uttryckssätt som i sin tur leder till att 
eleverna får en bättre förståelse för matematiken.  Studiens resultat visar att jag som blivande 
matematiklärare bör se till att mina elever får använda laborativt material och uttrycka sin 
förståelse med hjälp av olika uttrycksformer. Resultatet är till stor del beroende av min egen 
insats som lärare, d.v.s. att jag förmår inspirera eleverna. 
 

  6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Min studie har gått ut på att få en inblick i hur några lärare förhåller sig till ett laborativt 
arbetssätt. Det vore intressant att studera vidare hur eleverna ser på detta. Har de liknande 
uppfattningar om att laborativa uppgifter hjälper dem i sitt lärande och ökar deras förståelse? 
Det är något som kunde vara intressant att gå vidare med. 
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Bilaga 1  
Observationsschema 
 
 Medlem 
  
Observation         A B 

Läraren använder laborativt material   

Eleven deltar aktivt verbalt   

Eleven deltar aktivt kroppsligt    

Läraren utgår ifrån den abstrakta matematiken.   

Läraren utgår från den laborativa matematiken.   

Läraren låter eleven lösa en uppgift utifrån olika 
uttrycksformer.   

  

 Läraren utvecklar elevens förståelse genom samtal.   
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Bilaga 2  
Intervjufrågor 

� Hur matematiska utforskande aktiviteter kan stärka eleverna taluppfattning.  
 

� Hur tänker du angående laborativ matematik? 

 

� Hur tänker skolan angående laborativ matematik? 

 

� Varför ska lärarna ute i skolorna arbeta med laborativ matematik? 

 

� Tror du att eleverna gynnas mer av laborativ matematik än att arbeta i läroboken.  

 

� Hur tror du laborativ matematik påverkar eleverna taluppfattning  

 

� Tror du att elevernas taluppfattning gynnas av laborativ matematik och på vilket 
sätt? 

 

� Hur kan du praktiskt använda laborativa matematiska aktiviteter?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


