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”Man tänker kanske aldrig lika bra med huvudet som med händerna” 

- lärares användning av ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen 

 

“You might never think as good with your head as you do with your hands” 

-teachers’ use of an laborative teaching approach to mathematics 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur matematiklärare i årskurs 4-6 använder ett 

laborativt arbetssätt i matematikundervisning. Studien innefattar hur det laborativa 

arbetssättet används och vad det ska tillföra. Vi undersöker även när lärare väljer att 

använda ett laborativt arbetssätt respektive när de väljer att inte göra det. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod där både intervjuer och 

observationer nyttjas. I studien deltar tre verksamma lärare som intervjuades och i 

samband med intervjuerna observerades även en matematiklektion. 

 

I studien framkommer det att lärarna använder ett laborativt arbetssätt i olika 

utsträckning. Samtliga lärare är positiva till arbetssättet och de upplever att eleverna har 

nytta av att arbeta med flera sinnen samtidigt då alla lär sig på olika sätt. Lärarna 

upplever att eleverna tycker laborativt material är roligt, något som bekräftas under 

observationerna. Studien visar också att användningen av ett laborativt arbetssätt kräver 

att läraren planerar noggrant och har kunskap om de material som används. Resultatet 

visar att när läraren använder ett laborativt arbetssätt utan förberedelser resulterar det i 

att eleverna inte tar till sig kunskapen. Studien visar också att arbetssättet kan utvecklas. 

 

Nyckelord 
Laborativ matematik, Laborativt material, Laborativt arbetssätt, Matematikundervisning 
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1 Inledning 
Under vår matematikutbildning på Linnéuniversitetet diskuterade vi hur 

matematikundervisningen borde se ut i skolorna. Laborativ matematik och laborativt 

material förespråkas på föreläsningar och under seminarier och det är svårt att inte 

ryckas med som lärarstudent. Laborativa aktiviteter återfinns både i litteraturen och på 

internet, både som lektionsplaneringar och som inspirerande tips.  

 

Trots att det idag finns ett stort intresse för laborativ matematik ute i skolorna och bland 

lärare väljs det laborativa arbetssättet ofta bort menar Gudrun Malmer (2002). Malmer, 

som med 50 års erfarenhet inom det svenska utbildningsväsendet och utnämnd 

hedersdoktor vid Göteborgs universitet, tycker att matematikundervisningen ska utgå 

ifrån elevernas erfarenheter. Hon anser också att elever ska få utrymme att arbeta i sin 

egen takt med ett laborativt arbetssätt. 

 

Många skolor har idag som målsättning att använda laborativ matematik för att förbättra 

den befintliga matematikundervisningen, menar Rystedt och Trygg (2010). Författarna 

är djupt engagerade i laborativ matematikundervisning och har länge arbetat med 

matematikverkstäder för att öka kompetensen hos lärare. Genom sina undersökningar 

och observationer har de genom åren varit i kontakt med tusentals lärare runt om i 

landet. 

 

Då ett laborativt arbetssätt kan hjälpa fler elever att nå både mål och nya kunskaper 

känns det som ett område värt att utforska (Malmer 2002; Rystedt och Trygg 2010). 

Den tidigare uppfattningen om att laborativ matematik enbart skulle användas för yngre 

barn och elever i svårigheter börjar idag att suddas ut. Dock finns en viss negativ 

stämpel kvar och en del lärare upplever att elever tycker det är barnsligt att arbeta 

laborativt (Malmer 2002). 

 

Med denna vetskap i ryggen om både laborativt arbetssätt och dess fördelar tillsammans 

med våra egna erfarenheter från praktiken blev valet av självständigt arbete inte svårt. 

Vi hoppas att det vi lär oss under arbetets gång följer med oss in i läraryrket och hjälper 

oss att använda ett laborativt arbetssätt på ett, för eleverna, gynnsamt sätt. 

 

1.1 Skolans styrdokument - Lgr 11 
Vad står det i våra styrdokument? Under avsnittet grundläggande värden framgår det 

tydligt att skolan ska hjälpa elever att utvecklas och främja ett livslångt och lustfyllt 

lärande (Skolverket 2011:a). Att tillåta och uppmuntra ett skapande arbete och lek under 

dagen är en stor del av det aktiva lärandet, en självklarhet för att eleverna ska ta till sig 

kunskap (Skolverket 2011:a). Vidare står det att “Skolan ska stimulera varje elev att 

bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket 2011:a, s.10). 

Under rubriken “Kunskaper” finns de mål som skolan ska sträva mot, att alla elever: 

 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga, 

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

(Skolverket 2011:a, s.13) 
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Det framgår tydligt att det i läroplanen finns förutsättningar att engagera och motivera 

elever på flera olika sätt samtidigt som det inte utesluter ett lustfyllt lärande där eleverna 

har möjligheten att upptäcka och utforska sin omgivning. 

 

1.1.1 Kursplan i matematik 

Kursplanen i matematik beskriver matematisk verksamhet som en kreativ, reflekterande 

och problemlösande aktivitet som har en nära koppling till den samhälleliga, sociala och 

tekniska utvecklingen. Det står också att matematiska kunskaper ger oss människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivet (Skolverket 2011:a). 

Undervisningen i matematik syftar också till att: 

 

 eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt 

reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 

hjälp av matematikens uttrycksformer. 

 

 eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i 

vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang. 

(Skolverket 2011:a, s.62) 

 

Även om kursplanen i matematik inte uttryckligen använder begreppet laborativt 

arbetssätt betonas ändå vikten av att matematiska begrepp, metoder och problem 

tydliggörs för eleven. Kursplanen är också tydlig med att elever ska utveckla ett intresse 

för matematik samtidigt som de ska bli trygga i sin matematiska förmåga. I flera av de 

artiklar, avhandlingar och böcker vi använder i studien menar författarna att 

diskussioner kring matematik ofta uppstår när elever använder laborativ matematik 

vilket ger lärare möjlighet att förstå hur elever tänker matematiskt (Löwing och Kilborn 

2002; Löwing 2004; Malmer 2002; Moyer 2001). 

 

1.2 Konkretisering då och nu 
Szendrei (1996) beskriver i en artikel, Concrete materials in the Classroom, hur 

laborativt material och ett laborativt arbetssätt har sett ut förr. Hon påpekar att 

pedagoger skapade eget material som användes i undervisningssyfte redan för flera 

hundra år sedan. I början av 1900-talet användes stenar, bönor, riskorn och andra 

vardagliga föremål som hjälpmaterial i matematikundervisningen, vilket ligger till 

grund för en del av dagens laborativa material. Trots att laborativt material har en lång 

historia har materialet inte alltid varit accepterat samtidigt som användningen inte alltid 

varit korrekt. Szendrei talar också om att det kan vara fördelaktigt att använda 

vardagligt material istället för konstruerat material om pedagogen inte är tillräckligt 

insatt i det konstruerade materialet. En fördel med vardagligt material är att föräldrar 

lättare kan följa upp skolarbetet och hjälpa sina barn hemma, något som är svårt om 

läraren enbart använder konstruerat material i skolan. 
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Szendrei (1996) tar också upp tre risker vid användandet av laborativt material: 

 

 Kan läraren lära sig hur materialet ska användas på rätt sätt? 

 Får läraren tillbaka tiden det tagit att lära sig materialet? 

 Kommer kunskapen som vunnits med hjälp av materialet att vara användbart i 

flera situationer, inom och utanför skolan? 

 

Vidare skriver hon att laborativt material kan vara både ett användbart hjälpmedel men 

också ett slöseri med tid om det används fel. Det är inte alltid lätt att göra kopplingen 

mellan det konkreta och det abstrakta vilket gör lärarens planering av materialets 

användning till en viktig del. Szendrei (1996) skriver sammanfattningsvis att laborativt 

material och dess arbetssätt inte är någon mirakelkur utan att lärare noggrant måste 

planera och förbereda användningen. Läraren måste utöver detta även vara införstådd 

med hur och varför materialet ska användas. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att ta del av hur matematiklärare i årskurs 4-6 använder ett 

laborativt arbetssätt i matematikundervisningen. Vi vill också undersöka om och i så fall 

hur användandet skiljer sig mellan de olika lärarna. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur använder lärare ett laborativt arbetssätt i matematiken och vad ska det 

tillföra? 

 Vid vilka områden i matematiken använder lärare ett laborativt arbetssätt och 

när prioriteras det laborativa arbetssättet bort? 
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3 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden är uppdelad i fyra avsnitt där vi behandlar litteratur som 

studerats inför detta arbete. Litteraturen fokuserar på frågor om lust att lära och ett 

laborativt arbetssätt med dess för- och nackdelar. 

 

3.1 Lusten att lära sig matematik 
Skolverket utgav en rapport år 2003 med syftet att undersöka det lustfyllda lärandet i 

matematik. Undersökningen fann samband mellan elevens tro på att de kunde lära sig 

matematik och deras lust att lära sig. De elever som upplevde att matematiklektionerna 

enbart gick ut på att arbeta snabbt framåt i sin arbetsbok upplevde även att de inte hade 

något att sträva efter, det fanns inget klart mål. En brist på mål kan också bidra till att 

matematiken kan upplevas som svår och meningslös (Skolverket 2003). 

 

En del av de elever som istället upplevt att de engagerats i både kropp och själ pratar om 

“aha-upplevelser” när de kommit fram till ett svar eller förstått ett samband (Löwing 

2002). Ofta beskriver eleverna att de både fått känna på och tänka kring uppgiften med 

hjälp av något material. Granskningens generella intryck var att elevernas lust att lära 

varierar kraftigt från elev till elev och att de yngre elevernas nyfikenhet mattas av senare 

under skoltiden, speciellt inom ämnet matematik (Skolverket 2003). Sanderoth (2002) 

anser att alla barn föds nyfikna och att det är bemötandet från vuxna som avgör om de 

utvecklar sin nyfikenhet och samtidigt ett positivt självförtroende. Ett par av de åtgärder 

och förslag som presenteras i skolverkets granskning (2003) är: 

 

 Mer varierande undervisning. Större flexibilitet och högre grad av anpassning 

till olika elevers/elevgruppers verkliga förkunskaper, förståelse, intresse och 

studieriktning. Det gäller såväl innehåll, arbetssätt, läromedel som annat 

arbetsmateriel. 

 Ett relevant och begripligt innehåll. Större utrymme för fantasi, kreativitet och 

nyfikenhet, Uppgifter som utmanar, både läroboksbaserade och hämtade från 

autentiska situationer. Fler inslag av praktiska tillämpningar och konkreta 

upplevelser av den abstrakta matematiken. Fler representationsformer än text 

som appellerar till fler sinnen och som skapar olika möjligheter till lärande, 

förståelse och upplevelser av att lyckas och som utgår från elevers olika behov. 

 Varierat arbetssätt med inslag av laborativa metoder både individuellt och i olika 

gruppkonstellationer. 

(Skolverket 2003, s.55-56) 

 

Skolverkets granskning (2003) visar vikten av att låta eleverna få känslan av att lyckas i 

skolan då det ökar deras motivation. Därför är det också viktigt att hjälpa eleverna 

lyckas med att nå målen i ämnet. Sanderoth (2002) menar att det är oerhört viktigt att 

undervisningen baseras på verklighetsförankrade uppgifter som har utgångspunkt i 

elevernas vardag. Vidare menar Sanderoth (2002) att mål som anpassas till elevernas 

tidigare erfarenheter har större chans att bli uppnådda. Hon påpekar också att eleverna 

har lättare att minnas ett innehåll som är intressant vilket bidrar till större möjligheter 

för eleverna att lära sig och förstå det valda området. 

 

Eleverna kan uppleva matematiken som enformig och meningslös och då är det extra 

viktigt att läraren gör undervisningen intressant och positiv (Skolverket 2003). 
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Sanderoth (2002) är inne på samma linje och menar att när elever känner glädje i 

skolarbetet uppfattar de inte skolan som meningslös. Författaren ser sambandet mellan 

lust och engagemang där lust är en emotion som gör att allt känns så roligt att tiden 

glöms bort. Resultatet av detta är, enligt författaren, en vilja hos eleven att fortsätta med 

skolarbetet. En av punkterna som skolverkets granskning lyfter fram är att det är 

pedagogens kunskap och bemötande som är den enskilt viktigaste faktorn för att 

eleverna ska ha lust att lära sig (Skolverket 2003). Även Sanderoth (2002) tar i sin 

avhandling upp att det är lärarens bemötande som påverkar lusten att lära då det är en 

kontinuerlig process som både kan stimuleras och negligeras beroende på lärarens 

inställning. 

 

3.2 Laborativt material 
Malmer (1990) menar att laborativt material kan fungera som en bro mellan 

matematiken och vår fysiska omgivning. Det laborativa materialet visar även eleverna 

en konkret lösning på ett abstrakt problem. Matematiken kan förklaras och representeras 

på olika sätt och därför fungerar laborativt material som en representationsform 

(Rystedt och Trygg 2010). Laborativt material är en bred genre eftersom materialet kan 

innefatta en mängd olika föremål, menar Rystedt och Trygg (2010). Rystedt och Trygg 

(2013) skriver också att materialet som används inom matematikundervisning både går 

att se och röra. Materialet går att förändra, manipulera, plocka ihop och isär, flytta på 

och experimentera med. Löwing och Kilborn (2002) poängterar att konkretisering 

förlorar en av sina viktigaste poänger om man benämner laborativt material för “konkret 

material” eftersom det laborativa materialet inte har någon konkretiserande egenskap i 

sig självt. Författarna säger dock att om materialet används för att underlätta förståelsen 

så har materialet använts konkretiserande. Likväl är det inte materialet i sig som är 

konkret. 

 

Szendrei (1996) delar upp laborativt material i två centrala huvudgrupper. Den första 

gruppen är vardagliga föremål, saker som finns i vår omgivning, både i arbetsliv och i 

naturen. Den andra gruppen, pedagogiska material, är tillverkade för att användas vid 

matematikundervisning. Rystedt och Trygg (2013) menar att det kan vara syftet som 

avgör inom vilken grupp ett hjälpmedel hamnar. Det finns enligt Szendrei (1996) en 

starkt växande grupp laborativa material, nämligen spel och datorprogram. Rystedt och 

Trygg (2010) lägger även till mobiltelefoner med dess spel och appar samt den 

interaktiva tavlan. Dessa IT-baserade hjälpmedel räknas dock inte till en egen grupp 

utan rör sig mellan de andra två grupperna.  Föremålen i grupp ett, de vardagliga 

föremålen, har ett mer allmänt användningsområde och kan hjälpa elever att nå både 

vetenskaplig och praktisk kunskap. Föremålen i grupp två, de pedagogiska materialen, 

har som främsta uppgift att användas vid specifika områden eller moment och ska 

kunna illustrera och visa elever på ett sätt som de vardagliga föremålen inte kan. I de 

pedagogiska materialens uppgift ingår även att hjälpa läraren att upptäcka eventuella 

brister i elevernas tankegångar, något som de vardagliga föremålen oftast inte kan 

hjälpa till med (Rystedt och Trygg 2010). 

 

Det finns idag, som nämnts ovan, ett stort utbud av laborativa hjälpmedel och här följer 

en kategorisering som Malmer (2002, s.94) använt sig av: 
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1. Material för sortering, klassificering, jämförelse etc. Exempel: Logiska block, 

träklossar eller mattekuber, träkulor (med hål) och diverse plockmaterial. 

   
(Figur 1: Logiska block)                           (Figur 2: Plockmaterial för sortering) 

 

2. Strukturellt material för arbete med tal- och taluppfattning. Exempel: 

Räkneväska (Malmers), Unifixmaterial, Multibasmaterial och Centimomaterial. 

               
(Figur 3: Centikuber)  (Figur 4: Multibas) 

 

3. Relationsmaterial, som belyser matematiska processer och hjälper till att 

visualisera relationer. Hit hör Cuisenaires färgstavar som ofta används när det 

räknas bråk- och decimaltal. 

   
(Figur 5: Cuisenairestavar)  (Figur 6: Bråkremsor) 

 

4. Material för övningar med enheter. Exempel: längd, massa, volym, tid och 

pengar. 

  
(Figur 7: Förevisningsklocka)  (Figur 8: Tumstock och Linjal)           
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5. Delvis självkontrollerande material som tränar färdigheter. Exempel: AKTIV-

spel, Palinmaterial, miniräknare och spel på surfplattor och datorer. 

   
(Figur 9: Palinmaterial)  (Figur 10: Surfplatta) 

 

6. Övrigt. Exempel: Olika sorters tärningar, kortlekar, geobräde och memoryspel 

   
            (Figur 11: Geobräde)                (Figur 12: Kaplastavar) 

 

(Foton av Asphage och Vikman 2015) 

 

3.3 Laborativ matematik och dess fördelar 
Ordet laboration kommer ifrån latinskans ord laborare och betyder arbeta (Rystedt och 

Trygg 2005). Enligt Nationalencyklopedins definition är en laboration när man arbetar 

praktiskt med naturvetenskapliga försök eller experiment, vanligen i undervisningssyfte. 

Rystedt och Trygg (2010) definierar laboration som ett arbetssätt där experiment 

används samtidigt som de betonar att en laborativ matematikundervisning innefattar 

både praktiska och teoretiska tankar. Författarna menar vidare att elever använder fler 

sinnen vid laborativ matematik än vid läroboksmatematik samtidigt som kopplingen 

mellan det konkreta och abstrakta är tydligare. Ett laborativt arbetssätt definierar 

författarna som att arbeta med flera av våra sinnen, exempelvis känna, se och röra. Vid 

det abstrakta arbetssättet ligger fokus på vad och hur vi tänker (Rystedt och Trygg 

2010). 

 

Löwing (2004) menar att det finns två aktörer i ett klassrum, elever och lärare. Läraren 

spelar den mest betydande rollen för undervisningen då de planerar och leder den 

verksamhet som finns i klassrummet. När läraren konkretiserar undervisningen med 

hjälp av laborativt material är det enligt författaren viktigt att komma ihåg att det 

laborativa materialet enbart är ett hjälpmedel. Hon konstaterar också, genom sina 

observationer, att ett sådant arbetssätt har möjligheter att skapa ett intresse för 

matematiken. Moyer (2001) beskriver att det är upp till läraren att ledsaga eleverna så 

att de får möjligheten att göra kopplingen mellan det abstrakta och konkreta med hjälp 

av laborativt material. Det är läraren som gör uppgiften levande beroende på hur 

uppgiften och tillhörande material presenteras (Löwing 2004). Läraren har en avgörande 

roll om det laborativa momentet ses som en konkretisering av uppgiften eller som flera 
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enskilda moment utan sammanhang. Det är just denna roll som är otroligt svår för en 

lärare att fylla (Moyer 2001; Löwing 2004). 

 

Löwing (2004) menar också att det finns flera avgörande moment vid ett laborativt 

arbetssätt där språket är det mest kritiska. Även Malmer (2002) framhåller att språket 

och tänkandet har stor betydelse för att eleverna ska förstå matematikundervisningen. 

För att läraren ska kunna synliggöra det som händer vid en specifik laboration räcker det 

inte enbart att visa eleverna kopplingen mellan konkret och abstrakt utan läraren måste 

även använda ett undervisningsspråk som eleverna förstår. Löwing (2004) poängterar 

vikten av ett korrekt undervisningsspråk då matematiska och vardagliga ords betydelse 

kan skilja sig åt. Det är vanligt att de matematiska termerna inte används vid laborativa 

uppgifter då dessa kan vara mer vardagsnära. Det innebär även att läraren inte kan 

slarva med sitt språkval eftersom det kan bidra till att eleverna får problem sin 

begreppsbildning inom matematikområdet. Följden kan bli att kommunikationen mellan 

lärare och elever blir än mer oklar (Löwing 2004; Szendrei 1996). Malmer (2002) anser 

dock att elever som är i svårigheter, som i allmänhet har svag abstraktionsförmåga och 

något oklara föreställningar ofta på grund av ett begränsat ordförråd, lättare kan ta till 

sig begrepp och kunskaper om de arbetar med laborativt material. Elever som har svårt 

att koncentrera sig har större framgång med koncentrationen när de använder händerna 

och ögonen tillsammans med språket. Malmer (2002) lyfter också fram att elever som 

har svårigheter med problemlösning behöver använda flera verktyg. Hon menar att ett 

laborativt arbetssätt är ett av de främsta redskapen då eleverna får uppleva situationen 

samtidigt som de kan beskriva och förklara vad de ser. Vidare menar Malmer att det är 

viktigt att eleverna får konkretisera problem med hjälp av plockmaterial, speciellt inom 

de områden där det finns flera olika tankegångar, exempelvis vid de fyra räknesätten. 

 

Löwing (2004) och Rystedt och Trygg (2010) har liknande åsikter gällande hur elever 

ska arbeta med laborativ matematik, nämligen i par eller grupper. Detta för att eleverna 

ska ha möjligheten att bolla tankar och idéer med varandra under moment samtidigt som 

läraren har mer tid att hjälpa eleverna om de laborerar gruppvis. Då meningen med ett 

laborativt arbetssätt är att ge eleverna större förutsättningar att förstå kopplingen mellan 

konkret och abstrakt är det enligt Moyer (1996) viktigt att aktivt reflektera under 

övningen eller momentet eftersom det kan leda till en matematisk förståelse. Eleverna 

ska även med hjälp av laborationer lista ut viktiga sammanhang som kan användas till 

att upptäcka mer allmänna och generella samband och formler (Löwing 2004). 

 

Enligt Löwing (2004) och Malmer (2002) är det viktigt att läraren använder en, för 

lektionen, relevant matematikteori, vilket innebär att läraren har en genomarbetad tanke 

med hur uppgiften ska presenteras och genomföras. Det är med hjälp av en sådan 

planering som läraren kan bygga upp en struktur och anpassa undervisningen baserat på 

elevernas förkunskaper och erfarenheter (Löwing 2004). Författaren menar att med rätt 

insikt kan läraren konkretisera formler eller hela områden och utforma lektioner som 

hjälper eleverna att ta till sig de kunskaper som läraren vill förmedla. Två områden, 

bråkräkning och decimaltalsräkning, anser Malmer (2002) och Rystedt och Trygg 

(2010) fungera ypperligt vid ett laborativt arbetssätt och med laborativa material 

eftersom båda områdena brukar vara problematiska på grund av dess abstrakta natur. 

Löwing och Kilborn (2002) tycker även att ett laborativt arbetssätt med fördel används 

vid inlärning av de fyra räknesätten där kopplingen mellan det konkreta och abstrakta är 

extra viktig. 



 

 

 

10 

I Skolverket (2011:b) framgår det att ett laborativt arbetssätt har större möjligheter att 

skapa en varierande undervisning gentemot att enbart arbeta med arbetsbok. Rystedt och 

Trygg (2010) hävdar att en varierande undervisning med inslag av laborativt material 

och diskussioner hjälper till att skapa sig en mer varaktig förståelse för det aktuella 

området. Vidare kommer Skolverket (2011:b), i sin utvärdering, fram till att eleverna 

kan få djupare förståelse i matematik om de använder laborativ matematik. 

 

3.4 Laborativ matematik och dess nackdelar 
Det är inte ovanligt att lärare väljer bort att arbeta laborativt när möjligheten 

presenteras. Det kan bero på en rädsla eller osäkerhet hos läraren, antingen mot det 

laborativa materialet eller mot hur eleverna kan reagera. Rädslan kan grunda sig i att 

eleverna tidigare har uttryckt att laborativ matematik är barnsligt och att de inte vill leka 

på lektionerna (Malmer 2002; Rystedt och Trygg 2005). En ytterligare anledning kan 

bero på att laborativt material ofta förknippas med just lek och nybörjarmatematik, om 

än felaktigt (Malmer 2002). Det är därför av extra stor vikt att lärare arbetar för att 

förankra ett laborativt arbetssätt även i de äldre åldrarna. Löwing (2004) pekar på risken 

med lärare som inte har den områdeskunskap som krävs och att dessa lärare inte heller 

kan förmedla kunskaper på rätt sätt, oavsett område. 

 

Ett hinder som förekommer på flera skolor är bristen på tid under matematiklektionerna. 

I Skolverkets utvärdering (2011:b) påvisas att det laborativa arbetssättet kan bli mer 

tidskrävande än andra arbetssätt samtidigt som många skolor inte har det material som 

behövs för att undervisa laborativt. Då tiden är en bristvara på en del skolor ökar även 

trycket på respektive skolas lärare att ha en genomtänkt planering, annars håller inte 

tidsplanen. 

 

I Skolverket (2011:b) poängteras att det laborativa materialet endast ska användas som 

en del för att nå målen i matematik. Författarna ser också en risk att lärare fastnar vid 

materialet och tappar bort lektionens mer väsentliga innehåll. Vidare menar författarna 

att lektionens mål och syfte enbart fokuserar på aktiviteten istället för på lektionens 

matematiska innehåll. Rystedt och Trygg (2005) menar att läraren ständigt måste vara 

på tå för att undvika eventuella återvändsgränder under lektionens gång. Material bör 

heller inte användas enbart för stunden utan istället ses som ett långvarigt hjälpmedel 

som finns tillgängligt för elevernas lärande (Skolverket 2011:b). 

 

Rystedt och Trygg (2010) nämner olika faktorer som kan påverka arbetet med laborativ 

matematik negativt och menar att elever kan bli stökiga och högljudda och i värsta fall 

ha sönder materialet. I vissa fall är materialet lånat och det ligger på lärarens ansvar att 

materialet kommer tillbaka helt och komplett med alla delar vilket kan medföra ett ökat 

ansvar. Skolverket (2003) menar att det kan bli stökigt och högt ljud när hela klassen 

arbetar laborativt samtidigt och att det kan negligera fördelarna som arbetssättet i sig 

kan medföra. Skolverket (2011:b) nämner också att gruppens eller klassens storlek kan 

försvåra arbetssättet då oordning är en risk i större grupper. Det är inte heller ovanligt 

att lärare medvetet väljer bort laborativ matematik eftersom de själva aldrig arbetat med 

det och är av åsikten att ett laborativt arbetssätt inte kan bidra till abstrakt förståelse i 

matematik (Rystedt och Trygg 2010). Även Szendrei (1996) skriver att en del laborativa 

material behöver förkunskaper och till viss del även utbildning för att läraren ska kunna 

hantera materialet som det är avsett. Löwing (2004) och Szendrei (1996) anser att det 

kan få en negativ effekt om material används av en lärare som saknar de ämnes- och 
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områdeskunskaper som är relevanta för undervisningen. Det kan även bli så att 

materialet inte används alls. 

 
Concrete materials in the mathematics classroom do not automatically 
produce either a good or bad effect. A teacher must plan the use of 

materials in accordance with society’s demands, the language of 

instruction, and the philosophy of the school. (Szendrei 1996, s. 433) 
 

Malmer (2002) menar att ett laborativt material bör integreras i ett laborativt arbetssätt 

för att materialet ska kunna utnyttjas på bästa sätt och för att eleverna ska få ut så 

mycket som möjligt av lärotillfället. Det får inte bli så att eleverna planlöst plockar med 

materialet. Även Moyer (2001) lyfter fram att det finns en risk i att använda laborativt 

material enbart som en form av belöning när eleverna är klara med ordinarie uppgifter 

för att materialet då inte kommer till sin fulla rätt. Enligt Löwing (2004) är det inte 

ovanligt att laborativa material används utan reflektion eller koppling till matematiken, 

utan snarare för att underhålla och uppehålla eleverna. Hon menar också att 

undervisningens innehåll bör avgöra vilket material som används och inte enbart 

arbetssättet. I annat fall kan undervisningen bli lidande. 
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4 Metod 
I följande kapitel redogörs för val av tillvägagångssätt och genomförande. Här 

presenteras bland annat urval, datainsamling och etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

I det här arbetet har en kvalitativ metod valts då lärares användning av och åsikter kring 

laborativ matematikundervisning undersöks. Johansson och Svedner (2010) säger att en 

kvalitativ metod ofta ger intressanta resultat när lärares undervisning och planering 

undersöks. Som kvalitativa metoder användes både intervjuer och observationer. 

Denscombe (2009) menar att om forskaren är intresserad av att ta del av människors 

åsikter, uppfattningar eller erfarenheter är kvalitativa intervjuer med största sannolikhet 

en lämplig metod. Som komplement används även observationer, Denscombe (2009) 

anser att undersökningar av verkliga situationer ger förstahandsinformation till studien. 

Vi använder oss av båda metoderna för att se hur svaren från intervjuerna stämmer 

överens med det vi ser i praktiken vid observationerna.  

 

4.2 Urval   
Vi har intervjuat tre lärare, två av lärarna är från skolor belägna i en stad i södra Sverige 

och en från en skola i en mindre ort utanför samma stad. Till vår studie har vi valt en 

subjektiv urvalsmetod. Denscombe (2009) menar att vid ett subjektivt urval för en 

undersökning handplockas deltagarna och urvalsmetoden låter även forskarna välja 

deltagare som tros vara avgörande för undersökningen. Vi har valt att intervjua lärare 

från stads- och byskolor för att få spridning i vårt urval. Ytterligare en anledning till 

spridningen var att lärare på samma skolor kan tänkas samarbeta och dela med sig av 

sina idéer. Vi har valt att intervjua lärare som uppger sig använda laborativ 

matematikundervisning till viss utsträckning i sin lärarroll. Till undersökningen ville vi 

intervjua och observera lärare som hade minst 5 års arbetslivserfarenhet. 

 

4.2.1 Presentation av lärare 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 11 år och utbildade sig till åk 1-7 lärare i matematik 

och NO. Därefter har hon läst flertalet fortbildningskurser, bland annat Matematiklyftet. 

Läraren undervisar åk 4-5 i matematik, åk 4-7 i NO samt åk 9 i idrott. 

 

Lärare 2 har arbetat som lärare i 18 år, varav en termin på sin nuvarande arbetsplats. 

Han har en åk 1-7 utbildning med inriktning mot matematik, NO och idrott. Läraren har 

gått ett antal fortbildningskurser med fokus på didaktik och pedagogik, just nu deltar 

han i Matematiklyftet. Han är klassföreståndare för åk 3-4 och undervisar dem i 

matematik, NO, svenska och idrott. Han har även åk 1-2 i NO och idrott. 

 

Lärare 3 har arbetat som lärare i 6 år, varav en termin på sin nuvarande skola. Han är 

utbildad mot grundskolans tidigare år med behörighet i matematik, svenska och SO. I 

hans arbetsuppgifter ingår det att undervisa skolans mellanstadieklasser i matematik och 

SO. Läraren har genomfört Matematiklyftet. 

 

 

4.3 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av intervjuer och observationer vid genomförandet av vår 

studie. 
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4.3.1 Intervju 

Intervjuerna genomfördes i ett personligt möte med de deltagande lärarna. Denscombe 

(2009) talar om hur en personlig intervju ökar sanningshalten i undersökningen och 

informationen som vidhålls tenderar att vara mer noggrann och innehållsrik. En 

personlig intervju visar även kroppsspråk och tonfall som kan förstärka och förtydliga 

det som sägs. 

 

I studien används en semistrukturerad intervju. Intervjuerna utgår från en intervjuguide 

med ett antal förbestämda frågor. Under intervjun kan forskarna utgå ifrån de svar de 

erhåller och ställa följdfrågor för att göra intervjun mer djupgående och informativ. 

”Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket” (Johansson 

och Svedner 2010, s.34).  

 

Patel och Davidsson (2011) diskuterar hur intervjuguiden bör utformas. De påstår att det 

är fördelaktigt att börja intervjun med neutrala frågor som täcker tillexempel 

bakgrundsfaktorer. Efter de första inledande frågorna kan man gå vidare till de frågor 

som ämnar svara på frågeställningarna i studien. I vår intervjuguide (Bilaga A) 

undersöker vi hur lärarna ser på laborativ matematikundervisning för att sedan gå vidare 

till att fråga om hur deras undervisning ser ut. Som Patel och Davidsson (2011) 

förespråkar undviker vi att ställa ledande frågor eftersom dessa frågor ofta ger 

kortfattade svar. 

 
4.3.2 Observation 

För att komplettera och förstärka intervjuerna i vår undersökning har vi dessutom valt 

att genomföra observationer i samband med varje intervju så att vi kan se hur lärarna 

arbetar. För som Denscombe (2009) och Stukát (2011) säger, observationer visar vad 

som verkligen sker i motsats till vad människor påstår att de gör eller tänker. Vid 

samtliga observationstillfällen har vi båda varit närvarande och observerat. Vid 

observationerna utgick vi ifrån en observationsmall (Bilaga B). Denscombe (2009) 

påvisar en nackdel med observationer, att forskarens minne och perception kan påverka 

resultaten. Även om två forskare har genomfört samma observation betyder det inte 

nödvändigtvis att de har uppfattat situationen på samma sätt (Denscombe 2009). 

 

4.4 Genomförande 
För att komma i kontakt med lärare som kunde tänka sig vara med i studien mailade vi 

ett antal rektorer på olika skolor i södra Sverige. I mailet presenterade vi oss kort och 

berättade vad vi ville undersöka, samt att vi bifogade ett missivbrev. Rektorerna ombads 

läsa igenom brevet och vidarebefordra det till lämpliga lärare på skolan, som i sin tur 

fick ta ställning till om de ville delta eller ej. Deltagande lärare kontaktade därefter oss 

så att vi kunde bestämma tid för intervju och observation. 

 

Varje deltagande lärare i undersökningen intervjuades i enrum för att undvika 

eventuella störande moment, vilket leder till ett mer givande samtal. Innan intervjuerna 

blev lärarna informerade om de etiska principer som vi förhåller oss till och att de när 

som helst har möjligheten att avbryta deltagandet. Hela intervjun spelades in på en 

mobiltelefon och transkriberades därefter. För att komplettera inspelningen antecknade 

en av oss även vissa detaljer under intervjun, så som kroppsspråk eller minspel. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 35 minuter. Vid en av intervjuerna blev vi stressade 
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eftersom läraren hade en lektion kort därefter. De resterande intervjuerna avlöpte som 

planerat.  

 

I samband med varje intervju observerade vi en lektion hos samma lärare. Vid 

lektionens början presenterade vi oss för eleverna och förklarade kortfattat vad vi gjorde 

där, med förhoppning att eleverna skulle agera normalt och inte bry sig om oss.  Vi 

poängterade att vi främst skulle observera hur läraren arbetade och utformade lektionen. 

När lektionen började satte vi oss på två olika platser i klassrummet för att tillsammans 

få en överblick av hela klassrummet. Vid observationerna observerade vi ett antal olika 

detaljer i klassrummet. Vi observerade hur läraren presenterade lektionen och om hen 

använde sig av något laborativt material. Vi tittade även på om läraren eller eleverna 

spontant använde sig av något oplanerat material för att lösa en uppgift. Slutligen 

observerade vi även hur ofta eleverna valde att leka med materialet istället för att arbeta.  

 

4.5 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av studien var vi noggranna med att ta hänsyn till de 

individskyddskrav som Hermerén (2011) skriver om. Individskyddskravet innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet syftar på att de som deltar i en undersökning har rätt att få reda på 

undersökningens syfte samt att bli informerade om att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan konsekvenser. Vi informerade om detta innan vi påbörjade 

intervjun samt när vi skickade missivbrev till rektor.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att den som deltar ska ha gett sitt 

godkännande. Om den deltagande personen inte är myndig ska vårdnadshavare ge 

godkännande. För att upprätthålla samtyckeskravet informerade vi deltagarna via 

missivbrevet om studiens syfte och lät dem därefter avgöra om de ville delta eller ej. 

Samtliga i undersökningen är myndiga och därmed behöver inte någon vårdnadshavare 

ge sitt godkännande.   

 

Konfidentialitetskravet talar om hur deltagarens anonymitet ska hanteras. Personlig 

information behöver behandlas på ett sådant sätt att ingen personlig information ska 

framkomma i avhandlingen och obehöriga ska inte ha möjligheten att få tag i den 

personliga informationen. För att upprätthålla konfidentialitetskravet har vi behandlat 

deltagarnas personliga information varsamt för att behålla deras anonymitet. Namn eller 

arbetsplats presenteras inte, varken i arbetet eller i förarbetet, på så sätt ska inte någon 

obehörig ha möjlighet att få tag på den informationen. Detta är av vikt för att läraren ska 

känna sig bekväm med att lämna sanningsenliga svar utan konsekvenser.  

 

Det sista är nyttjandekravet som bestämmer att det insamlade materialet endast får 

användas till det på förhand bestämda ändamålet. Nyttjandekravet förhåller vi oss till 

genom att vi har informerat deltagarna om att insamlad data endast kommer att 

användas inom ramen för det självständiga arbetet. Vi informerade även om att det 

endast är vi och examinator som kan ta del av insamlad data. 

 

Genom vårt missivbrev som skickades ut via mail till deltagande lärare, där vi 

informerade om gällande förhållningspunkter, försäkrade vi oss om att vi följde de 

forskningsetiska principerna.  Vi informerade på förhand vad som var syftet med 
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studien men valde att inte bifoga intervjuschemat med anledning av att lärarnas svar 

skulle vara så spontana som möjligt. 

 

4.6 Databearbetning 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberades de. Allt innehåll i 

intervjuerna, förutom onödiga fyllnadsord så som “hm”, “eh”, m.fl., togs med vid 

transkriberingen. Efter transkriberingen läste vi igenom lärarnas svar och valde ut de 

delar som var aktuella för våra frågeställningar. Transkriberingen kompletterade vi med 

anteckningar från intervjuerna, det inkluderade när läraren visade upp något för oss, 

visade något med händerna eller när läraren gjorde en grimas. Vid intervjuerna 

antecknade bara en av oss för att det riskerar att ta fokus från intervjun, på så sätt kunde 

den personen som inte antecknade fokusera mer på lärarens svar och ställa relevanta 

följdfrågor. 

 

Intressanta och för studien relevanta händelser vid observationerna antecknades på ett 

observationsschema. Vi sammanställde våra observationsscheman för att se skillnader 

och likheter. Vid presentationen av resultat ger vi en beskrivning hur varje lektion såg 

ut. Till frågeställningarna har vi lagt till delar av observationen som stärker eller 

motsäger frågan.  

 

Vi benämner intervjupersonerna och observationerna med siffror för att indikera vilken 

intervju som hör ihop med vilken observation, t.ex. Observation 1 genomfördes hos 

Lärare 1.  

 

4.7 Tillförlitlighet 
Vid presentationen av resultat och analys har vi följt det råd som Denscombe (2009) 

nämner, att forskarna behöver kasta undan all förkunskap och fördomar de besitter om 

ämnet för att inte påverka resultatet. På så sätt upprätthåller vi tillförlitlighet i studien. 

Tillförlitlighet i en studie innebär att om samma studie hade genomförts av andra 

forskare hade resultatet förblivit detsamma (Denscombe 2009). Vidare har vi redogjort 

för studiens genomförande för att uppnå högre tillförlitlighet.  

 

Lärarna informerades inte om intervjufrågorna på förhand vilket bidrar till bättre 

validitet i studien, då inga förberedda svar erhålls. För att ytterligare öka validiteten 

spelade vi in intervjuerna samt antecknade som komplement. Anteckningarna gjordes 

för att motverka det som Patel och Davidsson (2011) talar om, att transkribering kan 

minska studiens validitet då den intervjuades kroppsspråk och minspel uteblir. 

 

Att lärare från olika skolor och områden deltog i studien bidrar till att överförbarheten 

för undersökningen ökar. Men för att verkligen ha god överförbarhet hade studien 

behövt behandla fler än tre verksamma lärare. Denscombe (2009) uttrycker 

överförbarhet som “I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?" 

(Denscombe 2009, s.382). 
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5 Resultat och Analys 
Resultat presenteras och analyseras med frågeställningarna som utgångspunkt.  

Resultatet som presenteras nedan grundas på vårt empiriska material som består av tre 

intervjuer och tre observationer. 

 

5.1 Hur använder lärare ett laborativt arbetssätt i matematiken och vad 
ska det tillföra? 
Vi har delat upp frågeställningen i fem teman för att förtydliga resultat och analys. 

 

5.1.1 Laborativ matematik och verklighetsanknytning 

Lärarna uttrycker på olika sätt hur de använder sig av laborativ matematik, men 

gemensamt för alla är att de har en idé för vad det ska tillföra och att de inte bara 

använder arbetssättet för att de har hört att det ska vara bra. Lärare 1 säger:  

 
Jag använder det för olika syften, ett kan vara att jag vill förstärka 

begreppet eller metoden att jag använder det konkreta materialet för 

att eleven bättre ska förstå. (Lärare 1) 

 

Vidare uttrycker lärare 2 det som: 

 
Jag tror på variation, det är det första. För inget sätt passar alla elever, 

för att nå alla måste man göra på olika sätt. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 berättar att det laborativa arbetssättet kan ge mer än vanlig 

matematikboksundervisning. 

 
Sånna här övningar tillför verklighetsanknytning, något som ofta går 

förlorat i traditionell matematikundervisning. (Lärare 3) 

 

Vid Observation 1 presenterade Lärare 1 ett antal olika uppgifter med 

verklighetsanknytning. Första uppgiften (se bilaga C - observation 1) innehåller 

matematiken 3/0,2 eller (2 ∗ 5) ∗ 3, men uppgiften är berättad som att man bygger en 

bro av brädor.  

 

Vid Observation 2 använde Lärare 2 tandpetare och tändstickor för att illustrera 

rektanglar och dess area.  

 

Vid observationen hos Lärare 3 såg vi hur han först presenterade uppgiften att rita en 

ritning för ett torn som skulle bli 30 centimeter högt. Därefter fick eleverna bygga tornet 

efter ritningen med kaplastavar.  

 

Analys 

Alla tre lärarna i studien är överens om att det är viktigt att ha ett tydligt mål och syfte 

när man arbetar med ett laborativt arbetssätt. Genom sitt arbetssätt skapar samtliga 

lärare konkreta illustrationer av tidigare abstrakta problem. Malmer (1990) är tydlig 

med att ett laborativt arbetssätt och material hjälper eleverna att se en konkret lösning på 

ett abstrakt problem. Rystedt och Trygg (2013) menar att syftet och ändamålet kan 

avgöra inom vilken grupp, vardagliga eller pedagogiska, materialet hamnar och att 

materialet får sin mening först när läraren har valt hur det ska användas.  
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Samtliga lärare arbetar i viss utsträckning med ett laborativt arbetssätt. Trots att Lärare 1 

och Lärare 3 använder sig av kaplastavar är lektionerna väldigt olika. Lärarna använder 

sig av tillvägagångssätt och material som är kända för eleverna: kaplastavar och 

tandpetare. Enligt Sanderoth (2002) är det oerhört viktigt att undervisningen baseras på 

verklighetsförankrade uppgifter som har utgångspunkt i elevernas vardag. Trots att ett 

laborativt material används för att illustrera matematiken försvinner inte de matematiska 

uträkningarna. Variationen bidrar till att det alltid är någon elev som förstår, för som 

Lärare 2 säger: 

 
Jag tror på variation[…] för inget sätt passar alla elever, för att nå alla 
måste man göra på olika sätt. (Lärare 2)  

 

Sanderoth (2002) menar att mål som anpassas till elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper har större chans att bli uppnådda. Även Löwing (2004) anser att inlärningen 

främst beror på hur lektionsinnehållet bearbetas och avhandlas och hur detta innehåll 

har anpassats efter elevernas förkunskaper. 

 
5.1.2  Behövs ett laborativt material? 

Spontant förknippade alla tre lärare laborativt arbetssätt med laborativt material, men 

efter fortsatt samtal utvecklade två av deltagarna sina tankar till att det går att arbeta 

laborativt utan ett material. Lärare 2 förklarar ett laborativt arbetssätt som: 
 

Då tänker jag att man använder fler sinnen än bara sina ögon och öron. 
Utan man använder även sin känsel och muskelsinne. Att du rör dig, 

man behöver inte sitta på bänken utan man kan ligga på golvet. 

(Lärare 2) 

 

Lärare 1 använder själv inte uttrycket “laborativ matematik”, hon beskriver det hellre 

som laborativt material och gör inte skillnad på de två. Gällande uttrycket laborativ 

matematik tolkar hon det som: 

 
Som NO-lärare så går jag direkt in på laboration, att man prövar en 

tes, eller en hypotes och ser om den stämmer. (Lärare 1) 

 

Under samtliga observationer använde sig lärarna av minst en sorts laborativt material 

för att förtydliga lektionens uppgifter. Vid observationerna såg vi ingenting som 

antydde hur en laborativ lektion skulle fungera utan ett laborativt material.  

 

Analys 
Det finns skilda tankar hos lärarna huruvida ett laborativt arbetssätt inkluderar 

ett laborativt material eller ej. Lärare 1 gör inte skillnad på ett laborativt arbetssätt och 

laborativt material, det är samma sak för henne. Från vad vi såg på observationerna 

använde samtliga lärare ett laborativt material till sitt arbetssätt, men under intervjuernas 

gång framgår det hos två av lärarna att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Men 

varken vid intervjuerna eller observationerna gavs några exempel eller konkreta förslag 

på hur det laborativa arbetssättet skulle genomföras utan ett material. Löwing (2004) 

menar att det inte är arbetssättet som bör avgöra vilka material som ska användas, utan 

att det är undervisningens innehåll. Annars finns risken att för mycket tid och energi 

läggs på just arbetssättet och då kan undervisningen bli lidande. Rystedt och Trygg 

(2010) betonar att laborativ matematikundervisning innefattar både praktiska och 
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teoretiska tankar, vilket kan tolkas som att materialet och arbetssättet bör användas 

samtidigt. 

 

5.1.3 Laborativt arbetssätt, för vem? 

Lärare 1 anser att ett laborativt arbetssätt är ett bra hjälpmedel för att se de matematiska 

problemen på ett annat sätt och på så vis lösa uppgifterna eller ta sig vidare i tanken. 

Samtidigt är hon tydlig med att framföra att ett laborativt arbetssätt och material inte 

nödvändigtvis är till för endast de elever som är svaga i matematik. Hon säger det som: 

 
Det handlar ju om ett abstraktionssteg som man måste ta och det är 
alltid svårt, att en del behöver det konkreta materialet och en del gör 

det inte. Det är inte så att man fixar det sen i 6an, utan det är faktiskt 

svårt att tänka det här abstrakt. Vuxna kan också behöva det, det 
handlar inte om hur bra eller dålig man är, det handlar mer om när 

man har blivit så van vid det att man kan tänka det i huvudet. (Lärare 

1) 

 

Lärare 3 använder det laborativa arbetssättet mer som ett hjälpmedel för de elever som 

är svaga i matematik. 

 
Samtidigt som det tillför ett stöd för de som tycker det är svårt, det är 
väl ofta så jag använder det. (Lärare 3)  

 

Lärare 2 arbetar med laborativt material oavsett om eleven är stark eller svag och han 

tror att alla elever mår bra av att få variation i sin undervisning. 

 

Vid observation 1 och 2 gick lärarna runt bland alla elever och hjälpte till även om 

eleverna inte uttryckligen bad om hjälp. Lärare 1 och 2 gick runt och ställde ledande 

frågor vilket resulterade i att eleverna diskuterade sinsemellan efter att läraren gått till 

nästa grupp. Lärare 3 gick runt till de grupper räckte upp handen samt till de grupper 

som ej följde de givna instruktionerna. Han uppmärksammade inte de grupper som ej 

bad om hjälp. 

 

Analys 

Lärare 1 och 2 tycker inte att ett laborativt arbetssätt enbart är till för de svaga eleverna, 

utan att det istället beror på hur eleven tar till sig information. Lärare 1 menar att det kan 

bero på vad eleverna är vana vid sen tidigare. Löwing (2004) menar att läraren spelar en 

stor roll när laborativt material används eftersom det är läraren som anpassar innehållet 

till eleverna. Om innehållet passar eleverna så kan det skapa ett intresse för 

matematiken. Lärare 1 och 2 hjälpte till att ledsaga samtliga elever under 

observationerna och gav dem den information som behövdes för att eleverna skulle göra 

kopplingen mellan de abstrakta problemen och det laborativa materialet. 

 

Lärare 3 vände sig oftast till de elever som han visste var “svaga” i matematik och gav 

dem extra hjälp under observationen och de elever som var “starka” skötte sig själva. 

Under observationen var det en grupp som blev klara med laborationen och det var den 

grupp som fick mest hjälp. Observationen visade också att de grupper som inte visade 

att de behövde hjälp började leka med materialet istället eftersom de redan hade räknat 

ut svaret på ritningen och uttryckte att de inte behövde bygga med klossarna.  
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Ovanstående resultat visar att det var eleverna som fick hjälp som gjorde klart 

uppgifterna. Malmer (2002) menar att elever som är i svårigheter kan ha lättare att ta till 

sig kunskap med hjälp av laborativt material och att det även kan vara lättare för de 

eleverna att koncentrera sig. Vårt resultat visar att de eleverna som hade mest kontakt 

med läraren under lektionen gjorde störst framsteg och tog till sig kunskap snabbast, 

oberoende av vilka svårigheter de hade. 

 

5.1.4 Djupare förståelse 

Lärare 3 berättar att mycket av mellanstadiematematiken kan kännas som en 

förberedelse, att man gör grundläggande saker för att bygga upp förståelsen för ämnet. 

Lärare 2 är inne på samma spår och säger:  

 
Är ju där min baktanke finns, att de själva ska med hjälp av min 

vägledning bygga upp sin kunskap och se matematiska samband. Sen 

kan de ju inte det på direkten, men de får se det och man sår fröet. 
(Lärare 2) 

 

Samtliga lärare säger att det finns olika begrepp i matematiken som kan förstärkas med 

laborativt material och de nämner att eleverna måste gå från konkret till abstrakt. Lärare 

1 säger att det är den vanligaste användningen för henne, att göra det abstrakta konkret. 

Hon tillägger: 

 
Och vissa saker är faktiskt så att man kanske aldrig tänker lika bra i 

huvudet som med händerna. (Lärare 1) 

 

Lärare 2 är inne på samma spår och säger:  

 
Har du inte lärt dig hur en sak hänger ihop konkret så kommer du 
aldrig komma ihåg det. (Lärare 2)  

 

Lärare 3 säger att han gärna använder laborativt material för att visualisera något 

abstrakt och därefter göra en koppling. 

 

Under observation 1 och 2 såg vi Lärare 1 och 2 använda ett laborativt material för att 

förtydliga matematiklektionernas innehåll.  

 

Analys 
Alla tre lärare är överens om att ett laborativt arbetssätt ger eleverna djupare förståelse 

för matematik och bidrar till ökad kunskap. Under intervjuerna säger Lärare 2 och 3 att 

om matematiken konkretiseras blir det lättare att förstå och komma ihåg sambanden 

som de ser. Under observation 2 såg vi att Lärare 2 använde laborativt material på det 

sätt som han berättar om i intervjun. Löwing (2004) talar om hur eleverna med hjälp av 

laborationer kan upptäcka sammanhang och generella samband inom matematiken.  

 

Lärare 1 uttrycker att det konkreta materialet hjälper eleverna att förstå genom att låta 

dem “tänka med händerna”. Enligt Löwing (2004) kan ett laborativt material bidra till 

att eleverna engageras i matematiken i både kropp och själ och kan få “aha-upplevelser” 

när de förstår ett samband. Lärare 1 väljer att använda begreppet “konkret material” 

istället för laborativt material vilket kan vara vanskligt. Löwing och Kilborn (2002) 

poängterar nämligen att konkretisering förlorar en av sina viktigaste poänger om man 
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benämner laborativt material för “konkret material” eftersom det laborativa materialet 

inte har någon konkretiserande egenskap i sig självt. Författarna säger dock att om 

materialet används för att underlätta förståelsen så har materialet använts 

konkretiserande. Likväl är det inte materialet i sig som är konkret. 

 

5.1.5 Motiverande matematik 

Lärare 1 och 2 använder ett laborativt arbetssätt dagligen samtidigt som Lärare 3 säger 

att han kommer använda arbetssättet oftare när han är mer bekant med klassen. Han har 

arbetat med klassen i några månader och märker att intresset finns där. 

 

Alla tre lärarna tycker att eleverna jobbar på bättre när de använder laborativt material, 

det verkar i alla fall som att de har roligare. Lärarna säger även att det är viktigt för 

eleverna att de har roligt på matematiklektionerna. Två av lärarna säger också att 

eleverna ofta kommer fram till en lösning på en svår uppgift med hjälp av material. 

Lärare 3 säger att:  

 
Det är sen när man faktiskt klarar av det här svåra som det faktiskt blir 

roligt. (Lärare 3) 

 

Lärare 1 säger också att eleverna verkar uppskatta det laborativa arbetssättet. Lärare 2 

säger att han själv tycker matematik är roligt, vilket smittar av sig på eleverna. Han 

säger att eleverna märker att han är engagerad på matematiklektionerna och då blir 

eleverna det också. 

 

Under observation 1 och 2 upplevde vi samtliga elever som engagerade och fokuserade 

till arbetssättet. Vid observation 3 upplevde vi att flertalet elever var engagerade och 

fokuserade. Ett par elever var dock mer intresserade av att bygga torn än att göra klart 

uppgiften.  

 

Analys 
Samtliga lärare anser att ett laborativt arbetssätt bidrar till att göra matematiken rolig 

och intressant för eleverna, något som bekräftades under observationerna. Det material 

som används på lektionerna hjälper eleverna att hitta lösningar på de problem som de 

arbetar med, vilket enligt Skolverket (2003) bidrar till att eleverna kan känna att de 

lyckas i skolan och på så sätt öka motivationen hos dem. Lärare 2 talar om hur han 

tycker matematik är roligt och försöker smitta av sig av sin inställning till eleverna. 

Sanderoth (2002) säger att lärarens bemötande kan påverka elevernas lust att lära samt 

att det är en kontinuerlig process som både kan stimulera eller negligera elevernas 

intresse beroende på lärarens inställning. Löwing (2004) konstaterar att ett laborativt 

arbetssätt, där eleverna får upptäcka matematiken, kan skapa ett intresse för densamma. 
 

 

5.2 Vid vilka områden i matematiken använder lärare laborativt 
arbetssätt och när prioriteras det laborativa arbetssättet bort? 
För att förenkla resultatet har vi valt att dela upp frågeställningen i två teman. 

 
5.2.1 Vid vilka områden i matematiken använder lärare ett laborativt arbetssätt? 

Samtliga lärare anser att ett laborativt arbetssätt kan användas till de flesta 

arbetsområden inom matematiken. Men de framhäver att vissa arbetsområden kan vara 
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mer fördelaktiga än andra. Två av tre lärare nämner bråkräkning som ett första exempel 

på när ett laborativt arbetssätt kan vara extra gynnsamt, men samtidigt så utesluter de 

inte något annat. Lärare 1 säger:  

 
Ja, jag säger ju bråk då eftersom det hjälper mig. Men nje, ja, jag säger 

nog alla områden. (Lärare 1) 

 

Lärare 3 skiljer sig tankemässigt mot Lärare 1 och 2 vad det gäller gynnsamma 

arbetsområden. När vi specifikt frågade om områden där ett laborativt arbetssätt hade 

fördelar eller nackdelar uttryckte Lärare 3 sig: 

 
Det blir mer individuellt, jag ställer mig frågan: vad behöver den här 

eleven för stöd för att förstå det här? (Lärare 3) 

 

Senare i intervjun berättar Lärare 3 att han brukar använda centikuber när han ska få 

eleverna att förstå tal som är mindre än 1 vid bråkräkning och decimalräkning. Han 

delar upp talet i tiondelar och hundradelar och säger såhär:  

 
Jag använder ju faktiskt centikuber för hundradelar, stavarna för 

tiondelar och hela blocket för 1-talet. För att visualisera talet för dem. 
(Lärare 3) 

 

Lärare 2 berättar att han gärna använder ett laborativt arbetssätt när de tränar 

multiplikation. Centikuber kan vara ett utmärkt material för att illustrera skillnaderna 

och likheterna mellan multiplikationen 2 ∗ 4 och 4 ∗ 2. På så sätt illusterar man en yta 

som kan vrida och vändas och därmed växla mellan 2 ∗ 4 och 4 ∗ 2.  

 

Lärare 1 säger att geometri är ett arbetsområde som lämpar sig för ett laborativt 

arbetssätt med material. Hon talar om hur geometriska former fördelaktligen byggs och 

illustreras med laborativt material. Med hjälp av figurerna kan eleverna sedan förklara 

sin tankegång. Hon säger:  

 
Men det beror på, säg att vi har geometri och vi bygger nånting, då 
kan man ju visa det man har byggt. Men har man t.ex. räknat kapsyler 

eller centikuber eller sådär så är det oftast att de har ritat det och så 

säger de “vi tog tio tio-stavar” eller sådär. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 säger att ett laborativt arbetssätt inte nödvändigtvis behöver användas för att 

öka kunskapen inom ett arbetsområde. Hon säger dock att det kan ge mer övergripande 

kunskap, så som: 

 
Ja, vi har haft språkstödjande arbetssätt, som har fokuserat mer på och 

jobbat med begreppen. Dels med en matematiksång som vi har sjungit 
med alla fyra räknesättens begrepp i. Och då har vi använt orden där 

och de har fått klippt och klistrat och de har gjort begreppskartor med 

de orden. (Lärare 1) 

 

Vid observationerna fick vi se lärarna arbeta laborativt med minst ett område var. Lärare 

1 använde kaplastavar för att illustrera division och multiplikation. Lärare 2 använde det 

laborativa arbetssättet för att bygga geometriska figurer och räkna ut area med hjälp av 

tandpetare och tändstickor. Lärare 3 behandlade upprepad addition och problemlösning 
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genom sin uppgift med att bygga torn av kaplastavar. Lärarna försökte också ge 

eleverna utmaningar under lektionerna och eleverna fick svårare uppgifter när de blev 

klara. 

 

Analys 

Samtliga lärare säger att de använder ett laborativt arbetssätt och två av tre lärare påstår 

sig använda det dagligen. Lärarna lyfter också fram betydligt fler fördelar än nackdelar 

med arbetssättet.  De säger även att det finns arbetsområden inom matematiken där ett 

laborativt arbetssätt kan vara extra gynnsamt och de nämner att de använder laborativt 

material fördelaktigt vid decimaltal och bråkräkning. Malmer (2002) menar laborativt 

material är ett utmärkt hjälpmedel vid decimaltalsräkning och Rystedt och Trygg (2010) 

hävdar att ett laborativt arbetssätt hjälper elever med begreppsförståelse vid 

bråkräkning. Lärarna ger förslag på hur och när de använder arbetssättet men ingen 

reflekterar över det som Löwing (2004) säger, att det är viktigt att komma ihåg att det 

laborativa materialet enbart är ett hjälpmedel.  

 

Under observation 3 var det en grupp som blev klara med lektionens uppgift och vi 

upptäckte att några grupper inte hade börjat med sin ritning när lektionen närmade sig 

sitt slut. Vi nämner tidigare att Lärare 3 hjälpte de elever som räckte upp handen eller de 

elever som inte satt i sin grupp. De elever som var ointresserade fick inga instruktioner 

eller någon ledsagning under lektionen. Moyer (2001) menar att det är upp till läraren 

att ledsaga eleverna när de arbetar laborativt så att de enklare kan göra kopplingen 

mellan det abstrakta och konkreta. Under Observation 3 var det några grupper som inte 

fick någon ledsagning trots att de inte gjorde några framsteg under lektionen. Samma 

grupper var också oförstående till uppgiften och frågade i början av lektionen “varför 

ska vi göra en ritning först?” varpå Lärare 3 förklarade att matematiken och uträkningen 

gör ni på ritningen, därför är den viktig. Förklaringen var inte tillräcklig för vissa elever 

och de valde att inte börja med uppgiften alls eftersom de inte ville göra en ritning först. 

Moyer (2001) och Löwing (2004) menar att läraren har en avgörande roll om eleverna 

ska se laborativa uppgifter som en konkretisering eller som flera olika moment utan 

sammanhang. 

 

5.2.2 Vid vilka områden i matematiken prioriteras det laborativa arbetssättet 
bort? 

Till en början påstod lärarna att de inte såg några möjliga nackdelar med ett laborativt 

arbetssätt. Men under intervjuerna nämnde de efterhand olika problem eller svårigheter. 

Lärare 1 ansåg framför allt att problemet ligger hos lärarens användande. Hon säger: 

 
Ibland använder man ju det fel. Men det kan ju vara att man har tänkt 
att det kommer hjälpa barnen att tänka så, fast det inte gör det. Men då 

är det ju valet av material som är problemet. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 fortsätter med att nämna ett problem som kan uppstå när man arbetar 

laborativt: 

 
Det kanske inte var så bra val det här med kapsylerna, för att de 
ägnade sig mer åt att lägga de i färghögar istället för vad vi skulle 

göra. (Lärare 1) 
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Under observationerna av de tre lektionerna såg vi flera gånger då eleverna lekte med 

materialet istället för att arbeta. Dock märkte vi aldrig att eleverna uttryckte att det var 

barnsligt eller tråkigt att arbeta på ett laborativt arbetssätt.  

 

Lärare 1 säger att ett laborativt arbetssätt inte nödvändigtvis behöver användas till de 

traditionella räknesätten eftersom det finns andra metoder som fungerar minst lika bra. 

Även Lärare 2 berättar att han tycker det kan vara svårt att få ett laborativt arbetssätt att 

vara givande när eleverna tränar de fyra räknesätten. Lärare 2 fortsätter att berätta om 

ett annat område som kan vara svårarbetat: 

 
Sen kan det vara områden det inte finns så mycket variation vid, som 

att mäta vinklar, vi har gradskivan och inte mycket mer så att arbeta 

laborativt där kanske inte ger så mycket. (Lärare 2) 

 

Sedan berättar Lärare 3 om en annan aspekt som kan ses som ett hinder. 

 
Eleverna känner sig ganska pressade över matten, de tycker det går 
ganska fort. För det är mycket vi ska hinna med. Och arbetet med 

laborativt material tenderar att ta lite längre tid. Men så kanske man 

uppnår större förståelse och bättre måluppfyllelse genom det, men 

tiden är också en parameter. (Lärare 3)  

 

Lärare 3 tycker att ett laborativt arbetssätt kan vara tidkrävande och väljer därför att 

arbeta med en matematikbok för att hålla tidsplaneringen. Han säger samtidigt att han är 

nöjd med matematikboken. Matematikboken utgör grunden i matematiklektionerna och 

kompletteras med vissa laborativa övningar vid presentationen av ett nytt kapitel eller 

arbetsområde.   

 

Vi har en helt ny mattebok som är anpassad till årskurs 5, den 

fungerar väldigt bra. (Lärare 3) 

 

Lärare 1 och 2 beskriver sitt användande av läromedel på olika sätt. Lärare 1 använder 

inte någon matematikbok utan använder istället egna arbetshäften gjorda av 

kopieringsunderlag och laborativa övningar som passar till området,  

 
Nej, vi har ingen mattebok, vi jobbar med många olika läromedel. 

(Lärare 1) 

 

Lärare 1 använder också surfplattor med matematikprogram, främst Nomp, i sin 

undervisning. Lärare 2 använder väldigt sällan matematikbok i undervisningen, han kan 

däremot använda bokens uppgifter och arbeta med dem tillsammans i helklass. 

 
Det kan ju vara så att under en 40min lektion gör vi kanske 4 

uppgifter, kanske är de tagna ur boken utan att de har böckerna uppe 
och vi kör de tillsammans på tavlan. Ibland får de räkna i sina 

räknehäften eller på sina små tavlor. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 säger också att enbart räkna i matematikboken är uteslutet, det är något som 

bara händer i nödfall, om han inte hunnit planera något annat. Han tror att många elever 

kan bli stressade av att räkna framåt i boken och att de samtidigt jämför med sina 

klasskamrater hur långt de har kommit i boken. Istället använder han, likt Lärare 1, 
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gärna noga utvalt kopieringsunderlag eller utdrag ur matematikbok tillsammans med 

laborativt material. Han säger att matematikboken har försvunnit allteftersom han har 

blivit mer erfaren som lärare.  

 
När man var ung och grön var det ganska skönt att ha en mattebok att 

räkna i. (Lärare 2) 

 

Analys 

Användandet av läroböcker skiljer sig mellan lärarna, Lärare 1 använder det aldrig, 

Lärare 2 använder det bara i nödfall och Lärare 3 använder sig delvis av läroböcker. 

Rystedt och Trygg (2010) säger att ett laborativt arbetssätt bidrar till att eleverna 

använder fler sinnen vid matematiklektionerna och att användandet av det laborativa 

arbetssättet bidrar till att göra kopplingen mellan det konkreta och abstrakta tydligare. 

Lärare 2 talar om hur han tror att elever som bara räknar i en matematikbok lätt blir 

stressade och jämför med sina klasskompisar hur många sidor de har räknat, det blir 

viktigare att räkna långt i boken än att skapa sig en förståelse för matematiken. 

Skolverket (2003) skriver att elever som använde sig endast av en matematikbok tyckte 

att det inte fanns något klart mål att sträva efter och att matematiken endast gick ut på 

att räkna i matematikboken så snabbt som möjligt, vilket bidrog till att matematiken 

kunde upplevas som svår och meningslös. Rystedt och Trygg (2010) och Skolverket 

(2011:b) anser att en varierad undervisning med inslag av ett laborativt arbetssätt ger 

ökad förståelse gentemot om endast en matematikbok skulle användas. Löwing (2004) 

säger att det är lätt att ge en matematikbok till eleverna och förklara hur man själv hade 

löst uppgifterna, men problemet är att en sådan undervisning sällan ger någon djupare 

kunskap. 

 

Av de tre lärarna i studien är det ingen som lyfter fram att eleverna tycker det är 

barnsligt att arbeta laborativt. Under observationerna såg vi heller inte tecken på att 

eleverna ansåg att det var barnsligt. Lärare 1 nämner dock att eleverna ibland kan sitta 

och leka med det laborativa materialet, något som vi såg vid samtliga observationer. 

Hon säger att eleverna till exempel kan sitta och lägga kapsyler i färghögar istället för 

att arbeta med dem på det sättet som hon hade tänkt. Malmer (2002) och Rystedt och 

Trygg (2005) säger att det är upp till läraren att skapa ett arbetsklimat där det laborativa 

arbetssättet är accepterat av eleverna.  

 

Lärare 3 nämner att tidsåtgången vid ett laborativt arbetssätt är ett problem. Eleverna 

känner sig lite stressade över tempot i matematiken och vill ta sig framåt i planeringen 

för att inte hamna efter. Det laborativa arbetssättet kräver oftast mer tid men det kan ge 

bättre förståelse för ämnet anser Lärare 3. Skolverket (2011:b) lyfter fram detsamma 

som Lärare 3 gör, att ett laborativt arbetssätt tenderar att ta längre tid men att det ger 

eleverna möjlighet att nå en djupare förståelse.  

 

Lärare 1 och 2 nämner att ett laborativt arbetssätt inte behöver användas, eller inte har 

några direkta fördelar vid de traditionella räknesätten, något som Löwing och Kilborn 

(2002) inte håller med om. Författarna menar att laborativt material med fördel kan 

användas för att arbeta med addition och de andra räknesätten. Enligt Malmer (2002) är 

det ofta lämpligt att konkretisera de fyra räknesätten med hjälp av olika plockmaterial 

eller talblock. Anledningen till konkretiseringen är att elever har flera olika tankegångar 

och att det inte alltid är möjligt för läraren att “se” elevens tankegång. 
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6 Diskussion 
Under detta avsnitt diskuterar vi studiens metod och resultat samt presenterar förlag på 

vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av både observationer och intervjuer som 

datainsamlingsinstrument. Vid observationerna använde vi oss av en passiv 

observationsmetod med tillhörande observationsscheman som vi på förhand hade 

utformat. Observationsscheman användes för att vi skulle ha samma utgångspunkt vid 

observationerna. I efterhand anser vi att en mer aktiv observationsmetod hade varit ett 

mer gynnsamt tillvägagångssätt. Då hade vi haft möjligheten att samtala med elever och 

lärare för att ta reda hur de tänkte i valda situationer utifrån observationsschemat. 

Utformningen av observationsschemat är vi nöjda med. 

 

Till studien använde vi oss även av semistrukturerade intervjuer. Till intervjuerna hade 

vi intervjuguider med stora möjligheter till följdfrågor. Intervjuguiderna började med 

tillsynes enkla och allmänna frågor för att “värma upp” deltagarna och få dem bekväma. 

Diskussionsupplägget tycker vi fungerade väl och lärarna uttryckte många tankar och 

åsikter och pratade ofta på fritt vilket gav oss mycket data till vår studie. Intervjuerna 

spelades in på en mobil och en av oss antecknade detaljer som inte fastnar på 

inspelningen. Den andre personen blev då mer ansvarig för att ställa relevanta 

följdfrågor. Vi tyckte att upplägget och genomförandet av intervjuerna fungerade bra. 

 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och lästes därefter ett flertal gånger innan vi 

valde ut det som var mest relevant för studien. På så sätt fick vi både en helhetsbild över 

varje intervju samt att vi lätt kunde strukturera vårt resultat- och analysavsnitt efter våra 

frågeställningar. Möjligheten till en god översikt över intervjuerna samt strukturen efter 

frågeställningarna ger grund för en relativt tillförlitlig studie.  

 

Övergripande är vi mestadels nöjda med vårt genomförande av studien. Trots att vi i 

efterhand hade velat genomföra observationerna på ett annorlunda sätt har vi ändå fått 

svar på våra frågeställningar. Studien behandlade tre lärare som intervjuades och 

observerades. För att kunna generalisera våra resultat på ett utförligt sätt hade fler lärare 

behövt delta i studien, men vi anser ändå att vi har presenterat ett möjligt utfall.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur matematiklärare i årskurs 4-6 använder ett 

laborativt arbetssätt i matematikundervisningen samtidigt som vi frågade oss hur 

användandet kan skilja sig lärare emellan. Undersökningen visade tydligt att en påläst 

och kunnig lärare är ett krav för att ett laborativt arbetssätt ska fungera. Det framgår 

också att i de fall läraren inte engagerade sig i samtliga elever nådde inte syftet med 

lektionen fram till de ouppmärksammade eleverna. Trots allt ingår det i lärarens roll att 

engagera och utmana eleverna när de arbetar laborativt. Malmer (2002) och Rystedt och 

Trygg (2010) menar att ett laborativt arbetssätt kan hjälpa fler elever att nå målen, då är 

det självklart att samtliga elever bör bli uppmärksammade under lektionerna. Om 

ouppmärksamheten är en brist i kommunikationen eller brist på tid framgår inte tydligt 

under observationerna. Under Observation 1 var det tydligt att Lärare 1 engagerade 

eleverna då hon ständigt gick runt och ställde ledande frågor vilket hjälpte eleverna att 
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förstå uppgiften bättre. Vid Observation 3 såg vi tillfällen då Lärare 3 inte 

uppmärksammade de ointresserade eleverna vilket ledde till att de eleverna inte 

presterade något under lektionen. Szendrei (2002) menar att laborativt material kan vara 

slöseri med tid om det används fel, något som vi upplevde att Lärare 3 gjorde omedvetet 

när han inte hjälpte de elever som var oengagerade. Under Observation 2 fanns det 

inslag av båda delar. Med detta vill vi inte ha sagt att lärarna agerade fel, utan snarare 

att det finns marginaler att förbättra undervisningen på.  

 

I undersökningen finner vi ingen materialbrist. Klasserna har tillgång till flera sorters 

laborativt material och många av materialen är nästintill nya. Rystedt och Trygg (2010) 

menar att dagens skolor ofta har som målsättning att använda laborativt material för att 

förbättra matematikundervisningen. I studien såg vi att lärarna använde material i 

undervisningen, men vi upplevde att en del material kunde använts bättre eller på ett 

annat sätt. Vår åsikt kan bero på att vi har andra erfarenheter än de lärare vi 

observerade. Ibland kände vi även att ett annat material kunde använts för att uppfylla 

eller göra klart uppgiften. Szendrei (1996) menar att det inte alltid är det tillverkade 

pedagogiska materialet som lämpar sig bäst, ett enklare vardagligt material kan bidra 

mer om läraren inte är tillräckligt insatt i det pedagogiska materialet. Vid de 

observationer vi genomförde användes både pedagogiskt och vardagligt material. Enligt 

samtliga lärare arbetade de målinriktat och med ett tydligt syfte när de använde 

laborativ matematik, men det syntes under observationerna att syftet inte alltid var 

klarlagt för alla elever. I kursplanen för matematik (Skolverket 2011:a) står det tydligt 

att undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla ett intresse för matematik och 

därigenom en tro på sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang, något som 

kan försvåras om lärare inte har ett klart syfte med undervisningen. 

 

I studien har vi sett att planering och genomförande av matematiklektioner kräver 

mycket eftertanke och kunskap. Lektioner som genomförs med målet att “bara jobba 

på”, oavsett om det är i en matematikbok eller med ett laborativt arbetssätt, bidrar inte 

till elevernas lärande. Löwing (2004) säger att elever som jobbar i en matematikbok 

sällan erhåller djupare kunskap. Dessutom säger Szendrei (1996) att ett laborativt 

arbetssätt och material inte är någon mirakelkur, användningen måste planeras noga för 

att eleverna ska ha möjlighet att ta till sig kunskap. Under observationerna såg vi två 

lärare som använde enbart laborativt arbetsätt och en lärare som hade mer blandning 

mellan ett laborativt arbetssätt och matematikboksundervisning. Skolverket (2011:a) 

påvisar hur skolarbetet ska utmana elevernas intellektuella och praktiska förmågor. Likt 

Skolverket anser vi att matematikundervisningen bör genomföras med en variation som 

låter eleverna arbeta laborativt och traditionellt. Både forskning och våra egna 

erfarenheter visar att varierad undervisning har större möjligheter att nå fler elever.  

 

För att det laborativa arbetssättet ska bli gynnsamt behöver läraren ha goda kunskaper i 

användningen av arbetssättet och eventuella tillhörande laborativa material. Då det tar 

tid för en lärare att tillförskaffa sig den nödvändiga kunskapen formulerar Szendrei 

(1996) tre risker som lätt uppstår: 

 

 Kan läraren lära sig hur materialet ska användas på rätt sätt? 

 Får läraren tillbaka tiden det tagit att lära sig materialet? 

 Kommer kunskapen som vunnits med hjälp av materialet att vara användbart i 

flera situationer, inom och utanför skolan? 
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Som Szendrei skriver och som vi visat i resultatet är det viktigt att man är engagerad i 

undervisningen och intresserad av att göra ett så bra arbete som möjligt för att det 

laborativa arbetssättet ska ha önskad effekt. 

 

Malmer (2002) anser att ett laborativt arbetssätt ofta stämplas som barnsligt och endast 

är till för de elever som är i matematiksvårigheter, men samtidigt poängterar hon att det 

är en felaktig uppfattning. Malmer (2002) säger dessutom att det är upp till läraren att 

bestämma vilken status det laborativa arbetssättet har. I vår studie har vi inte sett tecken 

bland varken elever eller lärare att det laborativa arbetssättet anses vara barnsligt eller 

endast till för de i svårigheter. Deltagande lärare i studien använder ett laborativt 

arbetssätt vid de flesta lektioner och då med alla elever. I studien ser vi att eleverna har 

accepterat arbetssättet tack vare lärarnas inställning. Det laborativa arbetssättet kunde 

därför hjälpa fler elever. I studien framgår det att det laborativa arbetssättet används för 

att skapa variation i undervisningen, och därigenom öka möjligheten att fler elever tar 

del av lektionens innehåll. Alla elever tar inte till sig kunskap på samma sätt, vissa 

elever föredrar att arbeta mer teoretisk medan andra elever, som Lärare 1 säger, “tänker 

med händerna”. Malmer (2002) och Rystedt och Trygg (2010) anser att det laborativa 

arbetssättet kan hjälpa fler elever att nå nya kunskaper och nå skolans uppsatta mål. 

 

6.3 Vidare forskning 
Under studiens gång har flera intressanta frågeställningar dykt upp som kan användas 

för vidare forskning. Det som känns mest intressant hade varit att undersöka hur lärare 

väljer att hantera en på förhand vald, av forskaren, teoretisk uppgift med hjälp av valfritt 

laborativt material. På så sätt kan man undersöka vilka möjligheter det finns till att 

variera matematikundervisningen med hjälp av laborativt material. Först intervjuas 

lärarna om deras planering inför lektionen och sedan observera genomförandet. Därefter 

intervjuas läraren igen så att forskaren får del av de reflektioner som kan ha uppkommit 

under lektionen, exempelvis: 

 

 Skulle planeringen gjorts annorlunda? 

 Skulle läraren använt något annat material? 

 Skulle grupperna sett annorlunda ut? 

 Skulle uppgiften presenterats på ett annat sätt? 

 

Med ett tillvägagångsätt som det här får forskarna en djupare inblick i hur lärare 

planerar, genomför och reflekterar över de mål och uppgifter de ställs inför dagligen. 
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I 
 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga A Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

 Berätta om din anställning, vilka ämnen och årskurser undervisar du i? Hur 

länge har du jobbat med det på skolan?  

 

 Vad för utbildning har du, vilket år tog du examen? Har du någon fortbildning?  

 

 Berätta om hur klassen ser ut, hur många elever, elever med extra stöd eller 

något annat som påverkar undervisningsmöjligheterna? Kan du ge något 

exempel? 

 

 Vad har ni gjort på matematiklektionerna de senaste veckorna? Vad för 

arbetssätt har du använt dig av? Ge flera exempel. 

 

 Vad är laborativ matematik för dig? Laborativt material?  

 

 Var har ni det laborativa materialet? I klassrummet? 

 

 Berätta om hur du använder dig av ett laborativt arbetssätt, vad ska det tillföra? 

 

 Berätta om hur en “vanlig” lektion ofta ser ut, hur undervisar du oftast? Ge 

gärna flera exempel! 

 

 Om du inte genomför en “vanlig” lektion, berätta om hur det kan se ut då.  

 

 Finns det något/några arbetsområden i matematiken där ett laborativt arbetssätt 

är extra gynnsamt eller ogynnsamt? Ge exempel. 

 

 Hur har du hämtat inspiration till ditt laborativa arbetssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II 

8.2 Bilaga B Observationsschema 
Namn: 

Placering och aktivitet i klassrummet: 

Tidpunkt:  

Plats: 

Antal elever och lärare: 

Använda observationsmedel:  

 

 av elever  av lärare 

Antal gånger 

konkretisering 

används 

spontant 

  

 

 

 

Använd konkretisering och syfte 

 

Antal gånger elever leker 

med material 

 

Tidpunkt elevanvändning läraranvändning 
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8.3 Bilaga C Presentation av intervjuer och observationer 
Här ger vi en översiktlig bild av insamlad data.  

 
8.3.1 Sammanfattning av intervjuer 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 11 år och utbildades till åk 1-7 lärare i matematik och 

NO. Därefter har hon läst flertalet fortbildningskurser, bland annat Matematiklyftet. 

Läraren undervisar åk 4-5 i matematik, åk 4-7 i NO samt åk 9 i idrott. 

 

Genom intervjun visade lärare 1 att hon var mycket förtjust i att arbeta laborativt på 

matematiklektionerna och respondenten ansåg att det laborativa arbetssättet bidrog till 

att öka elevernas kunskaper. Det gav, enligt henne, eleverna möjlighet att arbeta på ett 

problemlösande sätt vilket ger eleverna djupare förståelse för matematiken än vad en 

matematikbok kan erbjuda. 

 

Vidare berättade hon att de inte använde sig av matematikböcker som läromedel på låg- 

och mellanstadiet. Läraren menar att många av hennes lektioner bestod av att hon 

presenterade ett problem som läraren och eleverna började lösa tillsammans som 

eleverna senare fick arbeta vidare med först på egen hand och därefter i grupper. De fick 

senare fler liknande problem att arbeta med och som avslutning presenterade eleverna 

sina lösningar för klassen. Dessutom förde klassen och läraren en diskussion kring 

uppgifterna. Vid lektionen vi observerade följde läraren den planering som uppgavs i 

intervjun, vilket ger oss skäl att tro att det är den formen som läraren brukar använda sig 

av. 

 

Lärare 1 anser inte att laborativt material och ett laborativt arbetssätt endast är avsett för 

de som är svaga i matematik. Hon menar att det är ett hjälpmedel för alla att gå från det 

abstrakta i matematiken till det konkreta. Hon säger också att det passar de elever som 

är föredrar att “tänka med händerna” jämfört med andra som hellre vill tänka rent 

teoretiskt. 

 

Lärare 1 menar att ett laborativt arbetssätt är fördelaktigt inom alla arbetsområden i 

matematiken. Om det skulle vara så att en lektion inte blir bra och givande beror det 

med största sannolikhet på att läraren genomförde det på ett felaktigt sätt. 

 

Lärare 2 har arbetat som lärare i 18 år, varav en termin på sin nuvarande arbetsplats. 

Han har en åk 1-7 utbildning med inriktning mot matematik, NO och idrott. Läraren har 

gått ett antal fortbildningskurser med fokus på didaktik och pedagogik. Han är 

klassföreståndare för en åk 3-4 klass och undervisar dem i matematik, NO, svenska och 

idrott. Han har även åk 1-2 i NO och idrott. 

 

Lärare 2 anser sig använda ett laborativt arbetssätt relativt mycket men anser att ett 

varierat arbetssätt är det bästa för att nå samtliga elever. Läroböcker används både till 

att räkna i traditionellt ibland, men även till att plocka ut utvalda uppgifter och arbeta 

med i helklass. Han anser inte att räkna i en mattebok från pärm till pärm är någon bra 

idé. Men han tycker ändå att vissa delar inom matematiken, så som 

multiplikationstabellerna och tio-kompisar, kan vara bra att “nöta in” och lära sig 

utantill. 

 



 

 

 

IV 

Läraren anser att det laborativa arbetssättet är bra för att bygga upp kunskap och se 

samband inom matematiken. Han förklarar det som att det laborativa arbetssättet sår ett 

frö med kunskap och förståelse.   

 

Han tycker att bråk, längd och mätning är fördelaktigt att arbeta med laborativt, då det 

är områden som kan vara svåra att få en förståelse för teoretiskt. Under intervjun kom 

han inte på något arbetsområde som inte lämpade sig för ett laborativt arbetssätt. 

 

Lärare 3 har arbetat som lärare i 6 år, varav en termin på sin nuvarande skola. Han är 

utbildad mot grundskolans tidigare år med behörighet i matematik, svenska och SO. I 

hans arbetsuppgifter ingår det att undervisa skolans mellanstadieklasser i matematik och 

SO. Läraren har genomfört matematiklyftet. 

 

Lärare 3 anser att ett laborativt arbetssätt inte nödvändigtvis behöver inkludera 

laborativt material. Arbetssättet fokuserar mer på att testa sig fram och hitta lösningar 

till problem, oavsett om det är med eller utan hjälp av laborativt material. 

 

I undervisningen använder sig läraren av både matematikbok och laborativa uppgifter. 

Läraren är väldigt nöjd med den matematikbok som de använder i klassen. De lektioner 

som bygger på användandet av matematikboken förstärker läraren med en introduktion 

samt en avslutande diskussion från aktuellt kapitel. När läraren arbetar på ett laborativt 

sätt med klassen presenterar han ett problem för klassen och låter eleverna lösa det på 

egen hand med hjälp av valfritt laborativt material som finns att tillgå i “matterummet”. 

Vid dessa lektioner påpekar han att det inte är det viktigaste att få fram ett korrekt svar, 

det är tankeprocessen och idéerna som är det intressanta. 

 

Lärare 3 säger att det är svårt att nämna något speciellt område inom matematiken där 

det skulle vara extra fördelaktigt, eller mindre fördelaktigt, att använda sig av ett 

laborativt arbetssätt. Men samtidigt nämner han att han gärna hade använt sig mer av ett 

laborativt arbetssätt än vad han gör i dagsläget, han nämner då tidsåtgången som en 

negativ faktor. 

 
8.3.2 Sammanfattning av observationer 

Analys av observationer sker tillsammans med intervjuer under rubrik 7 Resultat och 

Analys. 

 

Observation 1 
Lärare 1 genomförde en lektion som byggde på användandet av kaplastavar. Eleverna 

skulle lägga kaplastavar bredvid varandra på bredden för att bygga en “bro”. 

Kaplastavarna representerade brädor i det scenariot. Elevernas uppgift var att räkna ut 

hur många kaplastavar som behövdes för att bygga en bro som var 3 meter lång om 

varje kaplastav var 2 decimeter bred. Eleverna arbetade i par och läraren gick runt och 

hjälpte till. Hon visade eleverna att 5 stavar blev 1 meter genom att en efter en lägga 

stavar bredvid varandra samtidigt som de i kör räknade 2,4,6,8,10. På 10 stannade hon 

och frågade hur mycket 10 decimeter är i meter. Eleverna svarade att det var 1 meter. 

Då ställde hon den ledande frågan: hur många stavar behövs det för 3 meter? 

 

Som andra uppgift på lektionen hade eleverna 8 äpplen som skulle delas ut till ett okänt 

antal personer, där varje person skulle få ett halvt äpple. Läraren berättade inte hur 
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eleverna skulle lösa uppgiften, det var upp till dem själva att börja försöka. Efter en 

stund hjälpte läraren till och visade att även vid denna uppgift kunde kaplastavarna 

användas, då för att representera äppelhalvor. Tillsammans med eleverna lade läraren 

två stavar bredvid varandra för att visa att det är ett äpple. Sedan lade de tillsammans 

upp 8 par kaplastavar för att representera 8 äpplen. Eleverna såg då att det var 16 stavar 

som då räcker till 16 personer. När eleverna hade löst uppgiften gjordes uppgiften om 

till att de hade 7 äpplen och varje person skulle få en fjärdedels äpple. Ett par elever 

sjunger sjuans multiplikationstabell för att leta efter svaret.  

 

I lektionens sista laborativa uppgift skulle eleverna räkna på hur de kan fylla en tunna 

som rymmer X liter om de häller i Y liter i taget. I första fallet rymmer tunnan 6 liter 

och den fylls på med 0,5 liter per gång. I andra fallet rymmer tunnan 8 liter och varje 

gång fyller de på tunnan med 0,2 liter. Eleverna fick inte heller något tips om hur de 

skulle lösa den uppgiften men förstod vid det här laget att kaplastavarna med fördel 

kunde användas. Eleverna löste dessa två uppgifter på samma sätt som uppgiften med 

att bygga en bro, de lade stavar bredvid varandra tills kaplastavarna illustrerade 1 liter 

och lade därefter upp grupper till dess att de hade 6 respektive 8 liter och räknade då 

totala antalet stavar.  

 

Som avslutning på lektionen fick några elevpar skriva upp sin lösning på en uppgift på 

tavlan och förklara tankegångarna för klassen. De fick då chansen att både rita 

lösningarna och visa hur de använde kaplastavarna som hjälp.  

 

Observation 2 
Lärare 2 baserade sin lektion på att bygga geometriska figurer med tandpetare. Läraren 

delade ut 14 tandpetare till varje elev och bad dem att bygga en rektangel med 6 av 

tandpetarna. När eleverna hade visat läraren att de byggt den första figuren bad läraren 

eleverna att bygga så många olika rektanglar som möjligt där de använde alla 14 

tandpetarna. Eleverna skulle även rita lösningen på ett papper. När eleverna hade hittat 

de tre möjliga figurerna (1*6, 2*5 och 3*4) visade de läraren sin lösning. Läraren 

frågade hur stor area varje figur hade trots att han på förhand visste om att eleverna inte 

kunde begreppet area och formulerade därefter om frågan till: Hur mycket färg behövs 

för att måla figuren? Tillsammans med läraren byggde eleven en av figurerna igen (3*4) 

och läraren skapade då ett rutnät inuti figuren med tändstickor. Läraren använde 

tändstickor till rutnätet för att inte blanda ihop omkrets och area. Eleverna räknade då 

att det fanns 12 rutor i figuren. Samtidigt hämtade läraren centikuber och byggde 

samma figur. Därefter byggde de figuren 2*5 och gjorde samma procedur och slutligen 

samma med 1*6 figuren. De såg på så sätt att omkretsen förblir densamma men att 

arean förändras.  

 

När eleverna var klara när eleverna var klara med första uppgiften fick de 4 tandpetare 

till och fick genomföra samma procedur igen med det nya antalet tandpetare. Efter 

några minuter bad en elev sina två bordsgrannar om hjälp för att hen inte lyckades 

bygga några figurer. Efter en kort stunds samarbete insåg de att en tandpetare saknades.  

När den andra uppgiften var genomförd fick de lägga tandpetarna i en 3*3 kvadrat med 

ett rutnät, då bestående av 9 små kvadrater. Uppgiften var då att plocka bort tandpetare, 

helst så få som möjligt, tills det endast fanns 3 kvadrater kvar i figuren.  
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När det återstod 10 minuter av lektionen fick eleverna möjlighet att spela matematikspel 

på sina iPads om de inte ville fortsätta att bygga geometriska figurer med tandpetare.  

 

Observation 3 
När Lärare 3 genomförde sin lektion pågick två olika arbetsuppgifter. I första hand 

skulle eleverna räkna klart kapitlet i matematikboken som handlade om tid. När 

eleverna var klara med kapitlet om tid skulle de med hjälp av kaplastavar bygga ett torn 

som stod stabilt och var så nära 30 centimeter högt som möjligt. Kaplastavarna har 

dimensionerna 11,7 cm x 2,5 cm x 0,7 cm. Läraren började lektionen med att berätta om 

hur bygguppgiften skulle utföras och var noga med att poängtera att de först måste göra 

en detaljerad ritning för hur tornet ska se ut och hur många kaplastavar som behövs till 

bygget. Först när de hade visat läraren och fått ritningen godkänd fick de bygga sitt torn.  

 

Efter att läraren har haft sin genomgång och eleverna har kommit igång med att jobba 

satte han igång musik som de lyssnade på resten av lektionen.  

 

En elev räcker upp handen och ber läraren om hjälp med ett tal i matematikboken. 

Läraren tittar snabbt på uppgiften och reser sig därefter upp och hämtar en plastklocka 

till eleven som de tillsammans använder för att lösa uppgiften. Därefter uppmanar 

läraren eleven att använda klockan som hjälp till kommande uppgifter.  

 

En kort stund efter att lektionen har börjat går två elever fram till lådan med 

kaplastavarna. De plockar upp varsin kaplastav och känner och tittar på den innan de 

lägger tillbaka den och går tillbaka till sin bänk där de jobbar på sin ritning.  

 

13 minuter efter genomgången av tornbyggaruppgiften frågar en elev läraren om de får 

använda en miniräknare när de räknar på ritningen, läraren ger sitt godkännande för det. 

Några minuter senare ser läraren att några elever bygger ett torn utan att ha fått sin 

ritning godkänd. Han går då och avbryter byggandet och påminner dem om att de måste 

göra klart ritningen först. Läraren fick avbryta ytterligare två grupper av samma 

anledning under lektionens gång.  

 

När eleverna presenterade ritningen för läraren och fick hans godkännande började de 

bygga sitt torn. Några par lyckades bra på sitt första försök medan andra insåg att det 

inte var stabilt nog och blev tvungen att göra om ritningen. Några elever blev klara med 

uppgiften innan lektionen var slut och frågade läraren om de fick göra en ritning för att 

bygga ett torn som var 1 meter högt. Läraren tyckte det lät som en bra idé och lät dem 

försöka resten av lektionen.  

 

 

 

 


