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Laborativ matematikundervisning ur ett lärarperspektiv. 

Laboratory mathematics teaching from a teacher's perspective. 
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Syftet med mitt arbete var att ta reda på pedagogernas syn på laborativ matematik i 

undervisningen, om de såg en kunskapsutveckling hos eleverna när de arbetade 

laborativt samt om de såg några fördelar respektive nackdelar med att arbeta med en 

laborativ arbetsmetod. Resultaten i arbetet kommer ifrån tre intervjuade pedagoger. De 

tre pedagogerna är alla ämneslärare i matematik och undervisar i ämnet i varierande 

årskurser. Alla tre pedagogerna jobbar med laborativ matematik i någon utsträckning. 

Pedagogerna tyckte att begreppet laborativ matematik var svårt att definiera då 

arbetsmetoden kan innehålla många olika saker. Alla tre pedagogerna var överrens om 

att det finns nackdelar med arbetssättet,dels för att det tar upp mycket tid och dels för 

att utfallet kanske inte blir som man har tänkt sig vid undervisningstillfället. 

Intervjuerna visade också att pedagogerna ser laborativ matematik som ett hjälpmedel 

för konkretisering och att man inte enbart arbetar med det abstrakta i läroböckerna. 
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1. Inledning 

Under min uppväxt tyckte jag att matematik var väldigt svårt att lära sig och jag kände mig 

inte motiverad till att försöka förstå då undervisningen var hårt lärarstyrd och fokus låg på 

läroböckerna. Jag och många av mina klasskamrater kände oss oinspirerade och ofokuserade 

då lektionerna ofta var planerade för enskilt arbete. 

Den matematikundervisning vi fick i skolan var ganska långt ifrån det Malmer beskriver när 

hon säger att ”Ingen kan lära någon något. Allt man kan göra är att hjälpa någon att lära sig 

själv. Läraren kan berätta, beskriva, orientera, klarlägga – men förvärvandet av kunskaper 

måste ske genom elevens egen aktivitet” (Malmer, 1990: 20).   

Den undervisning vi fick när jag gick i skolan bestod enbart av en teoretisk inlärning som inte 

kopplades till ett praktiskt tillämpande i vår vardag. Det gjordes inte heller klart för mig av 

pedagogen, att det jag gör i skolan i form av exempelvis matematiken behövs i min framtid 

för att klara av det som livet erbjuder. Att använda sig av teorin som man lär sig i skolan i sin 

vardag eller i sina fortsatta studier var inget som nämndes överhuvudtaget.  

När jag under min lärarutbildning läste inriktningen i matematikdidaktik, kom jag i kontakt 

med mycket konkret material samt problemlösning. Detta gjorde att jag som blivande 

pedagog i matematik kände mig inspirerad att arbeta både kreativt och laborativt med ”mina” 

elever den dag jag kommer ut i verksamheten. Vygotskij hävdar att konkretisering är en 

nödvändighet för att kunna nå ett abstrakt tänkande (Engström, 2006). I Lgr 11 står det att 

matematiken utvecklas ur praktiska behov såväl som människans nyfikenhet och lust till att 

utforska men även att matematiken i sig är av en kreativ art men även reflekterande och 

problemlösande aktivitet (Skolverket, 2011a). Därför känns det viktigt för mig, att både 

inspirera och entusiasmera elever genom att arbeta med ett laborativt arbetssätt och på så sätt 

öka deras begreppsuppfattning samt lust till vidare kunskapsinlärning och vidare studier i 

matematik.  

 

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) varit på tre olika skolor och mött 

olika åldrar och deras pedagogers metoder och arbetssätt i matematik, har jag fått uppleva 

nästan enbart läromedelstyrd undervisning och ingen laborativ lärometod. Då undrar jag som 

blivande pedagog vad detta beror på. Därför kände jag att det vore intressant att undersöka 

hur och om pedagoger i dagens verksamhet arbetar med laborativa arbetsmetoder och om det 

finns både fördelar och nackdelar med denna form av arbetsätt men även i vilken utsträckning 

de använder sig utav laborativa inslag i matematikundervisningen.  

 

I avhandlingen Möjligheter till lärande i matematik beskriver Engström (2006) en 

konstruktivistisk modell av Vygotskij som diskuterar lärande. Vygotskij menar att det är 

handling och erfarenhet som är källan till reflektion som i sin tur resulterar i lärande och 

kunskap. Genom att elever experimenterar, det vill säga undersöker en hypotes som leder 

fram till ett resultat, får de möjligheter till att skapa idéer som kan utforskas vidare. Ett sådant 

arbetssätt ger elever erfarenheter till att kunna konstruera deras kunskap. Eleverna skapar på 

detta sätt deras egna erfarenheter och upptäcker dessa kanske intressanta och på så sätt blir 

eleverna engagerade i det de gör (Engström, 2006).    

 

Min nyfikenhet kring varför laborativa arbetsmetoder används så sällan, eller är helt 

obefintlig i dagens skola, gör denna studie ännu mer lärorik för min egen del och för min syn 

på lärande eftersom jag anser att matematikundervisning ska vara så kreativ och skapande 

som möjligt för att främja elevers lärande.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om pedagoger i skolans verksamhet använder sig av ett 

laborativt arbetssätt i någon utformning och vad de lägger i begreppet laborativ matematik 

samt om de ser några fördelar respektive nackdelar med att föra en laborativ 

matematikundervisning. Jag kommer även att undersöka hur pedagogerna gör för att binda 

ihop det konkreta med det abstrakta som finns i läromedlen, samt undersöka vilket material de 

använder sig av och varför just dessa. 

Studien utgår från följande frågeställningar; 

 Vad lägger pedagogerna i begreppet laborativ matematik och i vilken utsträckning 

använder sig pedagogernas sig av detta arbetssätt? 

 Vilka material använder pedagogerna sig av i en laborativ undervisning? 

 Ser pedagogerna någon skillnad i elevernas förståelse när de jobbar med laborativ 

undervisning?  

 Vilka fördelar respektive nackdelar tycker pedagogerna det finnas med en laborativ 

undervisning? 
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3. Teoretisk bakgrund  

Detta avsnitt belyser teorier om lärande i matematik. Vidare tas upp lärande genom 

laborativ matematik, exempel på några laborativa material som kan komma till 

användning i elevers lärande i matematikämnet samt lärarens roll i elevers lärande med 

hjälp av laborativt arbetssätt.  

3.1 Styrdokumenten 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) står att skolans uppdrag är att elevernas kreativitet, 

nyfikenhet, självförtroende och viljan till att pröva egna idéer och lösa problem ska 

stimuleras. Eleverna ska även kunna ta ansvar och initiativ men även utveckla en förmåga 

att kunna arbeta på egen hand och med andra. Skolans ska i samverkan med hemmen 

skapa förutsättningar för personlig utveckling till aktiva, kreativa, ansvarskännande 

individer i samhället. Föräldrar ska med trygghet kunna skicka iväg sina barn till skolan, 

övertygade om att de inte blir ensidigt påverkade till förmån till den ena eller andra 

ideologin, så därför är det viktigt att skolan har i uppdrag att kunna ge möjlighet för 

eleverna att arbeta med olika kunskapsformer samt att lärandet balanseras mellan dessa 

former för att bilda en helhet.  

Det står även i Lgr 11 att för att främja elevers harmoniska utveckling så ska 

undervisningen vara en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsmetoder. Skolan ska vara en god miljö för utveckling av kunskaper och lärande. 

Skolan har i uppgift att ge möjlighet att elever utvecklas, känner växandets glädje och få 

uppleva när de gör framsteg och övervinner deras svårigheter (Skolverket, 2011a).  

Syftet med undervisning i matematik är att eleverna ska få förmåga att utveckla en 

förtrogenhet med matematiska begrepp och utveckla kunskaper i att argumentera på ett 

logiskt sätt och att kommunicera på ett matematiskt språk (Skolverket, 2011a).  

I boken Allmänna råd i undervisningen – planering och genomförande av undervisning 

står det att en undervisning som enbart byggs på individuellt arbete där elever själva 

förväntas att göra egna upptäckter genom att söka information och utefter enbart detta dra 

slutsatser har visat sig vara ineffektiv. Däremot står det att om en pedagog är aktiv i 

arbetet och interagerar med eleverna med utgångspunkt i en bred repertoar av arbetssätt 

och arbetsformer påverkar resultaten från eleverna i positiv riktning (Skolverket, 2011b).  

I 3 kap. 3 § Barnens och elevers lärande och personliga utveckling står det att alla elever 

ska i skolan ges ledning samt stimulans som behövs för deras lärande och personlig 

utveckling för att utifrån deras egna förutsättningar ska få möjlighet att komma så långt de 

kan inom ramen för utbildningens satta mål (Skolverket, 2011b).  

3.2 Elevers erövring av matematik  

Ahlberg (2009) skriver att elevers kunnande samt framtida intresse för matematik grundas 

redan i första mötet med ämnet. Som pedagog är det därför viktigt att redan från början 

lägga stor vikt på arbetssätt och arbetsmetoder för att främja elevers kunskapsutveckling i 

önskad riktning. En central frågeställning i skolan är hurvida mötet i matematik ska ske på 

barnens eller skolans villkor. Elever borde få möjlighet att föra diskussioner och använda 

sig utav olika uttrycksmetoder så att de ser ett tydligt samband mellan vardagsspråket, 

bildspråket och språket i matematiken. Om de formella kraven blir för stora för eleverna 

kan det finnas en risk att de inte vågar pröva nya vägar för att tillägna sig nödvändig 

kunskap. Om man som elev känner press på sig att komma fram till en lösning på ett 
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problem så tar de sig inte tid att sätta sig in i problemet och försöka förstå det (Ahlberg, 

2009).  

Detta kan, enligt Alberg (2009) bidra till att elevers solida grund som matematiken ska 

grundas på i fråga om deras nyfikenhet och kreativa förmåga i längden avtar. Elevers 

förståelse av matematik styr till stor del den enskilde pedagogen över då dennes 

inställning till matematikämnet ofta avgör om vad som görs synligt för eleverna. Om man 

inte tydliggör de matematiska aspekter som ligger till grund för förståelse och 

kunskapsutveckling signalerar detta till eleverna att matematikämnet inte har någon vidare 

betydelse i deras vidare studier och framtid (Ahlberg, 2009). 

Emanuelsson m fl (Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, red:er, 1996 ) 

understryker att elever har med sig personliga erfarenheter, uppfattningar och eget lärande 

till skolan och det då är mer viktigt som pedagog att detta kan relateras samt utvecklas i 

överrensstämmelse till de uppsatta målen. Vidare betonas att skolans 

matematikundervisning ska möta elevers erfarenheter, dessutom utveckla deras 

uppfattning om vad matematik är och hur det konkret kan användas och hur man tar till 

sig kunskaper i ämnet som ökar deras förståelse. En pedagogs roll i skolan är därför att 

utmana med frågor till eleverna, inspirera dem att söka egna svar samt föra diskussioner 

med eleverna för att som pedagog hjälpa eleverna att hitta möjliga lösningar och på så vis 

leda dem till nya upptäcker och förärva nya kunskaper i matematik.  För att pedagoger ska 

kunna sammankoppla elevers erfarenheter, nyfikenhet med matematikens värde och 

möjligheter, sociala sammanhang är det nödvändigt att man använder sig av matematiska 

aktiviteter utan inverkan av läromedel och uppkopierat material (1996). 

Emanuelsson m fl (1996) beskriver betydelsen av att i dessa aktiviteter ta vara på 

elevernas resonemang sinsemellan men att även pedagogen för diskussioner med eleverna 

kring deras matematiska begreppsidéer och metoder för att kunna se hur eleverna 

utvecklas i de matematiska aktiviteterna och hur de beskriver begrepp, men även hur 

eleverna tolkar och använder sig av av dem (Emanuelsson m fl, 1996).  

3.3  Laborativ matematik 

Löwing (Skolverket, 2011c) beskriver i rapporten Laborativ matematik, konkretiserande 

undervisning och matematikverkstäder – En utvärdering av matematiksatsningen att 

laborativ matematik är när elever kan, genom att göra laborationer, upptäcka eller 

återupptäcka någon del i matematiken utan att få den introducerad från något läromedel. 

Laborativ matematik handlar om att elever ska få möjligheten att skapa och uppleva 

matematik och samtidigt genom språket föra matematiska diskussioner. Idén med 

laborativ matematik är att väcka nyfikenhet hos elever men även att stimulera dem till att 

prata om resultaten från laborationerna likväl som om själva processarbetet. Om ett 

material används på rätt sätt kan detta fungera som konkretisering av ett visst område i 

matematiken (Skolverket, 2011c).  

 

I boken Förstå och använda tal – en handbok (McIntosh, 2008) rekommenderas det att 

använda sig av olika arbetsmetoder som tillexempel samtal, gemensamma diskussioner, 

laborativt arbete. Författaren skiljer på laboration och på laborativt material, 

färdighetsträning och konkretisering genom material. Det grundläggande syftet med en 

laborativ matematikundervisning är att elever ska få uppleva att matematik inte är statisk 

utan genom givna premisser kan växa fram. Det ska även ges utrymme för diskussioner så 

att eleverna med hjälp av språket ska diskutera matematik. Diskussioner ska ingå i en 

didaktisk planering och inte enbart vara ett sätt att aktivera elever och skapa variation i 
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undervisningen. Det gäller att skilja på mål och medel, där laborationen är medel och det 

får inte bli målet. Boken framhåller att en laboration är en metod och inte ett innehåll 

(McIntosh, 2008) . Rystedt och Trygg (2010)  anser att laborativ matematik är en länk 

mellan det konkreta, vilket menas med det som kan vi kan uppfatta med våra fem sinnen, 

de vi kan ta eller flytta på samt det abstrakta vilket man kan uppfatta genom tankar eller 

fantasier dvs genom matematiska begrepp och hur vi tänker med hjälp av dem och dess 

samband. Vidare menar de att olika material lämpar sig olika bra för konkretisering. Om 

pedagoger har tillgång till beprövade material med tillhörande arbetsinstruktioner, så ökar 

möjligheterna till konkretisering för eleverna. Vidare betonar de vikten av pedagogens 

didaktiska kunskaper och dess betydelse för konkretisering genom laborativa arbetsformer 

(Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Löwing (Skolverket, 2011b) beskriver den matematiska undervisningen som ett sätt för 

eleverna att uppfatta och lära sig centrala begrepp. Hon berättar att de uppfattningar elever 

har kan skilja sig från individ till individ och att det kan handla om missuppfattningar som 

kan vara relativt enkla att justera, men det kan även vara så att de uppfattningar elever har 

bara fungerar för stunden och att dessa inte håller som underlag för att vidareutveckla 

kunskaperna för eleverna. Risken med laborativ matematikundervisning är enligt Löwing 

att eleverna ser enbart materialet och inte dess innehåll och funktionalitet. Det material 

som används måste av pedagogerna presenteras och organiseras på rätt sätt så att själva 

problemområdet lyfts fram för eleverna så att de förstår hur och varför man använder 

specifika operationer och processer (2011b).  

 

Rystedt och Trygg (2010) beskriver förståelsen i matematik som en svårighet, och menar 

att många elever har problem med att koppla ihop den fysiska med den abstrakta världen. 

De ger olika förslag på hur pedagoger kan hjälpa elever med kopplingen mellan den 

fysiska och den abstrakta världen genom det konkreta arbetet med laborativt material till 

ett mer abstrakt matematiskt symbolspråk. Denna process kan delas upp i fyra nivåer: 

 

Nivå 1 – Konkret 

Denna nivå syftar till att arbeta med enbart konkret material med eleverna. 

 

Nivå 2 – Halvkonkret 

På denna nivå ska eleverna få byta ut den verkliga situationen eller de konkreta material 

de har arbetat med till enbart bilder.  

 

Nivå 3 – Halvabstrakt 

Nu utökas nivån med en symbolisk representation av konkreta föremål men ser däremot 

inte ut som de beskrivna föremålen, utan mer som exempelvis informella symboler såsom 

ringar eller enbart streck.  

 

Nivå 4 – Abstrakt 

De informella symbolerna samt bilderna kommer i denna nivå ersättas med formella 

symboler, d.v.s. räkneregler, räknelagar samt andra äldre regler (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Dessa nivåer kan kopplas samman med det Malmer (2002) beskriver om det laborativa 

arbetssättet och dess stora betydelse för elever som har svårigheter i matematik. Malmer 

nämner matematik som en central faktor för att elever ska kunna ta till sig begrepp samt 

att de ska kunna se skillnad på det konkreta och det abstrakta i matematiken. Hon menar 

att när många elever uppfattar matematikämnet som svårt, så blir det också ett svårt ämne. 
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Vidare menar hon att om de elever som har svårigheter med matematik får arbeta med 

hand och öga och i kombination och får berätta vad de ser och gör, blir deras 

begreppsuppfattning väsentligt större. Genom att ha laborativa inslag i matematiken kan 

dessa elever börja uppfatta matematiken som rolig och deras koncentrationsförmåga höjs i 

betydande utsträckning. Fortsättningsvis tar Malmer upp att det är viktigt att pedagogen i 

en koncis form beskriver ett antal inlärningsnivåer där samtliga ska beaktas i den 

undervisning man syftar till att bedriva. Enligt Malmer sker det ofta en tidig och stor 

utslagning i matematik vilket till stor del beror på att elever inte får den tid och stöd som 

de behöver för att stärka grundläggande begrepp i matematik. För att man som pedagog 

ska kunna bedriva en undervisning där alla elever får en effektiv kunskapsinlärning samt 

en djupare begreppsförståelse i matematik beskrivs Malmers (2002) inlärningsnivåer på 

följande vis: 

3.3.1 Nivå 1. Tänka – Tala 

Här talar Malmer om att det är viktigt att man tar sin utgångspunkt utifrån elevernas 

verkligheter och varierande bakgrunder där man relativt tidigt kommer i kontakt med 

deras erfarenheter och kan skapa bra inlärningstillfällen där elevernas lust till lärande och 

motivation stimuleras. Eleverna måste skapa en förmåga att själva vilja undersöka, 

upptäcka och uppleva. I vissa fall kan elever upptäcka mycket mer än de har förmåga till 

att verbalisera. I dessa fall är det viktigt att successivt öka på elevernas ordförråd, vilket 

kan ta upp mycket tid från pedagogerna, men i slutändan gagnar det alla elever med ett 

svagt utvecklat ordförråd. I många av dessa fall handlar det om att göra vissa jämförelser, 

t.ex. av antal, storlek, pris och längd. I varje område krävs det ett antal ord så att de kan 

berätta och beskriva. På så sätt utökas deras verbala ordförråd (Malmer, 2002).  

3.3.2 Nivå 2. Göra – Pröva 

Här är det viktigt att eleverna får ta i material och genomföra det. Det sägs att handen är 

hjärnans förlängda redskap. Genom att många av elevernas perceptionsvägar får komma 

till användning ökar elevernas förutsättningar till ökad förståelse inom det valda området. 

Materialet ska väljas med omsorg för just det användningsområdet pedagogerna syftar till 

att lära eleverna. Många pedagoger genomför lektionerna utan någon eftertänksamhet 

beträffande vad de vill lära ut av materialet och då kan det bli meningslöst. Istället ska 

undervisningen vara noga planlagt efter syftet. Den viktigaste aspekten är att inslagen av 

det laborativa arbetssättet skall ses som en naturlig och integrerad del i undervisningen. 

Malmer tar även upp att detta arbetssätt av pedagoger ofta anses som ett moment som hör 

hemma i grundskolans tidigare år och för de elever som har en svag begreppsuppfattning. 

Om pedagogerna har denna inställning från början får arbetssättet en låg status för 

eleverna och som i sin tur tar avstånd från aktivt deltagande i denna form av 

undervisningsmetod (Malmer, 2002).  

3.3.3 Nivå 3. Synliggöra 

När eleverna ska konstruera teoretiska begrepp har de hjälp av om de själva får använda 

strukturer och representationsformer som de tycker passar dem. Här är det viktigt som 

pedagog att diskutera elevernas tankegångar för att se om de är hållbara och 

utvecklingsbara. Eleverna har först fått bearbeta informationen utifrån sina erfarenheter 

och kunskaper och därefter fått bearbetning av struktur med hjälp av pedagogen. Genom 

ett sådant processarbete stimuleras elevernas motivation och lärande. Denna nivå är 

speciellt viktig för elever med en svag begreppsuppfattning då dessa elever ofta behöver 

stöd och handledning av pedagogen. Eleverna gör här en djupbearbetning av ett 

delmoment vilket får dessa elever att ta en mer aktiv roll i sin inlärning. Genom denna 
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nivå inser elever successivt att de måste ta ett större ansvar för sin egen inlärning och även 

att det synliggörs att deras egen vilja, inställning och motivation är motorn i själva arbetet 

framåt. Pedagogernas roll är här att hjälpa, stödja samt stimulera eleverna, men de kan 

aldrig ta över deras inlärning (Malmer, 2002).  

3.3.4 Nivå 4. Förstå – Formulera 

Denna inlärningsnivå är det många pedagoger som startar med på grund utav tidsbrist i 

undervisningen. Pedagogerna ger eleverna ett abstrakt symbolspråk som de sedan ska 

förklara. Utan erfarenheter och förutsättningar blir detta som ett främmande språk som i 

sin tur försvårar begreppsbildningen. Malmer (2002) citerar Anna Kruse:  

 
Begär icke, att alla barn genast skola kunna göra delningen och förstå den. 

 Och framför allt, försök ej att med ord förklara! Kunna de ej uppfatta det  

med ögonen, så låt det vara! … Ha vi icke många gånger själva märkt, att  

det kan vara svårt att följa med andras resonemang i matematik, under det  

vi reda oss mycket bra på egen hand? Att ett barn kan känna på samma sätt,  

framgår av följande yttrande av en liten skolflicka:” Jo, jag förstår det  

mycket bra, om ni bara inte förklarar det för mig.  

   (Malmer, 2002, sid.37)  

 

Malmer (2002) beskriver svårigheten med formell redovisning med att det kan bli en 

hämmande faktor i elevers kunskapsinlärning av symbolspråket. Hon berättar vidare att 

pedagoger ofta redan har en uppsatt struktur för hur eleverna ska redovisa sina 

räknehändelser och i det skedet kan det ta stopp för eleverna då de inte ser det konkreta i 

sitt sätt att redovisa när de har en hållbar struktur som fungerar. Aasa m fl (1995) 

beskriver att formeln för volymen av ett klot kan vara svårt att diskutera fram en lösning 

till, men kan konkretiseras med hjälp av laborativt arbetssätt genom ett mätglas och 

vatten. Detta hjälper elever att inte enbart se symbolspråket, vilket kan medföra problem i 

begreppsbildningen, utan även att kunna se konkret vad symbolerna betyder genom en 

laborativ tillämpning.  

 

Malmer (1990) tar upp att upplägget i matematik ska vara Tanke – Handling – Språk – 

Symboler. Med detta menar hon att man följer en specifik gång för att elever ska ta till sig 

de grundläggande begreppen utan att pedagogerna undervisar med läromedelsböcker 

(Malmer, 1990). 

3.3.5 Nivå 5. Tillämpning 

På denna nivå ska man sätta sina förvärvade kunskaper i bruk genom problemlösning. På 

denna nivå är det vanligt att pedagoger sätter svårighetsgraden på för hög nivå. Malmer 

(2002) påvisar att man gradvis kan öka svårighetsgraderna för att eleverna ska endast ska 

behöva möta en svårighet i taget. Först de språkligt- logiska för att sedan föra över dessa 

till ett område som kräver mera aritmetik, vilket menas den gren inom matematiken som 

behandlar räknande. Det är den grundläggande egenskapen hos tal som beskriver hur de 

skrivs samt fungerar under addition, subtraktion, division och multiplikation men även 

under andra räkneoperationer.  

 

Exempel 1; 

Nisse och hans syster Maria har tillsammans 12 kronor. Han gick och köpte en glass för 9 

kronor. Hur mycket pengar hade Nisse och Maria före glassköpet?( Malmer, 2002). 
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Exempel 2; 

Växjö kommun hade den 31 december ett år 16 789 invånare. Befolkningen året innan 

hade minska med hela 87 personer. Hur många invånare fanns det i Växjö kommun den 1 

januari samma år? (Malmer, 2002). 

 

Båda exemplen leder till tankar om subtraktion men räknesättet som eleverna ska använda 

sig av är addition. I första exemplet har eleverna lättare att tänka sig in i den uppstådda 

situationen medan i det andra exemplet inte är lika självklart för eleverna. I exempel två är 

det därför viktigt att man som pedagog visar relationsförhållandena mellan helheten och 

delarna för eleverna så att de får en bättre förståelse för problemet (Malmer, 2002).  

3.3.6 Nivå 6. Kommunikation 

Denna nivå hänvisar till betydelsen av ämnesintegrering. Bra ämnen att integrera 

matematiken med menar Malmer (2002) är slöjd och hemkunskap. På så vis kan man som 

pedagog ämnesförankra exempel på varför man måste kunna och använda sig utav 

matematik och genom att integrera mellan ämnen skapa kommunikation mellan elever 

och personal. I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) står det att undervisningen i större 

ämnesområden ska samordnas så att elever får en möjlighet att se ett större 

kunskapsområde samt att eleverna ska kunna koppla samman detta till en enhet. Löwing 

(2002) menar att en samverkan kan göras på många olika sätt. Man kan ha en samordning 

där allt samarbete slutar i gemensam undervisning eller ett arbete där pedagoger enbart 

gör en gemensam planering. Löwing och Kilbom (2002) beskriver att kunskaper kräver 

kunskapstillskott från andra ämnen för att eleverna till fullo ska kunna tillgodogöra sig 

hela undervisningen. För att elever ska förstå varför matematiken är så viktig är det av 

betydelse att de övar, utvecklar sin förmåga att kritiskt granska, reflektera, argumentera 

samt får möjligheten att diskutera. På nivå 6 är ett laborativt arbetssätt att föredra (Löwing 

& Kilbom, 2002).  

 

3.4 Laborativa material 

Rystedt och Trygg (2010) delar in det laborativa materialet i tre grupper:  

1. Vardagliga föremål 

2. Pedagogiskt material 

3. Spel 

Rydstedt och Trygg (2010) hänvisar till olika aspekter av laborativa material bör lyftas 

fram då det finns en tro bland matematikdidaktiker att laborativt material har en 

avgörande faktor på lärande i matematik, oavsett ålder. Pedagoger lyfter fram dessa 

materialgupper på skilda vis (Rystedt & Trygg,(2010). 

Vardagliga föremål förespråkar vissa pedagoger i samband med praktiskt arbete, såsom 

matlagning, trädgårdsskötsel eller snickeri etc. Detta anser pedagoger har ett nära 

samband med vetenskaplig och praktiskt kunnande i vardagen. De menar även att dessa 

kunnande har en koppling till omvärden då detta har utvecklats under en lång period av 

mänskligheten. Då detta har utvecklat av mänskligheten menar de att eleverna kommer 

lära sig det fortare samt att en felaktig användning minimeras då föräldrar och andra redan 

känner till verktygen eller materialet. Rystedt och Trygg (2010) fortsätter med att 

framhäva att det redan på 1900-talet fanns naturmaterial som användes som stöd i räkning 

och måttenheter i matematiken. Dessa material var exempelvis ekollon, bönor, kastanjer 

och snäckskal.  
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Pedagogiska material är speciellt framtagna och tillverkade av pedagogen eller elever 

som material i matematikundervisningen. I skolans praktik används ofta ett vardagligt 

föremål både före samt efter ett pedagogiskt material för att just framkalla ett brus mellan 

elever. Hon beskriver vidare att ett pedagogiskt material kan ha tagits fram för att 

pedagogen ska ges chans att upptäcka en elevs missuppfattning i ämnet matematik. 

Matematikdidaktikernas åsikter glider även isär vad det gäller spel, det vill säga material 

som elever kan nyttja tillsammans, två och två eller flera. Ett spel kan vara att man 

använder sig utav en kortlek och man sitter två och två. Den första börjar med att lägga 

upp två kort, och därefter säger hur mycket det blir tillsammans. Den andra fortsätter 

därefter att göra på samma sätt. Enligt en del av matematikdidakterna så kan det ge 

eleverna en negativ input på ämnet medan en del matematiker hävdar att spel kan ge en 

positiv inverkan på deras lärande. De positiva aspekterna som lyfts fram är att 

språkhanteringen i spelen måste vara korrekt och som i sin tur ger färdighetsträning för 

elever, men kravet är då att spelen utförs på et väl genomtänkt sätt (Rystedt& Trygg, 

2010). 

Berggren och Lindroth (1997) tar upp ett antal laborativa material som kan gynna elever i 

deras kunskapsutveckling. De menar att ett sätt att aktivera elever är att använda sig utav 

ett laborativt arbetssätt. Enligt Berggren och Lindroth är det ett sätt för eleverna att se en 

konkret situation för att sedan komma fram till en lämplig lösningsmetod. Här följer 

exempel på laborativa material som Berggren och Lindroth (1997) tar upp: 

Cuisenairestavar: 

Detta är en form av relationsmaterial som kan användas för uträkning av exempelvis bråk, 

procent, ekvationer. Till detta material kan man som pedagog få mycket hjälp och 

inspiration från Gudrun Malmers pärm som finns med kopieringsunderlag, Räkna med 

kreativitet (Ekelunds förlag, 1990). Malmer (2002) beskriver att materialet består utav 10 

stycken olikfärgade stavar.  Den kortaste staven är 1 cm lång och den längsta är 10 cm 

lång. Varje stav har varsin färg och ska kunna symbolisera olika tal. När eleverna har 

bekantat sig med stavarna och dess användningsområden kan man arbeta mer systematiskt 

med dem och öka elevernas förståelse (Malmer, 2002).   

Centikuber 

Detta är ett material som består utav många kuber med en sida som är 1 cm. Detta kan 

med fördel användas i ämnesområden som area, volym, procent (Berggren och Lindroth, 

1997). Rystedt och Trygg (2005) skriver att matematiken ofta går att konkretisera med 

hjälp utav ex centikuber och på så sätt visa eleverna att matematik fungerar i praktiken. 

De menar vidare att det finns ofta en väg tillbaka från det abstrakta till det konkreta. Den 

matematiska likheten 6+2=8 kan exempelvis illustreras med hjälp av kuber och på så vis 

bli uppenbara i elevernas ögon och händer (Rystedt &Trygg, 2005). Inspirationsmaterial 

med kopieringsunderlag finns att hämta för pedagoger i boken, Centikuben. 

Play Doh lera 

Detta är ett material som kan användas tillsammans med centikuberna för att exempelvis 

se och ta fram en bestämd volym och därefter kan eleverna ändra form på volymen med 

hjälp av Play Doh leran. Exempel på hur man kan arbeta med materialet är följande 

uppgift: 

Hur kan man få 1 deciliter att se så liten ut som möjligt? 
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Berggren och Lindroth (1997) menar att laborativt material som detta används ganska 

sällan i skolans verksamhet då materialet inte finns tillgängligt för eleverna. De vet inte 

om materialet begränsar användningsområdet eller svårighetsgraden eller om det är 

bristen på fantasi hos pedagogerna (Berggren & Lindroth, 1997). 

Snottror 

Med detta material kan eleverna öva deras tabellkunskaper med. Det är ett roligt och 

annorlunda sätt att göra det på. Materialet går ut på att eleverna ska sno ett snöre runt en 

bricka och genom detta skapa ett mönster.  Det rätta mönstret om eleverna har snott snöret 

rätt finns illustrerat på baksidan av snottran. Det finns snottror för de olika räknesätten och 

mönstren blir aldrig densamma.  

 

Materialet finns även för träning av bråk och procenträkning. Detta material är främst 

utvecklat för de tidigare årskurserna men kan även användas av de elever som uppvisar 

brister i deras kunskaper.  Dessa elever kan utveckla deras kunskaper genom att skapa 

tävlingar elever emellan om vem som klarar att gör klart en snottra på snabbast tid 

( Berggren & Lindroth, 1997).  
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4. Metod   

I denna del av studien kommer jag redovisa hur jag har gått tillväga för att hämta in den 

information som behövdes i min studie. Jag kommer även att redovisa mitt val av metod 

samt tillvägagångssätt för att göra mitt urval.  

4.1 Urval 

Mitt urval av respondenter till de semistrukturerade intervjuerna bygger på ett 

bekvämlighetsurval. Mina respondenter är ämneslärare och tyckte därför det kunde vara 

intressant att se deras tankebanor kring laborativ matematik. Fyra pedagoger kontaktades 

via brev till respektive pedagog. Pedagogerna fanns på mina föregående VFU- placeringar 

och en valde jag av bekvämlighetsskäl. Tre av fyra tackade ja till att bli intervjuad och den 

fjärde tackade nej i sista sekunden. Skälet till detta var tidsbrist. Det visade sig vara svårt 

om inte omöjligt att få tag på en ny med så kort varsel, så jag fick intervjua tre pedagoger 

istället för fyra. Varje pedagog i studien/undersökningen har fått ett påhittat namn för att 

bevara deras rätt till anonymitet.  Enligt Bryman (2002) blir resultatet av ett sådant urval 

sannolikt inte det slutgiltiga resultatet då problem kan uppstå genom svårigheter för 

intervjuaren att generalisera (Bryman, 2002). Då min studie utgår ifrån intervjufrågor till 

tre olika pedagoger följer en kort presentation av dem. 

 

Den första pedagogen har jag valt att kalla Lisa. Lisa har jobbat 26 år som verksam 

pedagog. Hon jobbar på i årskurs 3, en skola som ligger i en storstad men har även jobbat 

i byskolor med få elever. I sin utbildning läste hon för grundskolans tidigare år och hade 

inriktningen matematik.  Hon har även läst Montessoriutbildning som enbart utgick från 

det konkreta för att eleverna ska kunna skapa förståelse lättare. 

 

Den andra pedagogen har jag valt att kalla Charlotte. Hon har jobbat 8 år som verksam 

pedagog och 20 år som fritidspedagog. Hon jobbar i en årskurs 3, en storstadskola men 

har även jobbat i en mindre byskola. Efter många år så blev det fler barn och färre 

personal och man hann göra mindre med barnen. Hon valde därför att skola om sig till 

pedagog för grundskolans tidigare år med inriktning i matematik.  

 

Den tredje pedagogen har jag valt att kalla Ingrid. Hon har varit verksam i skolan som 

pedagog i 36 år i årskursen 4- 6. Hon har under hela sin verksamma tid som pedagog 

jobbat i en byskola. Hon har utbildning som pedagog för grundskolans tidigare år och har 

inriktat sig på matematik 

4.2 Val av metod 

Jag har valt den kvalitativa intervjumetoden då mina frågeområden var fasta men mina 

intervjufrågor kan variera då man som intervjuare träffar och intervjuar olika informanter. 

Då jag som intervjuare ville få svar på samma fråga men mer utfyllande svar från nästa så 

hade man möjlighet genom denna metod att andra sina följdfrågor för att få ut det man 

ville av intervjun.  

Johansson och Svedner (2010) menar att syftet med denna intervjumetod är att få så 

uttömmande svar som möjligt av informanterna. För att detta ska fungera måste man som 

intervjuare anpassa sina frågor efter informanten och vilka aspekter som denna ger. 

Metoden ger även informanten möjlighet att ta upp allt som hen har på hjärtat, det vill 

säga allt som hen tycker är viktigt att säga. Johansson och Svedner fortsätter med att 

förtydliga att om inte tänker en gång extra kan en kvalitativ intervju lätt bli en strukturerad 



   

12 
 

intervju om man som intervjuare inte lyssnar på informanten, utan enbart tänker på nästa 

fråga som man ska ställa efter (Johansson, &  Svedner, 2010).  

Jag har valt att enbart utgå ifrån en semistrukturerad intervju, då jag vill se hur pedagoger 

jobbar med laborativ matematik på djupet. Jag ville även veta vad pedagogerna lägger i 

just begreppet laborativ matematik. Jag ville även få en bred bild av hur pedagogerna 

jobbar med laborativt material och deras arbetsmetoder i skolverksamheten. Då jag som 

intervjuare anser att en semistrukturerad intervju lämpar sig för min studie ville jag främst 

få reda på pedagogernas tillvägagångssätt med laborativ matematik samt förhållningssätt, 

förkunskaper och attityder till arbetssättet. Bryman (2002) menar att de semistrukturerade 

intervjuerna utgår ofta från specifika teman som ska beröras under intervjun/ intervjuerna. 

Detta kallas för att forskaren har en intervjuguide. Respondenterna får en stor frihet att 

utforma deras svar på deras eget sätt. Genom att jag har valt att enbart arbeta med 

semistrukturerade intervjuer kan detta bli en konsekvens för min studie, men samtidigt 

anser jag att min studie och undersökning överlag är för liten för att dra några generella 

slutsatser. Intervjuaren behöver inte ställa frågorna i en specifik ordning som 

intervjuguiden utan man kan även ställa frågor som inte ingår i denna för att fördjupa 

intervjun och svaren man får från respondenten/ respondenterna (Bryman, 2002).  

 

Bryman (2002) menar att denna typ av intervjuform är flexibel. Med detta menas med att 

tonvikten måste ligga på hur respondenterna uppfattar intervjufrågorna i de olika 

skeenden, det som respondenten/ respondenterna anser vara viktigt vid en förklaring samt 

förståelsen av vissa händelser, mönster samt beteenden. är även av stor betydelse när det 

gäller intervjuarens ordningsföljd av frågorna, uppföljning av respondenternas svar samt 

när man behöver klara ut oklarheter såväl som motsägelser i deras svar. Vidare är 

flexibiliteten i intervjuerna av vikt när bandspelaren stängts av och respondenterna 

fortsätter prata om något tema som är av vikt och det fungerar sällan bra att slå på 

bandspelaren igen och då får man som intervjuare anteckna det som respondenten/ 

respondenterna säger, antingen direkt eller efter avslutad intervju. En nackdel med att föra 

en intervju kan vara att jag som intervjuare inte kan veta om de svar jag får av 

respondenterna är sanningsenliga eller om respondenterna enbart vill göra mig till viljes 

med svaren de ger (Bryman, 2002).  

 

4.3 Genomförande  

Förberedelserna inför intervjuerna med informanter påbörjades genom att jag som 

intervjuare läste på lite om skolans bakgrund samt hur många elever som gick på de 

respektive skolorna. Därefter utformades mina intervjufrågor efter det som jag ville ha ut 

av mina informanter så att svaren kunde vara till fördel för min studies resultat. Johansson 

och Svedner (2010) tar upp att man som intervjuare måste ha väl genomtänkta 

frågeställningar som bygger på forskning inom just det utvalda ämnet, då forskarna 

förhoppningsvis har diskuterat och upptäckt olika felkällor. Johansson och Svedner (2010) 

menar att när man känner till de olika felkällorna så kan man lägga upp ens intervjuer på 

ett sätt som minimerar fallgropar. Vidare kollade jag även upp andra studenters vidare 

forskningsfrågor och utformade sedan frågor utefter de, men även efter forskares 

infallsvinklar på en del frågor som gjorde mig intresserad av ett mer utformat och 

innehållsrikt svar (Johansson & Svedner, 2010). Efter jag hade skrivit ihop mina 

intervjufrågor skrevs ett informationsbrev (se bilaga 1). 

 



   

13 
 

Efter att jag hade skickat ut informationsbrevet till respektive informanter så frågade jag 

dem om det gick bra att intervjua dem i skolan i deras respektive klassrum, just för att få 

en miljö där informanterna känner en trygghet och kan svara på frågorna med en säkerhet 

och trygghet. Johansson och Svedner (2010) menar att man som intervjuare ska formulera 

syftet med intervjun väldig tydligt för informanterna samt att man som intervjuare ska 

göra sitt yttersta för att etablera en förtroendefull relation då intervjun oftast blir bättre ju 

mer tillit man får som intervjuare och som i sin tur gör så att man får mer ärliga svar samt 

att informanten vågar berätta sitt synsätt (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Innan intervjuerna började frågade jag varje informant om inspelning av intervjun gick bra 

så att jag lättare kunde koncentrera mig på respektive informant samt vårt samtal, men 

även att jag som intervjuare hänger med lättare och kan därefter ställa följdfrågor om så 

behövs. Detta godkändes av samtliga informanter. Efter avslutade intervjuer insåg jag att 

materialet inte skulle räcka till, så jag bestämde mig för att skriva kompleteringsfrågar till 

varje intervjad pedagog via mail. Därigenom kunde jag få mer utförliga svar.  

 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

För att en forskning eller undersökning ska bli så bra som möjligt använder man sig utav 

två begrepp, validitet och reliabilitet. Reliabilitet rör frågan om hur tillförlitligt resultaten 

från en undersökning är och huruvida resultaten skulle bli densamma om undersökningen 

gjordes om på nytt av en annan forskare. När en annan forskare vill replikera en annans 

undersökning måste tillvägagångssättet vara replikerbart (Bryman, 2002). 

 

Johansson och Svedner (2006) jämför begreppet med en tumstock där man kan mäta 

uppfattningar och beteenden. Om detta mätinstrument utgår ifrån en hög noggrannhet blir 

resultaten på upprepade undersökningar likvärdigt. De menar även att detta begrepp inte 

är perfekt då olika aktörer i verksamheter uppfattar saker olika och ser i olika synvinklar 

(Johansson &  Svedner, 2006). 

 

Då jag har valt att använda mig utav intervjuer för att samla ihop data så kommer 

begreppet reliabilitet in även här. Johansson och Svedner (2010) beskriver att i 

intervjusituationer handlar begreppet om att man som intervjuare inte ska pressa sina 

åsikter så respondenten styr sina svar efter det. Med begreppet validitet menas med att 

sätta det resultat man fick vid insamlingen mot det jag skulle undersöka. Stämmer detta 

mot varandra eller fick man ett otydligt resultat gentemot det tänkta i undersökningen 

(Johansson & Svedner, 2010).  

För att få uppnå en så stor reliabilitet och validitet i min studie/ undersökning valde jag att 

formulera ett antal valda frågor samt följdfrågor för att kunna hålla mig inom ramen för 

mitt syfte. Detta gör så att respondenterna håller sig inom mina frågeställningar och rum 

till utsvävande svar blir mycket lite. Jag valde även att spela in svaren på min telefon så 

att pedagogernas svar kunde återberättas med deras egna ord så resultatet av mina 

intervjuer blev så tillförlitliga som möjligt.  

 

4.5 Etik 

Johansson och Svedner (2006) tar upp att när man gör någon form av forskning/ studie 

måste man bygga detta på respekt för de deltagande personerna. De medverkande ska få 

information om undersökningens syfte och inte föras bakom ljuset. De ska även under 

undersökningens gång ha möjlighet att kunna avbryta sin medverkan utan negativa 
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konsekvenser från aktören. Man ska även som deltagare kunna få ställa frågor om 

arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Johansson och Svedner (2010) förklarar att man som 

intervjuare ska förklara för de som är medverkande att deras anonymitet skyddas och från 

det färdiga arbetet ska man inte kunna utläsa vilken skola/ vilka medverkande som har 

varit delaktiga i ens undersökning. Om så är fallet att man vill ha med detta i 

undersökningen ska man ha skolans, de medverkande samt annan personal och målsmäns 

tillstånd (Johansson & Svedner, 2010) . 

Johansson och Svedner (2006) menar att när man har med dessa forskningsetiska 

principer så vinner man de medverkandes förtroende och respekt samt deras motivation att 

konstruktivt delta i undersökningen. Innan studien fortgick så är forskaren skyldig att 

informera studiens deltagare om att medverkan är frivillig och att de när som helst kan 

avsluta sin medverkan (Johansson & Svedner, 2006). Detta informerade jag via ett brev 

som jag skickade till samtliga deltagare via mail (Se bilaga 1).  



   

15 
 

5.  Resultat och analys  
I resultatavsnittet redovisar jag som intervjuare vad jag har fått ut av mina intervjuer. 

Detta avsnitt kommer utgå från mina frågeställningar och därefter kommer det en analys 

efter varje frågeställning.  

5.1 Vad lägger pedagogerna i begreppet laborativ matematik och i vilken 

utsträckning använder sig pedagogernas sig av detta arbetssätt? 

En första reaktion jag fick på min första fråga var att det var en väldigt knepig fråga att 

svara på. Vad är egentligen laborativ matematik? Lisa som jag kallar henne sa så här om 

laborativ matematik: ” Jag använder mig av andra hjälpmedel för att barnen ska få en 

förståelse och för att man ska kunna förklara på ett bättre sätt så att eleverna får en sådan 

aha upplevelse”. ”Lisa säger att allt som barnen får se mer konkret förstår de bättre”. 

Pedagogerna är ganska överens om att laborativ matematik handlar om att eleverna ska få 

plocka med grejer. Eleverna ska få se det konkret inte bara det abstrakta. När eleverna får 

det konkret så ökar deras förståelse och de får själva syn på deras kunskap. Charlotte 

beskriver också begreppet som att man får använda sig utav alla sina sinnen, plocka, testa 

och smaka på grejer precis som små barn alltid gör. Lisa berättar även att man använder 

sig utav laborativ matematik som ett hjälpmedel för att kunna stödja upp och komplettera 

det som eleverna redan kan med papper och penna. Detta ger eleverna möjligheter att 

utveckla den struktur som de redan kan och förstår. Alla pedagoger tycker att en laborativ 

matematikundervisning är a och o därför att eleverna ska kunna få denna aha upplevelse 

som man som pedagog strävar efter. 

 

Eleverna lär sig mer desto mer sinnen de får använda sig utav. De lär sig även mycket när 

de får se det konkret och inte enbart det abstrakta i läroböckerna. Eleverna förstår även 

mycket bättre när man som pedagog har en sådan undervisningsmetod av ett sådant 

komplicerat ämne som matematik. Lisa jobbar laborativt en till två gånger i veckan och 

varje onsdag har eleverna bara olika stationer som de får jobba med. Lisa tar även in 

material i den ordinarie undervisningen hela tiden. Även Charlotte brukar jobba med 

laborativa inslag en till två gånger i veckan men att det nu inte hinns med på grund utav 

lucia och allt annat som ska göras. Ingrid arbetar med laborativa inslag nästan dagligen 

om hon jobbar med området enheter. Då går eleverna ut och gör någonting. Mäter eller 

något annat. Men enligt Ingrid beror det ju alldeles på vad man jobbar med för område.  

 

Lisa och Ingrid anser att de tycker om att jobba som de gör nu. De båda anser att eleverna 

får mycket av matematiken i andra ämnen också. Lisa säger att matematiken är 

ämnesintegrerat med idrotten, svenskan, so och bilden så eleverna får mycket av 

matematiken på många olika sätt på skolan. Lisa försöker att visa det konkret så att det 

inte bara blir abstrakt för eleverna. Ingrid anser även att ett laborativt arbetssätt krävs 

mycket planering. Charlotte säger: Ja om jag kände att jag hade tid och ork till det så 

absolut. 

 

5.1.1 Analys 

De tre respondenterna från intervjuerna kopplar samman laborativ matematik med 

elevernas sinnen och eleverna skapar en förståelse om de får skapa och vara kreativa. 

Pedagogerna anser även att laborativ matematik är att använda sig utav material som gör 

så att eleverna kan få se det mer konkret och inte bara abstrakt som i läroböckerna. 

Pedagogerna beskriver det som står i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) att matematiken 

utvecklas genom praktiska behov men likväl som människans nyfikenhet och lust till att 

utforska.  
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I avhandlingen av Engström (2006) nämndes Dewey uttryck ” Learning by doing and 

reflection” vilket innebär att tonvikten läggs på elevers lärande genom ett undersökande 

och arbetssätt. Detta försöker alla tre pedagoger införliva i sin undervisning, både i den 

vanliga ämnesundervisningen, men även genom att det kommer naturligt genom en 

ämnesintegrering med exempelvis idrott, so och bild. Genom att ha ett naturligt inslag 

med ett laborativt arbetssätt, vilket alla tre pedagogerna har i mån av tid, så bidrar detta till 

att de matematiska aspekter som ligger till grund för att eleverna ska få den grund av 

förståelse samt kunskapsutveckling vilket Ahlberg (2009) också nämner som viktigt 

(Ahlberg, 2009).  

 

De tre pedagoger jag intervjuade använder sig utav arbetsmetoden laborativ matematik för 

att eleverna ska få se ett tydligare samband mellan de olika begreppen i matematik och 

dels för att de ska få möjlighet till att arbeta på ett flertal olika sätt så att de skapar en lust 

att lära samt en motivation och den aha upplevelse pedagoger strävar emot. Löwing 

(Skolverket,2011a) framhöll att laborativ matematik är meningen att väcka nyfikenhet och 

möjligheter att skapa och uppleva matematik genom olika material om de används på rätt 

sätt (Skolverket, 2011a). 

5.2 Vilka material använder sig pedagogerna sig av i en laborativ undervisning?  

Till en början hämtar pedagogerna sin inspiration dels från andra pedagoger på skolan 

men även från pedagoger från andra skolor. Lisa hämtar sin inspiration dels från tips från 

kollegor på skolan som har gjort eller köpt material, eller från en sida som heter NCM 

( Nationellt Centrum för matematik, http://ncm.gu.se/). Där finns bland annat uppgifter 

som stödjer läroplanens riktlinjer i matematik.  

 

Lisa anser att sidan Lektion.se (http://www.lektion.se) är en sida som alltid är kul att gå in 

på då man som pedagog kan få massor med tips från andra pedagoger som har skapat 

material eller lektionsunderlag för olika ämnesområden i bland annat matematik.  

Charlotte rådfrågar med sina kollegor om vilket material som kan tänkas vara bra i just det 

som hon jobbar med då, men det finns även en del förslag på vilket material som man kan 

använda sig utav i lärarhandledningen för matematik. På Charlottes skola så finns det ett 

matteskåp som det finns olika material i för olika områden i matematik. Ibland kan det 

hjälpa henne lite på traven att gå och kolla i det skåpet för inspiration. Ingrid som har 

jobbat ett tag i verksamheten går lite på erfarenheter av vad som fungerar och inte. Hon 

pratar även med kollegorna som finns på skolan för att skaffa sig inspiration till vad man 

kan använda sig utav i de olika delmomenten i matematik. Precis som de andra 

pedagogerna använder sig Ingrid utav lektion. se, för att leta efter råd och tips på vad man 

kan göra. 
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Smartboard, tärningar, glaspärlor 

 

Både Lisa och Ingrid anser att det finns mycket laborativa inslag i de läroböcker de 

använder sig av. Lisa har mycket inslag av det i området volym samt att bilderna i 

böckerna stödjer ett laborativt arbetssätt och kan utefter det plocka fram material som de 

kan arbeta med. Hon laborerar mycket med hjälp av deras smartboard, där eleverna kan se 

det mer konkret, samt att de har samling på mattan där hon har tagit fram material som 

hon visar, för att eleverna ska få en ännu mer konkret förståelse. Området kring 

multiplikation eller de fyra räknesätten stödjer däremot inte ett laborativt arbetssätt i 

boken, men där arbetar Lisa mycket med tärningar för att kunna visa eleverna en mer 

konkret metod för att förstå. Charlotte säger däremot att hennes lärobok inte stödjer ett 

laborativt arbetssätt så mycket som hon hade velat, men att man som pedagog måste vara 

kreativ och hitta på material själv att flika in med till eleverna. Däremot hade pedagogerna 

mycket konkret material de kunde berätta om. Lisa är väldigt glad i 

sina glaspärlor (fig. 1), då de anses vara vackra av eleverna, och 

hon har dem i många olika färger. Hon berättar att dessa har många 

olika användningsområden och hon använder sig hellre sig av 

dessa än av centikuber, då glaspärlorna är lättare att dela ut. 

 

Kortlek, centikuber, snottror 

 

Alla tre pedagoger använder sig av kortlekar, då dessa har ett brett användningsområde. 

Charlotte använder sig utav makaroner, vilket Ingrid också gör. Ingrid använder sig även 

av geometriska figurer, centikuber, stenar sand, vågar, snöre, måttband, klockor, olika 

behållare, pengar och tärningar. Charlotte använder sig mycket 

av centikuber, stenar och knappar men även vissa kluringar 

som eleverna kan arbeta laborativ med. Lisa använder sig 

mycket av ”Little professor” och snottror (fig. 2 och 3).  ”Little 

professor” är en slags miniräknare som eleverna kan lära sig de 

fyra räknesätten på och snottror liknar denna, men här har 

eleverna en ”plastmodell” med de fyra räknesätten på. 

Eleverna drar ett snöre runt denna som i sin tur bildar ett 

mönster. Om eleverna sedan vänder på den ser de om mönstret  

de fått är det rätta. 

 

Lisa använder sig av glaspärlor som en hjälp att räkna decimaltal med. Egentligen har de 

en massa användningsområden, menar Lisa, och de ligger även still på en filtmatta. 

Kortleken använder Lisa för att eleverna ska kunna räkna 

exempelvis multiplikationstabellen, men även för att eleverna 

ska kunna se symbolvärdet mer konkret, exempelvis hur siffran 

fem ser ut. Enligt Lisa ska det laborativa materialet vara så 

enkelt som möjligt för att de ska fungera bra. Charlotte och 

Ingrid gav korta svar, men Charlotte menar att materialet ska 

vara lätt att plocka fram när eleverna behöver det och Ingrid 

menar att materialet måste vara konkret och eleverna måste 

kunna plocka med dem. Ingrid berättar att ” allt material  

som ger eleverna en egen upplevelse av problemet, så att de får se eller känna det med den 

egna kroppen, är bra och ger en ökad förståelse i matematik”. 

 

 

Figur 1: Glaspärlor 

 Figur 2:”Little professor” 

 Figur 3 : Snottror 
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Pengar 

 

Charlotte menar att pengar (fig.4) är till stor hjälp för eleverna förståelse i subtraktion och 

addition och att detta material är konkret för eleverna samt att de får ta och se materialet 

framför sig. Charlotte gav mig ett exempel:  

 
Det var en kille som inte förstod minus och man  

räknade som kassörskan i affären för att få  

honom att förstå. Efter flera veckors arbete med  

honom och han hela tiden sa att han får ingenting  

tillbaka på 100-lappen när han ska betala 45 kr.   

Då framkom det att han hade rätt för mamma  

och pappa betalar alltid med kort. Han hade  

inte förstått sambandet med affär när jag  

förklarade. Då fick jag hitta en annan  

ingångsvinkel och då valde jag att konkretisera  

med hjälp av pengar”.  

 

Lisa berättar att exempelvis pengar är bra i momenten subtraktion och addition. Det är ett 

bra och konkret material för eleverna att få använda sig utav då de får se det framför sig. 

Pärlor eller ärtor är bra i momenten multiplikation och division för där får man se 

lösningen framför sig helt konkret från början om man använder sig utav materialet rätt. 

Snottror är bra i området multiplikation, addition men även subtraktion. Det är ett 

mångsidigt material som tar upp de fyra räknesätten. 

 

Förslag till material i de olika områdena i matematik 

 

Lisa gav mig även förslag på material som kan avvändas i olika delmoment i matematik. 

Inom taluppfattning lyfte hon pengar, sifferkort, kortlek, klossar och bilder. Inom området 

enheter föreslog hon olika måttband, linjaler, egna kroppen, olika mått, vatten, sand, ärtor, 

cm rutat papper, cm rutad plast film, stickor och pinnar, olika vågar med tyngder och 

saker att väga. I arbetet med statistik nämnde hon tärningar, egna undersökningar som 

redovisas i olika typer av diagram samt kortlek. Slutligen, beträffande problemlösning, 

föreslog hon att lösa problemet grafiskt genom att rita en bild av det, gör problemet i 

verkligheten och teckna det sedan det med siffror och symboler.  

 

De intervjuade pedagogerna avslutar med att poängtera att de använder sig av laborativa 

inslag i de områden i matematik där det behövs och de känner att eleverna inte fått de 

kunskaper som de måste införskaffa sig i området för att kunna gå vidare och kunna 

utvecklas. Lisa förtydligar att i området bråk är en laborativ arbetsmetod enligt henne en 

central faktor för att eleverna ska kunna förstå och ta till sig kunskapen på bästa sätt. 

Charlotte menar att valet av material har mycket att göra med vilket material som de har 

tillgång, till då utbudet inte är så vidare stort på hennes skola. Ingrid arbetar laborativt 

inom de flesta områdena i matematik, som taluppfattning, enheter, geometri, statistik, men 

framför allt i delmomentet problemlösning.  

 

 

 

 

Figur 4: Pengar 
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Lust till lärande i matematik 

 

Lisa poängterade att pedagogens engagemang och brinnande intresse för att eleverna ska 

tillägna sig så mycket kunskaper som möjligt smittar av sig på eleverna och detta skapar i 

sin tur en vilja och inspiration för eleverna och de öppnar dörrar för kunskapen. 

Utgångspunkten för ett bra lärande i just matematik anser Lisa är att eleverna vill lära sig 

men även att de tror på sig själva och vågar använda sig utav matematik. Charlotte 

berättar att pedagogen har en stor betydelse för om eleverna tar till sig kunskapen på ett 

bra sätt. Allt handlar om man som pedagog väljer bra konkreta material och sätt att visa 

eleverna på samt att man som pedagog är väldigt kreativ och uppfinningsrik så kunskapen 

når ut till eleverna som på sätt skapar en förståelse och lärande i matematik. 

5.2.1 Analys 

I den teoretiska bakgrunden tog Berggren och Lindroth (1997) upp 

olika laborativa material som kan gynna eleverna i deras 

kunskapsutveckling. De material som han hänvisade till var: 

Cuisenairestavar, Centikuber, Playdoughlera (fig.5) och Snottror. 

Alla tre pedagogerna tar upp en eller flera av dessa material som 

Berggren och Lindroth föreslår för en optimal kunskapsutveckling. 

Dessa var bland annat Centikuber, Cuisenairestavar och Snottror. 

Pedagogerna använder sig av det som Berggren och Lindroth 

(1997) kallar relationsmaterial. Ett exempel på denna sorts  

material är Cuisenairestavarna då detta material används för att se en relation till en annan 

för att kunna se en helhet av delarna (Berggren & Lindroth, 1997).   

 

Centikuberna kunde man med fördel jobba med inom 

ämnesområden som volym, menade lärarna, och då det fanns 

mycket av laborativa inslag i matematikböckerna om just volym att 

kom detta material till användning så eleverna får området mer 

konkretiserat. Lisa använde sig även av Snottror, vilket enligt 

Berggren och Lindroth (1997) med fördel används av elever med 

bristande kunskaper, men även för träna elevers tabellkunskaper.  

 

Ahlberg (2009) skriver att barn måste kunna utveckla sin förståelse av omvärlden genom 

att få många erfarenheter av att utforska och manipulera med många olika material samt 

att få prova dessa när de kommer i deras väg. Detta ger barnen mycket erfarenhet samt en 

utveckling när det gäller förståelse för matematiken. Genom att låta barn jobba med 

meningsfulla uppgifter kopplas detta till deras erfarenhetsvärld och i sin tur ökar detta 

barnens lust till lärande (Ahlberg, 2009).  

 

De tre pedagoger jag intervjuade använder sig av laborativ matematik, dels för att 

eleverna ska få se ett tydligare samband mellan de olika begreppen i matematik och dels 

för att de ska få möjlighet att arbeta på ett flertal olika sätt så att det skapas lust att lära, 

motivation och den aha-upplevelse pedagoger strävar emot. Löwing (2011b) framhöll att 

laborativ matematik är meningen att väcka nyfikenhet och möjligheter att skapa och 

uppleva matematik genom olika material om de används på rätt sätt (Skolverket, 2011b). 

Figur 5: Playdough lera 

Figur 6: Centikuber 
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5.3 Ser pedagogerna någon skillnad i elevernas kunskapsutveckling när de jobbar 

med laborativ undervisning? 

Charlotte menar att när man arbetar med ett laborativt arbetssätt så kommer eleverna ihåg 

bättre vad de har sett och lärt sig. Kunskapen lagrar sig och håller sig fast jämfört med när 

de bara arbetar med det abstrakta symbolspråk i matematikboken, som sedan bara faller 

bort. 

 

Lisa berättar: 
 

Man ser ju elevernas aha upplevelser tydligare. Det gör man inte  

riktigt när de jobbar med läroböckerna utan där kan de ju bara  

köra på. Men det är viktigt att man inte enbart arbetar laborativt  

utan även i läroböckerna så att eleverna kan koppla ihop det  

abstrakta symbolspråket i läroböckerna med det konkreta i den  

laborativa undervisningen så att de inte enbart kan det ena sättet  

och inte det andra. 

 

Ingrid och Charlotte är också inne på samma spår när de säger att elevernas aha 

upplevelser och förståelse ökar när man visar mer konkret än när man enbart jobbar med 

läroböckerna. Ingrid berättar att lusten och motivationen bland eleverna ökar när de får 

använda sig utav laborativt material och Charlotte tycker inte det är bra när de bara kör på 

i läroböckerna med det abstrakta bild och skriftspråket. 

5.3.1 Analys 

Alla tre pedagogerna återkommer ofta till att eleverna ska få plocka, undersöka och 

använda sig av en sorts aktivitet för att bättre kunna få ta till sig det konkreta och inte det 

abstrakta som står i läroböckerna och för att få en mer grundläggande förståelse för hur 

man kan koppla ihop det abstrakta med bild och skriftspråket. Detta kan återkopplas till 

Vygotskijs tankar om att konkretisering är en nödvändighet för att kunna nå ett abstrakt 

tänkande (Johansson &  Svedner, 2006). Även Wirth och Johansson (2007) beskrev 

matematikämnet som inte enbart att elever ska frambringa rätt svar gång på gång utan 

elever måste utveckla sina kunskaper i matematikämnet (Wirth & Johansson,  2007).  

 

De tre pedagoger jag intervjuade använder sig av arbetsmetoden laborativ matematik, dels 

för att eleverna ska få se ett tydligare samband mellan de olika begreppen i matematik och 

dels för att de ska få möjlighet till att arbeta på ett flertal olika sätt och på så sätt skapa en 

lust att lära samt en motivation och den aha upplevelse pedagoger strävar emot. Löwing 

(2011b) framhöll att laborativ matematik kan väcka nyfikenhet och möjligheter att skapa 

och uppleva matematik genom olika material, om de används på rätt sätt (Skolverket, 

2011b). 

 

Rystedt och Trygg (2010) hänvisar till en studie där det uppmärksammas att när elever 

arbetar på ett undersökande arbetssätt så behöver de bli aktiva i den process som blir för 

att deras tänkande ska resultera i användbar kunskap. Rystedt och Trygg hänvisar till en 

studie av Suydam och Higgins som menar att en engagerad samt välutbildad pedagog som 

inkluderar laborativa arbetssätt så blir den positiva effekten på en elevs kunnande till 

största delen positiv och att elevers kunnande når ett högre kunnande i matematikämnet 

(Rystedt & Trygg, 2010).  
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5.4 Finns det några fördelar respektive nackdelar med en laborativ undervisning? 

Lisa berättar att det laborativa materialet kan trilla ner på golvet och därigenom försvinner 

delar till materialet som man kanske inte hittar igen. Hon menar att vissa material ofta är 

uppbyggda på det sättet att det ska vara ett precist antal av något och om någon del 

försvinner är det inte lätt att få tag i delar igen, då det kanske inte längre finns ute på 

marknaden. Hon hävdar också att ”material ofta tar upp stor plats i klassrummet och den 

platsen kanske man inte har, men man kan arbeta med materialet på en matta på golvet där 

det oftast finns bra om plats och materialet försvinner oftast inte där”. Vidare menar hon 

att en stor nackdel är att om en bordsgranne också jobbar med ett material kan det ta upp 

mycket plats på bänkarna och detta är definitivt en stor nackdel att det tar så stor plats. 

Detta blir särskilt tydligt när man har en matematiklektion före lunch och man ska plocka i 

ordning och kanske spara materialet till nästa lektion. Då behövs det förvaringsutrymme 

till alla elevers material och har man då inte möjlighet att ta vid där man slutade nästa 

lektion, kan detta ställa till med problem. Lisas argument mot laborativ matematik var 

endast att eleverna börjar leka med materialet som man inte ska göra men även att det tar 

lång tid och är omständigt för pedagogen. Charlotte tyckte inte att det fanns några 

argument mot en laborativ matematikundervisning utan att det bara var ett positivt 

arbetssätt. Det som kunde gå fel under ett laborativ arbetstillfället var enligt Ingrid och 

Charlotte att utfallet av lektionen kanske inte blir vad de hade tänkt sig och då blir ju inte 

kunskapsinhämtningen för eleverna densamma. Enligt Ingrid ”så gör det inget om det inte 

blir som man har tänkt sig, däremot om eleverna börjar slåss, hälla vatten eller leka med 

materialet som man inte ska göra så är inte det optimalt”. 

 

Charlotte och Ingrid tycker även att det kan vara svårt att vara kreativ när man ska hitta på 

nya konkreta material för en liten peng. Lisa tycker att en svårighet, när man jobbar med 

äldre barn, kan vara att kunna plocka fram relevant material, då eleverna kan känna att det 

gjorde de när de var små barn. Samtidigt menar Lisa att om man bara kommer över den 

tröskeln som pedagog så är det nog inga problem. Lisa säger att exempelvis pengar kan 

man ju använda sig av i alla åldrar och att man som pedagog måste göra laborativt 

material till elevernas vardag i skolan.  
 

Pedagogerna över lag tycker att det är roligt och omväxlande att arbeta med en laborativ 

arbetsmetod och menar att elevernas ögon lyser upp när de får nya inslag i matematiken. 

Lisa märker en stor skillnad på när eleverna arbetar i läroböckerna, då det känns som om 

eleverna bara jobbar på och inte lägger någon större tyngd och vikt i vad de lär sig, medan 

när de får arbeta laborativt skiner deras ögon upp och deras lust till att lära ökar. Charlotte 

håller fast vid att elevernas ögon lyser och berättar att aha-upplevelser oftare dyker upp 

vid laborativt arbete än med abstrakta former av undervisning.  

 

Pedagogerna tycker även att det är roligt och stimulerande att se elevernas engagemang. 

Att ta del av deras följdfrågor och intressanta samtal till följd av undervisningen är en 

fröjd för pedagogerna, menar de. Men Lisa menar också att det är mycket att förbereda 

exempelvis klippa, klistra, plasta eller att plocka fram olika material som sedan ska stå 

framme, men att allt detta känns värt besväret när man ser elevernas engagemang och att 

de tycker att det är roligt och nyttigt för deras egen förståelse i matematik. Charlotte 

konstaterar även att det är en stor utmaning som pedagog att få med sig eleverna i ett 

moment som anses svårt, exempelvis subtraktion med tiotalsövergångar men det är roligt 

när man väl ser att de hänger med. Alla tre pedagogerna anser att arbeta/ undervisa 

laborativt ökar elevers förståelse och nyfikenhet för just ämnet matematik. Lisa berättar att 

personligen tycker hon att det är lättare att föröka förklara med hjälp av hjälpmedel än att 
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bara visa eleverna det abstrakta, som de senare kanske inte förstår, vilket kan resultera i att 

eleverna halkar efter. Lisa poängterar att det är viktigt för henne att försöka hålla ihop 

gruppen/ eleverna så att de arbetar med samma områden i matematiken och  att eleverna 

inte är på olika ställen i matematikboken, utan att hon kan fokusera på hela gruppen i en 

helhet och ett område.  

5.4.1 Analys 

Nackdelarna med en laborativ matematikundervisning var ganska många bland 

pedagogerna jag intervjuade. Deras attityder kan kopplas samman med det Rystedt och 

Trygg (2010) tar upp med den så kallade reflekterande läraren. De menar att en pedagogs 

attityder och förhållningssätt har stor betydelse för en pedagogs organisationsförmåga och 

hur de genomför sin undervisning i matematiken. Vidare beskrev Rystedt och Trygg 

(2010)  den reflekterande läraren som en pedagog, som i sin yrkesroll är villig att utveckla 

och förbättra sin undervisning genom att enskilt eller i en grupp reflektera över negativa 

händelser och därefter komma fram till förbättringar som leder till positiva förbättringar i 

undervisningen (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Pedagogen Lisas argument mot en laborativ undervisning var att eleverna lekte med 

materialet på fel sätt. Detta bekräftar Rystedt och Trygg (2010) med att hänvisa till 

Szendrei, som menar att elever måste få mycket exakta instruktioner om hur eleverna ska 

arbeta med det material som pedagogerna tar fram för att eleverna inte ska ” se fel saker” 

med materialet, som inte inkluderas i det tänkta arbetsområdet i matematiken. Detta i sin 

tur kan få till följd att materialet används stelbent och tråkigt och att eleverna inte lär sig 

mer än det tänkta användningsområdet (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Rystedt och Trygg (2010) fortsätter med att ett ämneskunnande i ett didaktiskt ämne som 

matematik påverkar en pedagogs syn på praktiska aktiviteter. De skriver vidare att flertalet 

pedagoger har en önskan om att få kompetensutbildning i ämnet och att kanske därefter ta 

in fler praktiska aktiviteter i matematiken ju mer undervisningserfarenhet de får. Rystedt 

och Trygg (2010) menar att det framkommit från studier att pedagoger brister i sitt 

kunnande i matematiska idéer och hur de kan representeras och uttryckas. Vidare 

beskriver Rystedt och Trygg att många pedagoger hade ett kunnande i de procedurer som 

finns i matematiken, men att det brister i deras erfarenhet av laborativa arbetssätt och 

arbetsformer. Pedagogerna hade problem med att välja material samt metoder. Rystedt 

och Trygg (2010) framhåller vikten av kompetensutveckling så att pedagoger får en bättre 

grundläggande förståelse för laborativa material och hur de kan vara ett bra hjälpmedel för 

ett bättre kunnande och förståelse i ämnet matematik (Rystedt & Trygg, 2010). Det som 

Rystedt och Trygg tar upp kan kopplas samman med att två av respondenterna tycker att 

de får för lite kompetensutveckling och att de skulle känna sig mer säkra med laborativ 

undervisning om de fick mer vidareutbildning i ämnet.   
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag diskutera de resultat jag fått samt mitt val av metod. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om pedagogerna använder sig av en laborativ 

arbetsmetod i undervisningen samt vilka fördelar respektive nackdelar med arbetssättet de 

såg, samt vilka material de använder sig av. Den frågan som skulle vara mest intressant av 

att få svar på var om pedagogerna ser någon bättre förståelse hos eleverna när de arbetar 

laborativt i jämförelse med läromedel.  

 

När jag sedan skulle bestämma tid med respondenterna visade det sig att de flesta hade 

väldigt mycket att göra på grund av Luciafirande i skolorna, så ett av villkoren för att de 

skulle delta var att intervjun max fick ta 15 – 20 min. Då två av mina respondenter hade 

kort om tid visade det sig att de uttömmande svar som jag var ute efter lyste med sin 

frånvaro. Jag som intervjuare kände mig stressad och obekväm och skyndade mig med 

mina frågor så att de kunde komma iväg och göra det som de skulle. Då jag enbart valde 

att göra min studie/ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer så trodde jag 

att jag skulle få en djup undersökning med långa svar. När intervjuerna började 

uppfattades mina frågor som svåra av två pedagoger. De tyckte att vissa begrepp inte var 

lätta att definiera, exempelvis begreppet laborativ matematik.  

 

I min studie/undersökning kommer reliabiliteten och validiteten in som en central 

frågeställning. Om en annan forskare skulle göra om min undersökning på nytt skulle 

resultatet antagligen bli ett annat. Här kom stressfaktorn in som ett argument för att 

undersökningen inte blev riktigt som jag hade planerat. Min studie grundar sig bara på 

intervjuer med tre pedagoger, vilket är lite för tunt. Hade jag kunnat få en respondent till 

hade materialet blivit lite mer djupgående och jag hade kunnat få ut mer av svaren. 

 

När studien var avslutad visade mycket riktigt att mina resultat var för tunna och att det 

inte gick att besvara studiens syfte utifrån det materialet. Jag fick då skriva ett par 

följdfrågor till mina respondenter där de kunde gå in lite djupare på frågorna och jag 

kanske skulle få de svar jag ville ha för en analysering i slutet av studien. Följdfrågorna 

blev elva stycken och det var meningen att de skulle gå in mer på djupet av hur material 

användes och varför pedagogerna just använde dessa i deras valda ämnesområde i 

matematiken. Respondenternas svar gav mig lite mer information om hur de använder sig 

av laborativt material i praktiken och varför. Svaren från intervjuerna har gett mig svar på 

det jag hade som syfte att ta reda på. Resultatet kunde ha varit mer djupgående och mer 

beskrivande och, som jag skrev i min inledning, så tog jag upp Dewey perspektiv på 

lärande och kunskapsprocessen. Han menar att kunskapsinlärning skapas genom aktivitet, 

undersökande och experimentellt arbetssätt (Engström, 2006). Som blivande pedagog 

anser jag att man ska använda sig utav laborativa metoder i matematik och att de ska vara 

ämnesintegrerat för att kunna förankra det konkreta hos eleverna. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I min undersökning/ studie framkom det att alla tre pedagogerna använder sig av laborativ 

undervisning. Pedagogerna angav en mängd konkret material som de använder sig av för 

att kunna visa eleverna ett mer konkret sätt att tänka och ge eleverna möjlighet att ta till 

sig kunskap och förståelse. De fick även mycket av deras inspiration av internet då det 

visade sig finnas mycket inspirationsmaterial just om laborativa material som utgår utifrån 

Lgr 11. Själva idén med laborativ matematik är ju att väcka elevers nyfikenhet och lust till 



   

24 
 

lärande. Detta tog Löwing (2011b) upp i sin rapport Laborativ matematik, konkretiserande 

undervisning och matematikverkstäder (Skolverket, 2011b). Då jag som blivande pedagog 

anser att man ska kunna vara kreativ och engagerad i eleverna och undervisningen på ett 

så mångsidigt sätt som möjligt håller jag med Löwing i detta resonemang. Ett annat 

argument för laborativ matematik är enligt mig att man ska visa eleverna varför 

matematik är ett viktigt ämne. Allt runt om oss kretsar runt någon form av matematik. 

Eleverna använder sig av matematik i någon form i vardagen varje dag och därför är det 

viktigt att väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna i tidig ålder så att de ser 

matematikämnet som roligt och spännande.  

 

Alla tre pedagogernas arbetssätt med laborativt material påminner om det som Malmer 

(2002) tar upp om de sex inlärningsnivåerna. Den första nivån som Malmer tar upp 

handlade mycket om att man som pedagog ska utveckla elevernas ordförråd. Alla 

pedagogerna för någon form av kommunikation i samband med arbetsmetoden. 

Pedagogerna tyckte att det var viktigt att de ska kunna berätta och beskriva vilket går in i 

nivå 1, tänka - tala. Detta var enligt Malmer en central faktor för att utöka elevernas 

verbala ordförråd (Malmer, 2002).  

 

Pedagogerna är även inne på Malmers inlärningsnivå två där det är viktigt att göra – 

pröva. Enligt pedagogerna är det viktigt att använda sig av sinnena och Malmer (2002) 

beskrev att handen är hjärnans förlängda redskap och genom att sinnena får komma till 

användning ska detta enligt Malmer (2002) öka elevernas förutsättningar till en ökad 

förståelse inom ett valt ämne. Pedagogerna anser att laborativ matematik handlar om att 

göra och pröva och att det är en undersökande aktivitet där eleverna får se konkret 

material. Lisa berättade att man skulle göra de laborativa inslagen som en naturlig del i 

elevernas vardag vilket enligt Malmer (2002) är den viktigaste aspekten av laborativ 

matematik. Malmer (2002) tar även upp i nivå tre att man ska synliggöra (Malmer, 2002). 

Alla tre pedagogerna har någon form av kommunikation för att se om eleverna följer med 

i tankegångarna. Lisa sa att  ” eleverna har gjort det med papper och penna och de kan 

precis hur det går till men när de får se det konkret så förstår det bättre”. Detta är enligt 

Malmer (2002) en viktig del i pedagogernas arbetssätt för att se om elevernas tankegångar 

och uppsatta strukturer fungerar och är utvecklingsbara (Malmer, 2002). Pedagogernas 

resonemang om att eleverna ska få se och röra med hjälp av konkret material anser jag har 

en stor central roll i ett barns lärande och förståelse. Barn lär sig bättre då de få se och röra 

men även att föra diskussioner då detta även frambringar ett bättre matematiskt språk där 

de kan berätta hur det kommer sig att det blir just så och inte på ett annat sätt.  

 

Pedagogernas svar kring laborativ matematik och varför man ska använda sig av denna 

arbetsmetod gick att koppla även till Malmers (2002) inlärningsnivåer 4 och 5 då 

pedagogerna har många laborativa inslag med volym i läroböckerna konkretiseras detta 

genom en laborativ arbetsmetod samt att de sätter elevernas förvärvade kunskaper i bruk 

genom någon form av problemlösning. Två av pedagogerna, Lisa och Ingrid kommer även 

in på nivå 6 som är kommunikation genom ämnen. Två av pedagogerna berättade att de 

tycker om att jobba som de gör nu. Lisa sa att hon jobbar lite om lott och Ingrid sa att det 

krävs för mycket planering att ha det mer än vad hon har nu. Båda pedagogerna sa dock 

att eleverna får mycket matematik i andra ämnen också så därför behöver de inte mer 

laborativa inslag just i matematikämnet. Löwing (2011c) understryker att kunskaper 

behöver och kräver kunskapsinskott från andra ämnen för att elever till fullo ska kunna 

tillgodogöra sig hela undervisningen (Skolverket, 2011c). 
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Att en laborativ undervisning, men även ämnet matematik i sig ska vara rolig och lustfylld 

för eleverna ska det inte råda någon tvekan om enligt min mening. Alla tre pedagogerna 

hade upplevt att eleverna tycker att det är kul och spännande och att de ser i barnens ögon 

när de förstår. Om man då som pedagog har en strävan att göra matematiken rolig och 

spännande men även utvecklande och lärande så borde undervisningen bestå av mera 

laborativa inslag. Problemet med detta kan vara enligt mig att uppfylla alla elevers behov 

av ett lustfyllt lärande, men detta kan undvikas med en varierad undervisning. En 

laborativ undervisning i dagens skola och samhälle lyfter fram och ser till att även de med 

någon form av matematiksvårigheter får en mer varierad metod för att ta till sig 

kunskapen och inte bara använda sig utav deras matematikböcker där de kanske känner 

sig otillräckliga och halkar efter i undervisningen men även kunskapsinhämtningen från 

varje delmoment i matematiken. Det är som Malmer (2002) tar upp, att eleverna med 

svårigheter behöver arbeta med hand och öga i kombination, med samtal och med 

diskussioner för att deras begreppsuppfattning ska kunna öka. Detta är viktigt som 

pedagog att snappa upp tidigt i skolåren, så att man kan ha en mer varierad undervisning 

och en  undervisning som passar alla. Det är även viktigt att man tar sig tid till 

matematiken och går igenom mycket av delmomenten konkret för att sedan hjälpa 

eleverna att koppla samman detta med det abstrakta och svåra symbolspråket i böckerna. 

På detta sätt tror jag att framgångarna i matematik bara kommer öka och lusten och viljan 

hos eleverna och att elever inte bara minns matematiken som svår och jobbig.  

 

Det finns många material att tillgå i skolans värld, om man är kreativ och villig försöka 

hitta nya sätt att nå fram till kunskapen. Berggren och Lindroth (1997) tog upp fyra sorters 

material som man kan arbeta med som pedagog. Dessa material anser jag har ganska 

många användningsområden, med några nackdelar. Cuisenairestavarna har många 

användningsområden exempelvis bråk, procent och ekvationer. Då jag som elev fick 

upptäcka detta material ansåg man  att det var knepigt och många delar som man skulle 

hålla reda på. Detta material tar lång tid att vänja sig vid som elev och jag anser att om 

man är lite kreativ finns det andra material att tillgå istället för detta.  Detta material fanns 

i de tre skolor som jag besökte, men pedagogerna använde sig inte så mycket av det 

längre, utan tog fram andra material till eleverna. De andra materialen som nämndes i min 

teoretiska bakgrund var bland annat centikuber, Play Doh lera och Snottror. Centikuberna 

är ett relativt enkelt material att arbeta med då varje sida är 1 cm. Dessa kuber kan med 

fördel användas till områden, som volym, då detta är ett material som är lättförståeligt och 

lätt för pedagogen att visa konkret för eleverna. Play Doh leran är enligt mig ett bra sätt att 

visa volym på då leran kan formas och tryckas ihop, men ur en ekonomisk synvinkel är 

detta ett dyrt material som är en förbrukningsvara och inte håller speciellt länge då det har 

en tendens att torka ut. Snottrorna som tas upp använde sig Lisa sig av ganska mycket i 

sin laborativa undervisning. Eleverna tränades i subtraktion, addition, division och 

multiplikation. Detta material har jag som VFU – student fått se användas av eleverna. 

Efter ett tag, när det har används kontinuerligt, så memorerar barnen svaren på snottrorna 

och de gör dem på ren automatik och inte för att ta till sig kunskap. Detta är enligt min 

mening en nackdel med detta material. Pedagogerna borde byta ut just detta material med 

jämna mellanrum så att inlärningen blir baserad på kunskap och inte på ren automatik.  

 

De tre pedagogerna är överens om att en laborativ arbetsmetod i matematik är A och O för 

elevers förståelse och begreppsuppfattning. Däremot ansåg de att arbetssättet hade många 

nackdelar då det kom till materialet. De ansåg att materialet tog upp mycket plats, det 

trillar ner på golvet och att materialet ofta försvinner. Detta kan jag hålla med om till viss 

del, men  om man har små grupper om max 12 elever och laborerar i smågrupper i 
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ordnade och strukturerade former, tror jag att detta problem kan minimeras. Jag anser 

även att detta inte är av central betydelse, utan fokus ska ligga på elevernas kunskaps-och 

begreppsinhämtning i matematiken. Jag tror även att, precis som läraren Lisa nämner, att 

man helst ska sitta i en liten ring på golvet, gå igenom materialet med eleverna så att de 

använder det på rätt sätt och att man som pedagog ser att de förstår. Om man inte arbetar i 

små grupper kommer antagligen syftet med hela undervisningstillfället att bli fel och man 

får med sig färre elever i det matematiska tänket.  

 

Jag tror att det handlar mycket om att man som pedagog ska komma över tröskeln av 

osäkerhet kring att arbeta laborativt. Många pedagoger är vana vid att enbart arbeta enligt 

läroboken för att just få med sig så många elever som möjligt på väg till de uppsatta 

målen. Detta anser jag vara en mindre gynnsam syn, då jag anser att eleverna så mycket 

som möjligt ska få utföra så mycket aktiva aktiviteter som möjligt, då bästa sättet för att 

nå kunskap är just ett elevaktivt arbetssätt. 

 

I studien kom det även fram att elevers dokumentation av de laborativa aktiviteterna var 

sällan förekommande. De fick i mån av tid ibland en stencil som de bokförde resultaten på 

och som de sedan satte in i sina pärmar. En laborativ undervisningsform ska enligt mig 

innehålla både dokumentation från elevernas men även från pedagogen. Detta kan med 

fördel användas vid matematiska diskussioner för att eleverna ska få använda sig av ett 

matematiskt språk. Detta står även framskrivet i Lgr 11, att elever ska få möjligheter att 

utveckla kunskaper i att argumentera på ett logiskt sätt samt att kommunicera på ett 

matematiskt språk. Detta anser jag vara en central faktor för en lyckad framgång i 

matematik. Vidare står det att syftet med undervisning i matematik är just att eleverna ska 

få förmåga att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp samt utveckla sina 

kunskaper i att argumentera på ett logiskt sätt samt kunna kommunicera på ett 

matematiskt språk. Under pågående studie hade jag höga förväntningar på att elever 

dokumenterade sina laborativa aktiviteter själva och att de sen förde en kommunikation 

med andra elever. Detta visade sig efter avslutad studie vara fel. Eleverna för någon form 

av dokumentation men inte alltid. Pedagogerna la inte den största vikten vid att låta 

eleverna dokumentera och analyser samt föra dialog med varandra. Pedagogerna kan 

kanske få ut mycket av vad eleverna kan under deras gemensamma diskussioner och 

uppföljningar, men jag som blivande pedagog anser att dokumentationen ska vara en 

central och betydande del i elevers kunskapsinlärning av begrepp och matematiska 

språkkunskaper.  

 

För att eleverna ska nå framgång i matematik och för att man som pedagog ska kunna 

skapa lusten till lärande och viljan till att förstå och se nyttan i matematiken för eleverna, 

anser jag att man som pedagog ska försöka arbeta så mycket som möjligt med en laborativ 

arbetsmetod. Man ska variera sitt sätt att lära ut men samtidigt vara lyhörd för elevers 

individuella behov, när det nu i dagens samhälle är ofta förekommande med elever med 

någon form av matematiksvårighet. Det är viktigt för mig som blivande pedagog att 

genom ett laborativt arbetssätt kunna entusiasmera eleverna så att det i sin tur skapar ett 

brinnande intresse för ett svårt och komplicerat ämne som matematik faktiskt är och 

uppfattas som.   
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Jag slutar med ett Montessoricitat som jag tycker stämmer in på vad jag som blivande 

pedagog strävar efter i min undervisning i matematik: 

 

”Ingen kan lära sig något. Allt man kan göra är att hjälpa någon att lära sig själv. 

Läraren kan berätta, beskriva, orientera, kartlägga – men förvärvandet av kunskaper 

måste ske genom elevens egen aktivitet”.  

      ( Malmer, 1990) 

 

 

6.3  Slutord och tankar om vidare forskning 

Genom denna studie har jag fått möjlighet att läsa mycket litteratur om det ämne som 

inspirerar mig i min kommande roll som pedagog. Att arbeta laborativt i matematik anser 

jag ha en betydande inverkan på elevers resultat och begreppsuppfattning, men även på 

elevernas lust till lärande samt nyfikenhet på matematik, vilket behövs för deras fortsatta 

studier och vuxenliv. Genom undersökningen ville jag ta reda på pedagogernas syn på 

laborativ matematik och vilka material som de använder sig av och hur detta hjälper 

eleverna att se det konkreta. Jag ville samtidigt även se hur pedagoger binder samman det 

som pedagogerna arbetar laborativt med och det abstrakta som finns i läroböckerna.  

Den viktigaste frågan jag ville ha reda på var om pedagogerna ser någon 

kunskapsutveckling när de arbetar laborativt kontra läromedel. I min blivande roll som 

pedagog känner jag mig osäker om vilka fördelar respektive nackdelar det finns med olika 

arbetssätt och ett av dem är att arbeta laborativt med eleverna. Är det till nytta att arbeta 

laborativt ur ett begrepps-och kunskapsperspektiv? Syftet efter avslutad undersökning och 

forskning om ämnet var att kunna använda mig av de kunskaper som jag har fått från 

pedagogerna i studien. 

Under studiens gång kom det upp ett par frågeställningar som hade varit intressant att ta 

upp i ett framtida arbete, nämligen vad eleverna tycker om laborativ matematik och om de 

ser några fördelar respektive nackdelar med arbetssättet. En annan tanke som dök upp var 

att man kanske skulle observera laborativa lektioner i matematik för att se hur de går till 

och undersöka på om eleverna därigenom får en bättre begreppsförståelse.  
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Bilaga 1 - Undersökningsbrev 

 

Hej, 

Mitt namn är Nina Dahlström och jag är en lärarstudent som går sista terminen här på 

Linneuniversitetet i Växjö. Anledningen till varför jag skriver detta brev är att jag under 

höstterminen ska skriva examensarbete inom det matematikdidaktiska ämnesområdet. Mitt 

examensarbete kommer handla om Laborativ matematik – ur ett lärarperspektiv. Syftet med 

studien är att ta reda på era kunskaper hur ni arbetar laborativ med matematiken. Vilka 

material ni använder er av? Jag vill som snart nyexaminerad pedagog ta vara på era kunskaper 

och erfarenheter. Jag vänder mig därför till dig som ämneslärare och undervisar i matematik. 

 

Allt deltagande är naturligtvis frivilligt men det hade varit tacksamt om ni ställer upp på en 

intervju där ni delar med er av era erfarenheter till mitt examensarbete och min framtida roll 

som pedagog. Alla svar som ni ger kommer behandlas konfidentiellt och kommer vara 

anonymt i examensarbetet.  

 

Om ni är villiga att ställa upp på en intervju så kan ni kontakta mig på adressen som följer 

eller via telefonkontakt. 

 

Med vänliga hälsningar Nina Dahlström 

 

 

 

 

Mailadress: ……..@student.lnu.se 

                                     Mobnr: 00X – 00100X1    
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

1. Hur många år har du arbetat inom verksamheten? 

2. Vad lägger du i begreppet laborativ matematik? Beskriv så utförligt du kan. 

3. Finns det några argument för laborativ matematik/ undervisning? 

4. Ser du några svårigheter? 

5. Finns det några inslag med ett laborativt arbetssätt i matematikboken?   

6. Kan du ge några exempel på något laborativt material som du använder dig utav? 

7. Varför just dessa material?  

8. Hur planerar du en laborativ matematiklektion för att en optimal inlärning ska kunna 

ske? 

9. Vad kan gå fel under en laborativ lektion? 

10. Hur gör du när du ska knyta ihop det konkreta med det abstrakta som finns i 

läroböckerna? 

11. Hur dokumenterar du en laborativ matematiklektion? 

12. Hur dokumenterar eleverna dessa laborativa lektioner? 

13. I hur stor utsträckning använder du dig utav ett laborativt arbetssätt? 

14. Ser du någon skillnad i elevernas kunskapsutveckling när du jobbar laborativt kontra 

läromedel? 

15. Skulle du personligen vilja ha mer laborativ matematik i undervisningen? 

16. Får ni som pedagoger kompetensutveckling i matematik? 

17. Skulle ni vilja bli erbjudna detta? 
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Bilaga 3 - Följdfrågor 

 
1. När du som pedagog använder dig utav laborativa inslag/ material i undervisningen, 

varifrån hämtar du din inspiration till vilka material du ska använda dig utav? 

2. Hur gör du som pedagog när du väljer material för de olika ämnesområdena i 

matematik? 

3. I vilka områden i matematik använder du dig utav laborativa inslag? 

4. Vilka fördelar ser du som pedagog när du undervisar laborativt i matematik när det 

gäller elevernas kunskapsinlärning och förståelse? 

5. Vilka reaktioner brukar du som pedagog få utav dina elever när du jobbar med 

laborativa inslag i matematik? 

6. Hur upplever du som pedagog att det är att undervisa laborativt i matematik? 

7. När i ett moment brukar du låta eleverna arbeta laborativt? 

8. Vad tror du som pedagog är utgångspunkten för ett bra lärande i matematik? 

9. I intervjuerna tog ni pedagoger upp olika material som ni använder er utav i er 

laborativa undervisning. Dessa var bl.a. Cuisenairestavar, Centikuber, Snottror, ”Little 

Professor”, makaroner, pärlor m.fl. Hur gjorde ni som pedagoger när ni valde dessa 

material och hur ger dessa material en bra inlärning för eleverna? 

10. I vilka ämnesområden använder ni er utav dessa material och varför är just dessa 

material optimala för att eleverna ska få en så bra inlärning som möjligt i 

delmomentet? 

11. Vilka material passar bra i de olika delmomenten i matematik och varför?  
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