
 

 

 

 

Laborativ matematik 

Några lärares inställning till och erfarenhet av laborativ matematik 

Laboratory mathematics 

Some teachers' opinions and experiences of laboratory mathematics 

 

Louise Bernström 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Lärarprogrammet 

Avancerad nivå 15 hp 

Handledare Ulla Högberg 

Examinator AnnBritt Enochsson 

Datum 20130206 

      



 
 

Abstract 

The purpose of my study was to find out some teachers’ opinions and experiences of 

laboratory mathematics. The study was done by interviewing teachers and reading literature.  

The survey showed that the teachers interviewed often use laboratory mathematics when 

presenting new elements and to illustrate mathematical problems and definitions. The teachers 

had a positive attitude to using laboratory mathematics as a method of teaching the pupils 

maths. The pupils gain increased understanding of mathematical problems by laboratory 

mathematics and mathematics become more concrete to the pupils according the teachers. 

Swedish pupils often sit alone and do maths in their books during lessons in spite of the fact 

that studies and research show that children learn better by cooperation and communication. 

By using laboratory mathematics the pupils become more active and creative and they get the 

possibility to practice teamwork, communication and discussion. Lack of time and large 

classes are obstacles that could prevent the use of laboratory mathematics. The study showed 

that the teachers wanted more laboratory mathematics in their teachers’ guides and the 

majority wished that the math’s books for the children contained more laboratory tasks.  

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka några lärares inställning till och erfarenhet av laborativ 

matematik. Studien genomfördes genom intervjuer med lärare som undervisar i matematik i 

årskurs två och fyra samt genom litteraturgenomgång. Resultaten av studien visade att lärarna 

använder sig av laborativ matematik, ofta vid genomgång av nya moment samt för att 

åskådligöra matematiska problem och begrepp. Lärarna var positivt inställda till att använda 

sig av laborativ matematik som en metod för att lära eleverna matematik, för att eleverna 

genom metoden får ökad förståelse och konkretisering av matematiska begrepp. Svenska 

elever sitter ofta ensamma och räknar i sina matematikböcker på matematiklektioner trots att 

studier och forskning visar att barn lär sig bättre genom samspel och kommunikation. Studien 

visar att genom laborativ matematik blir eleverna mer aktiva, kreativa och ges möjlighet att 

träna på samspel, kommunikation och diskussion. Hinder för att använda sig av laborativ 

matematik var tidsbrist och stora undervisningsgrupper. Undersökningen visade även att 

lärarna önskade sig mer laborativ matematik i lärarhandledningen till elevernas 

matematikböcker samt att majoriteten även önskade att elevböckerna även innehöll mer 

laborativa övningar/ uppgifter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har arbetat som lärare i förskoleklass i många år innan jag började vidareutbilda mig till 

lärare i svenska och matematik. I förskoleklassen arbetar jag mycket laborativt med mestadels 

egentillverkat material. Vi arbetar inte styrda av läromedel, utan tillverkar det mesta 

materialet själva. I förskoleklassen tycker de allra flesta elever att matematik är roligt. I mitt 

arbete som lärare i förskoleklassen uppmuntrar jag det logiska tänkandet och elevernas 

upptäckarglädje. Eleverna får bygga och kopiera mönster, klassificera föremål, göra 

experiment och se vad som händer. 

Eftersom jag var nyfiken på hur matematikböckerna för eleverna på l-6 var upplagda tittade 

jag i elevböckerna, som fanns på min arbetsplats, i matematik. Jag hittade endast laborativa 

övningar i ett fåtal, jag märkte även en tydlig minskning med stigande årskurs. I en del av 

lärarhandledningarna som tillhörde elevernas matematikböcker fanns förslag till laborativ 

matematik. Jag mailade flera läromedelsförslag och bad dem ge mig förslag på 

matematikläroböcker som innehöll laborativ matematik. Endast två svarade direkt. Ett förlag 

menade att efterfrågan inte var så stor och det andra förlaget gav inte ut stadieböcker. 

Stämmer det? Är det ingenting lärare i årskurs 1-6 efterfrågar eller saknar? Vad har lärarna för 

inställning till laborativ matematik? På så sätt väcktes min lust att undersöka hur det ser ut i 

matematikundervisningen med de något äldre eleverna- vad är lärarnas inställning och 

erfarenhet av laborativ matematik? Vad ser de för svårigheter och vinster? Jag vill med min 

uppsats få ökad kunskap om deras erfarenheter, attityder och upplevelser. Det är anledningen 

till mitt val av ämne i min uppsats. ”Många barn lär sig de mekaniska knepen- framför allt i 

frågan om matematiska processer- utan att förstå den logiska grund eller de logiska processer 

som låg bakom” (Sime, 1975, s.15). Men för att kunna tillämpa matematiken i olika 

situationer behöver eleverna förstå den matematiska logiken och de matematiska principer 

som de matematiska problemen innehåller. För att åstadkomma detta kan laborativ matematik 

vara en väg och då är lärarna nyckelpersoner i frågan om valet av tillvägagångssätt. 

1.2 Problemformulering/ frågeställning 

Vilken inställning till och erfarenhet av laborativ matematik har ett urval av lärare som 

undervisar i årskurs två och fyra? 
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1.3 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka några lärares, som undervisar i årskurs 

två och fyra, inställning och erfarenhet av laborativ matematik för att se om laborativ 

matematik används i undervisningen. Lärares ambition är att hjälpa elever lära sig matematik. 

Kan laborativ matematik vara en väg för lärare att lära elever matematik? Kan laborativ 

matematik vara en metod för att utveckla ett matematiskt språk och använda det för att lära 

och kommunicera matematik, d.v.s. ge eleverna en grundförutsättning för själva lärandet? 
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2. Litteraturgenomgång 

Jag har sökt information och letat efter relevanta böcker, artiklar och internetsidor. Jag har läst 

mycket som berör mitt område för att sedan bedöma och välja ut den informationen som har 

störst relevans till mitt område. 

2.1 Vad är laborativ matematik?  

Rystedt och Trygg (2010) beskriver laborativ matematikundervisning som ”En verksamhet 

där eleverna inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i 

undersökningar och aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte” (s.5). Rystedt och 

Trygg beskriver även vad som utmärker laborativ matematikundervisning. ”Det som utmärker 

laborativ matematikundervisning är att flera sinnen tas i bruk jämfört med enbart enskilt 

arbete i lärobok och att det finns en stark koppling mellan konkret och abstrakt” (s.5). 

Begreppet konkret kopplas ofta till ett laborativt arbetsätt/ material. Rystedt och Trygg (2010) 

beskriver ordet konkret som ”Med konkret menas sådant som kan uppfattas med våra fem 

sinnen, sådant som man kan se, ta på, flytta med mera” (s.23). I Skolverkets rapport 366 

(2011) står;  

Avsikten med en laboration är enligt vår uppfattning att eleverna ska ges möjlighet att 

(åter)upptäcka matematiken och samtidigt utveckla fler förmågor, såsom att föra och 

följa matematiska resonemang och använda matematiska uttrycksformer (s.95). 

Malmer (1990) skriver att i matematikundervisningen borde vi ägna oss mer åt 

”handlingsmatematik”, enligt Malmer kallad Göra – Pröva samt att ”tala matematik”. För att 

kunna formulera matematik med ord krävs en förståelse. Malmer (1990) betonar 

nödvändigheten av att använda ett laborativt och undersökande arbetsätt för att lära eleverna. 

Malmer (2002) beskriver även olika inlärningsnivåer som samtliga bör finnas med i 

undervisningen för att få en effektiv inlärning. Modellen visar att man bör utgå ifrån barnets 

erfarenheter och diskutera och prata om dessa. Genom laborationer och genom att synligöra 

vad de gör med hjälp av laborativa hjälpmedel kan barnet sedan nå förståelse och på så sätt 

formulera den abstrakta matematiken. Sedan kan barnet tillämpa sin nya kunskap för att 

kunna argumentera och förklara i samspel med andra. Malmer (2002) betonar vikten av 

språkets och tänkandets betydelse för matematikundervisningen. Malmer (2002) betonar även 

lustens betydelse för ett framgångsrikt lärande.  
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”Barn ska ha kunskap, inte mesta möjliga utan bästa möjliga. Att ge barnet lust att lära 

är viktigare än lärdom, och lusten kommer bara med den djupa förståelsen” (Malmer, 

2002, s. 42). 

  

 

Ahlberg (1995) anser att för att utveckla barnets förståelse av matematik bör barnet ägna sig 

åt problemlösande aktiviteter. På så sätt kan barnets förståelse tas tillvara och utvecklas. 

Ahlberg (1995) anser även att undervisningen bör utgå från barnets erfarenheter samt barnets 

sätt att behandla problem. Skolmatematiken, den skrivna och formella matematiken, tenderar 

Bild 1 

Bilden beskriver olika inlärningsnivåer i 

matematik. Malmer, 2002, s.31. 
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annars att skilja sig mycket från barnets tidigare sätt att räkna. Genom att ”möta problem med 

varierande innehåll och matematisk struktur och tillsammans med andra diskutera och 

reflektera över problemens innehåll” (s.35) ges barnet möjlighet att uppmärksamma att 

matematik kan framställas på olika sätt samt att matematik förekommer i många olika 

sammanhang. Genom diskussioner i samspel med andra får barnet tillfälle att samtala om 

olika problemlösningsförsök samt ta del av sina kamraters metoder och lösningar. 

Den gemensamma nämnaren hos Rystedt och Trygg (2010), Malmer (1990/2002), Ahlberg 

(1995) och skolverkets rapport (2011) är att eleverna behöver ges möjlighet att lära matematik 

på olika sätt och att ett konkret, laborativt arbetsätt där eleverna får använda flera olika 

förmågor kan gynna deras utveckling.  

 

2.2 Laborativa material 

Laborativa material i matematik kan enligt Szendrei (1996) delas in i tre huvudgrupper; 

 Vardagliga föremål är föremål som förekommer i vår vardag t.ex. matlagningsföremål 

samt föremål från naturen 

 Pedagogiska föremål är speciellt framtagna material t.ex. Cuisenairestavar och logiska 

block 

 Spel 

Enligt Malmer (2002) finns det ett ganska stort sortiment av laborativa material eller 

laborativa hjälpmedel som Malmer utrycker sig. Malmer väljer att dela in de laborativa 

hjälpmedlen i sex olika; 

 Material för jämförelse, klassificering och sortering t.ex. träklossar, logiska block och 

div. plockmaterial. 

 Strukturellt material för arbete med tal och taluppfattning t.ex. centimomaterial och 

multibasmaterial. 

 Relationsmaterial t.ex. Cuisenaires färgstavar som kan användas för att visulisera 

relationer vid lösning av vissa matematiska problem. 

 Material för övningar med olika enheter t.ex. längd, vikt, area. 

 Färdighetstränande material t.ex. Palin-material, miniräknare och dataspel. 

 Övrigt material t.ex. kortlekar, tärningar, geobräde. 
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2.3 Teoretisk bakgrund 

Både Piaget och Vygotskij har påverkat Svenska läroplaner. Piaget och Vygotskij delade inte 

samma uppfattning om hur lärande och utveckling går till men de delade båda upp barnets 

utveckling i olika perioder/nivåer.  

 

2.3.1 Piaget 

Piaget var en schweizisk biolog, psykolog och kunskapsteoretiker som levde 1896- 1980. 

Piaget (2008) bygger sin teori på en biologisk-genetisk grund. Det innebär att Piaget (2008) 

uppfattar människans möjlighet att lära som en artspecifik egenskap. Piaget (2008) betraktar 

människans intelligens som ett beteende som gynnar människans anpassning till omvärlden. 

Människan lär i interaktion med omvärlden. 

Illeris (2001) skriver om Piaget konstruktivistiska uppfattning som innebär” att människan 

genom lärande och kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden” (s.26). Det 

synsättet utesluter att läraren fyller sina elever med sin kunskap i den form läraren har den och 

sen förutsätter att eleven kan det. Eleverna lär i stället genom sina tidigare erfarenheter och de 

nya kunskaper och erfarenheter de får. Detta är kanske en förklaring till varför elever som får 

samma undervisning ändå lär sig olika saker. Det beror på att eleverna har olika förkunskaper 

som Illeris (2001) skriver ”varje elev har sin unika och individuellt utvecklade kognitiva 

strukturer, och i med att lärandet äger rum i mötet mellan en viss påverkan och dess skilda 

strukturer, kommer också resultaten att principiellt bli olika” (s.29). 

Piaget (2008) skiljer mellan den strukturella och den dynamiska aspekten av lärandet. Den 

strukturella aspekten menar Piaget, enligt Illeris (2001), handlar om lärandets innehåll, 

lärandets ”hur” – fråga. Emedan den dynamiska aspekten handlar om vad som driver lärandet, 

lärandets ”varför”- fråga. 

Sime (1975) skriver att Piaget menar att barnens intellektuella tillväxt utvecklas i perioder. 

Periodernas ordningsföljd är viktig men, åldern då barnet når en period kan variera. Barnen 

bygger på sina tidigare kunskaper med nya, vilket gör att kunskaperna förändras. Piaget 

(2008) anser att barnets utveckling sker i interaktion med omvärlden dvs. att barnet anpassar 

sig till verkligheten och upptäcker och bygger gradvis upp en ny verklighet. Det sker en 

kvalitativ förändring av hur barnet uppfattar fenomenen. 
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Under period 2 (ca 4-7 år) kallad den intuitiva perioden läggs grunden barnets grundläggande 

begreppsbildning. Enligt Piaget (2008) är ett barns intresse kopplat till barnets 

begreppsutveckling/bild och dess känslomässiga förutsättningar på grund av barnets strävan 

att komplettera dessa för en bättre jämvikt. Tack vare barnets språkutveckling sker en stor 

förändring i barnets sociala samspel med andra. Under den intuitiva perioden utvecklas 

barnets tänkande, intuition och sociala samspel. Barnets utvecklas med hjälp av härmning av 

så väl rörelser som språk. Piaget (2008) anser att leken är mycket viktig för barnets 

utveckling. Med lekens hjälp tränar och utvecklas barnet. ”Varför”- frågor är även det en 

viktig del i barnets utveckling. Barnets alla framgångar och motgångar registreras och bidrar 

till barnets omdöme om sig själv. 

Under period 3 (ca 6-11är) kallad den konkreta operationernas period lär sig barnet begrepp 

för enkel klassificering tex. antal, yta, längd och så småningom även begrepp för tyngd och 

volym. Barnet utvecklar även förmågan att föra logiska matematematiska resonemang utifrån 

konkret material och kan därmed också lösa problem med stöd av det konkreta materialet. 

Barnets tänkande stöds av det konkreta material som ingår i laborativ matematik. Under den 

konkreta operationens period utvecklas barnets förmåga att samarbeta och föra diskussioner 

med andra. Barnet kan nu föra diskussioner med andra och utvecklar sin förmåga att ge 

förklaringar till andra. Under denna period börjar även barnet tänka innan det handlar.  

Sime (1975) skriver ”Barnet kan lösa sådana problem så länge de materiella tingen finns 

tillgängliga som stöd för de olika tankeprocesserna på vart och ett av problemets stadier” 

(s.18). 

De tidiga stadierna i barnet utveckling är mycket viktiga för att behålla eleverna aktiva och få 

dem att behålla lusten till lärandet.  Sime (1975) skriver om en elev som genom 

ständiga övningar med många olika tal kommer gradvis att framkalla hos henne en 

dynamisk känsla av att kunna uppfatta hela skalan av tal från noll till oändligheten, 

deras egenskap av att vara abstrakta i förhållande till de föremål som används för att 

ange dem. Till sist kommer hon inte behöva ”föremål som representerar dem”: talen 

kommer att bli lika ”verkliga” i hennes tankar som de materiella föremålen (s.32). 

Piaget (2008) skriver att barnet lär sig genom att arbeta konkret t.ex. genom experiment och 

att frågorna man ställer eleverna ska vara konkreta och gälla närliggande ting. Som exempel 

ger Piaget experiment med sockerbitar i ett vattenglas. Han ställer konkreta frågor t.ex. ” 

kommer det finnas något socker kvar i vattnet sedan det smält?” (s.60). Enligt Piaget (2008) 

är det viktigt att be barnet motivera alla sina påståenden samt att det är i interaktionen mellan 
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eleven och dess omvärld som eleven lär sig. Piaget (2008) anser även att genom laborativa 

lektioner kan läraren främja elevens lärarande. Laborationer kan vara mycket konkreta och det 

passar elever i de intuitiva och konkreta operationernas stadium. 

 

2.3.2 Vygotskij  

Vygotskij var en rysk psykolog, pedagog och filosof som levde 1896-1934.  

Dysthe (2003) skriver att Vygotskij arbetade som lärare i början av sin karriär och att han var 

kritisk till skolsystemet som fostrade passiva kunskapsmottagare. Strandberg (2006) skriver 

att Vygotskijs nivå två är en begynnande tanke- och symbolnivå. I den begynnande tanke- och 

symbolnivån kan barnet laborera med bilder, lära sig lätta begrepp samt lätta symboler. För 

Vygotskij var mötet mellan praktisk aktivitet och språk särskilt intressant. Vygotskij tyckte att 

barnets utvecklade nya kunskaper genom sina tidigare kunskaper samt i samspel med andra. 

Strandberg (2006) skriver även att Vygotskij ansåg att ”Barnet utvecklar kompetens i relation 

till de utmaningar som finns i den värld det lever i” (s.150). För Vygotskij är det sociala 

samspelet mycket viktigt för barnets utveckling. ”Vad barnet kan göra med assistens idag, 

kommer hon/han att vara kapabel att göra själv i morgon” (Vygotskij, 1978, s.87, Strandberg 

2006 översättning s.150). Vygotskij ansåg att utveckling sker genom interaktion, aktivitet och 

delaktighet och inte vilar på biologisk grund. 

Vygotskij är känd för sitt uttryck den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen beskriver Strandberg (2006) som den närmaste utvecklingszonen där barnet 

kan lösa uppgifter med hjälp av omgivningen eller hjälpmedel. Barnets aktuella 

utvecklingszon är den faktiska förmågan barnet har. Vygotskij ansåg att barns utveckling sker 

i samspel med dess omgivning. Den proximala utvecklingszonen innebär att beroende på 

vilken assistans barnet får så kan barnet nå olika utvecklingsnivåer, d.v.s. vad barnet kan lära 

sig med hjälp av vuxna, kamrater, omgivningen och hjälpmedel. Inre utveckling föregås av 

yttre aktiviteter med hjälp av hjälpmedel och omgivningen. Med omgivning avses något mer 

än de människor vi samspelar med t.ex. texter vi läser eller skriver. Utveckling sker på både 

social nivå (yttre dialog) samt genom inre tankearbete (inre dialog). Lärandet sker även 

genom imitation. 

1. Genom social imitation- umgås med och se på andra som kan och härma dem. 

2. Genom att lyssna på och omsätta språklig instruktion i handling. 
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3. Genom lekens aktiviteter. (Strandberg, föreläsning Vygotskij i praktiken, 2012) 

Enligt Lindqvist (1999) ansåg Vygotskij att en viktig uppgift för läraren var att förse eleven 

med material och hjälpmedel för att kunna lösa uppgifter. ”Klassrummet ska vara ett 

laboratorium där eleven är forskaren” (s.136). En problembaserad metodik där själva 

undersökningen och dess problemlösning är av stor vikt. Lindqvist (1999) skriver även att för 

Vygotskij var det viktigt att undervisningen stimulerade elevens tänkande. Undervisningen 

skulle även bidra till att eleven reflekterade själv för att på så sätt skapa sig ett sammanhang i 

lärandet och få begrepp för sina analyser. Strandberg (2006) skriver att Vygotskij betonar 

samspelet mellan eleven och läraren samt menar att läraren både är en utmanare och en 

deltagare 

Dysthe (2003) skriver att Vygotskij ville ha en aktiv skola med aktiv miljö, aktiva lärare och 

aktiva elever där elevernas intresse var utgångspunkten för undervisningen. Vygotskij ställer 

även höga krav på lärarens kunskaper om eleven, samhället och stoffet. 

För Vygotskij är leken även av stor betydelse för barnets utveckling. Leken tränar barnet att 

följa regler samt ger träning i sociala samvaroregler. Dysthe (2003) skriver ”Fantasi betraktar 

han som en förmåga att kombinera erfarenhet, känslor och tankar” (Dysthe 2003, s. 87). 

 

2.4 Läroplan 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, fortsättningsvis kallad 

Lgr 11, (Skolverket, 2011) har man förtydligat förmågor som eleverna ska utveckla. Att utgå 

ifrån förmågorna i kap 1 och 2 samt i kursplanernas syfte och koppla detta med hur det i 

kunskapskraven beskrivs hur eleven ska kunna visa att de behärskar dessa förmågor. I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) gentemot tidigare läroplan är att fokus nu mer ska ligga på vilka förmågor 

eleverna ska utveckla och sen plocka in stoff och arbetssätt utifrån det  

För att eleverna ska kunna utveckla alla förmågor som står beskrivna i kursplaner och 

övergripande mål behöver eleverna samtidigt utveckla sin kunskap. Kunskap kommer, som 

beskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 2011), i olika former; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Det hänger ihop och det är vår uppgift som lärare att skapa en helhet samtidigt 

som vi skapar en balans mellan de olika formerna av kunskap. Förmåga är det breda 

kunskapsbegreppet där alla kunskapsformer omfattas. 
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Förmågornas betydelse gentemot faktakunskaper har stärkts i Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

jämfört med tidigare läroplaner. Det innebär att varje enskild elev ska kunna använda sina 

kunskaper i ett sammanhang som skapar en komplex kunskapsform. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (s. 9). 

Under syftet för matematik står ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda 

strategier, metoder, modeller och resultat” (s.62). samt ”undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” 

(s.62). 

I Pedagogiska magasinet (11/2011) skriver Svanelid, lärarutbildare och universitetslektor på 

lärarutbildningen i Stockholm, att det finns fem huvudförmågor, ”The Big 5”, varav de tre 

översta förekommer i ca 80 % av kunskapsmålen i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Det är förmågor som eleverna behöver träna i alla ämnen varje dag för att lyckas. De fem 

förmågorna är; 

 Analysförmåga 

 Kommunikativförmåga 

 Metakognitivförmåga 

 Förmåga att hantera information 

 Begreppslig förmåga 

Svanelid (2011) anser att dessa förmågor behöver konkretiseras och bli så tydliga att både 

elever och föräldrar förstår vad som verkligen krävs för att utveckla förmågorna. Alla dessa 

förmågor kan med fördel tränas laborativt och konkret för att ge eleverna förutsättningar att 

lyckas. På en föreläsning (2012) togs Svanelids tankar upp till diskussion. På föreläsningen 

presenterades även en matris över ”The Big 5” förmågorna, matrisen förklarar innebörden av 

förmågorna på ett tydligt sätt. Till exempel analysförmåga beskrivs enligt matrisen som; 

 Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. 

 Beskriv orsaker och konsekvenser. 

 Föreslå lösningar. 
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 Förklara och påverka samband. 

 Jämföra: likheter och skillnader. 

 Jämföra: för- och nackdelar. 

Se bild. 

 

 

Svanelid (2011) menar även att det givetvis finns skillnad mellan vilka förmågor som 

dominerar i olika ämnen samt att det självklart även finns mer ”ämnesspecifika förmågor”.  

Men att det finns fem klart dominerande förmågor som vi lärare ska utgå ifrån när vi planerar 

Bild 2 

Projektetbig5-matris av Therès 

Åkerblom, Linda Gustavsson & Anders 

Karlsson är licensierad under en 

Creative Commons Erkännande-

IngaBearbetningar 3.0 Unported licens 
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vår undervisning, skriver pedagogiska planeringar, individuella utvecklingsplaner samt 

förberedder utvecklingssamtal. 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011), kursplanen för matematik, beskrivs de fem förmågor som 

eleverna ska utveckla igenom undervisning i ämnet matematik, de fem förmågorna står 

skrivna i syftestexten och är de samma för alla årskurser. Förmågorna tillsammans med det 

centrala innehållet i matematik bygger upp kunskapskraven i ämnet. De fem förmågorna 

enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) är; 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och sambans mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (s.63). 

 

2.5 Svårigheter och möjligheter vid användning av laborativ matematik 

Enligt Szendrei (1996) och Malmer (2002) finns det mycket bra laborativt material att 

använda sig av som lärare. Både material som är särskilt framtaget för ändamålet samt 

material som vi använder i vår vardag. Det är dock viktigt att läraren presenterar och utnyttjar 

material på ett bra sätt för att materialet ska kunna bidra till en bra undervisning. Löwing 

(2004) påpekar att materialet endast är en artefakt, ett redskap och att det är viktigt att läraren 

inser det. Lärarens planering av laborationen samt syftet med den är avgörande för om 

materialet ska bidra till kunskap hos eleverna. 

I skolverkets rapport 366 (2011) står det att det inte räcker med rik tillgång på material om 

man inte vet hur det ska användas. För att laborativt material ska bidra till att elevernas 

förmågor och kunskap ökar krävs att laborationerna ingår i en didaktisk planering och inte 

uppfattas som ett sätt att aktivera eleverna. Laborationerna är ett medel för att nå kunskap inte 

målet. 

Löwing (2006) skriver att ”Arbetet med laborativa material utan åtföljande abstraktion 

handlar inte om konkretisering, utan enbart om manipulation” (s. 115). Löwing (2006) skriver 
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även att många lärare förutsätter att eleverna lär sig genom att vara aktiva och se, höra och 

känna. Men, Löwing (2006) menar att riktigt så enkelt är det inte utan betonar att för att lära 

sig måste eleverna få reflektera över vad de gör. 

Enligt både Löwing (2006) och skolverkets rapport 366 (2011) är det viktigt att läraren har ett 

syfte och ett mål med sitt arbete. Laborativ matematik kan vara en väg till kunskap och 

förståelse för eleverna men, det kräver att läraren förutom ett klart syfte/mål är delaktig i 

lektionen och vägleder och diskuterar i samspel med eleverna. 

Berggren och Lindroth (1997) skriver att de genom att använda ett laborativt material får fler 

elever som förstår de generella lösningarna och på så sätt kan eleverna senare abstrahera 

dessa. ”Det laborativa materialet ska hjälpa eleverna att lösa en konkret situation för att sedan 

kunna diskutera fram generella lösningar och lösningsmetoder” (s. 44). 

 

2.6 Vilken betydelse kan lärarens roll och syn på matematikundervisningen ha 

för barns matematikutveckling?  

Löwing (2004) skriver om ett projekt Skolverket (1994) gjorde om, bland annat, vad som 

beskriver en framgångsrik lärare. I studien beskrivs en framgångsrik lärare som en lärare som 

är målmedveten och flexibel med sin undervisning. En lärare som reflekterar över sin 

undervisning i relation till elevernas utveckling och kunskaper. En lärare som lyssnar på 

elevernas idéer men, även har en tydlig struktur i sin undervisning. ”Goda lärare styr med 

mild men, fast hand eleverna mot målet med undervisningen” (Skolverket, 1994. s. 11). 

Marton m.fl. (Marton, Dahlgren, Svensson, Säljö, 1999) menar att läraren behöver vara 

beredd på att olika elever behöver olika åtgärder för att förstå och lösa uppgifter samt att det 

är viktigt att ny kunskap baseras på redan inlärd kunskap. ”Lärarens främsta funktion är att 

som någon slags katalysator gå in här och där, när de egna frågorna saknas och skapa 

konflikter i det felaktiga resonemang som eleven byggt upp” (s.138). Läraren ska alltså inte 

tänka åt eleven utan stödja eleven på vägen till kunskap, läraren ska ha en handledande roll i 

elevens väg mot ny kunskap. 

Löwing (2004) skriver att ”det är lärarens uppgift att organisera, planera och genomföra 

undervisningen samt bedöma eleverna” (s.14). Det är en hel del som krävs av en lärare för att 

uppfylla de kriterier Löwing (2004) nämner på ett tillfredställande sätt;  
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Av läraren krävs ett professionellt kunnande, läraren behöver behärska det matematikinnehåll 

som han/hon undervisar i väl. Läraren behöver förutom detta kunna möta eleverna utifrån 

deras olika förkunskaper och behov samt kunna olika sätt att förklara på. 

I matematiken finns ett särskilt ”matematikspråk”, ord som har olika betydelser inom 

matematiken och i vardagsspråket. Här är lärarens roll att vara en bro mellan de ”olika” 

språken för att underlätta elevernas förståelse. Lärarens och lärobokens språk är 

mönsterbildande för eleven.  

Lämpligt material, metod eller arbetsform är avgörande för undervisningens kvalitet men, vad 

det är, avgörs i förhållande till de elever som undervisas. Det krävs alltså även en stor 

flexibilitet av en lärare. 

Slutligen ska även läraren ansvara för att bedöma eleverna på en stabil, saklig grund utifrån de 

kunskapskrav som finns i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

I skolverkets allmänna råd (2011) står att det är viktigt att läraren vid val av arbetsformer och 

arbetssätt väljer de arbetsätt och arbetsformer som gynnar elevens kunskapsutveckling. Det är 

även, enligt läroplanen, lärarens ansvar att se till att eleverna får prova på olika arbetsformer 

och arbetssätt. I texten står att om eleverna genom samarbete och tillsammans med läraren får 

utbyta erfarenheter ges eleverna möjlighet att utveckla de mål som anges i läroplanen under 

normer och värden. 

Berggren och Lindroth (1997) menar att ” det viktigaste är attityder, attityden till matematik 

och eleverna, särskilt de med särskilda behov. Den som ska vara i centrum för all 

undervisning måste vara eleven- och elevens speciella behov” (s.83). 

 

2.7 Läromedel och matematikundervisning 

Enligt Pettersson (2008) är den dominerande undervisningsmodellen i matematik i Sverige 

idag tyst matematik med hjälp av läromedel. Med tyst matematik menas en traditionell lektion 

där räkning enskilt i matematikboken dominerar undervisningen.  

I Skolverkets allmänna råd (2011) står att en undervisning som bygger på individuellt arbete 

där eleverna förväntas dra slutsatser och söka information på egen hand är en ineffektiv 

undervisning. En undervisning där läraren är aktiv och interagerar med eleverna och använder 

sig av olika arbetssätt och arbetsformer påverkar istället resultaten i en positiv riktning. 
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Enligt Skolverkets rapport 366 (2011) finns det två anledningar till fixeringen vid läroboken. 

Dels att kursplanen vi fick 1994 var vagt formulerad. Tanken bakom detta var enligt rapporten 

att lärarna skulle få större engagemang över undervisningen men även att eleverna skulle ta 

större ansvar för sin utbildning. ”Konsekvensen har blivit att lärare, i brist på klart 

formulerade kursplaner och svårigheter att skriva lokala pedagogiska planeringar, tvingas att 

utgå från läromedlets planering” (s.95). 

Jämförelsevis kan sägas att Lpo94 (Skolverket, 1994) hade ca 500 strävansmål medan Lgr11 

(Skolverket, 2011) har betydligt färre och mer kunskapsorienterade mål. 

Den andra anledningen är lärares bristande utbildning/kompetens inom ämnet matematik. 

Malmer (1990) skriver att ”En lärobok med åtföljande handledning påverkar ju dessutom hela 

den metodiska framställningen och passiviserar därmed läraren” (s.13). Malmer (1990) menar 

också att ett laborativt och undersökande arbetssätt lättare kan anpassas efter elevernas 

varierande förutsättningar.  

I Skolverkets rapport 221 (2003) står att många lärare tidigt ger läroboken en central roll i 

matematiken. Skolverket förordar en minskning av lärobokens dominans i svenska skolan. I 

rapporten 221 (2003) står även att en vanlig uppfattning hos många elever är att hur duktig 

man är på matematik är kopplat till hur många sidor man räknat i matematikboken. 

Eleverna uppfattar att räkna, det är tal i matteboken. När man ibland gör andra muntliga 

matematikaktiviteter så kan eleverna säga efteråt: ”fröken, ska vi ha matte nu?” Det 

känns snopet. Detta har de med sig innan de börjar skolan (Gran, 1998, s.68).  

En förklaring till varför eleverna har den uppfattningen ges i Skolverket stödmaterial (2011). 

Skolverket ger beskrivningen av att lärare ofta använder faktakunskaper i sin bedömning. 

Bedömningen utgörs ofta av skriftliga prov och begrepp vilket kan ge eleverna signalen att 

träna förmågorna är oviktigt. Marton m.fl. (1999) menar att prov och betyg är den vanligaste 

formen av påverkan för hur och vad vi lär oss i skolan. Prov ställer vissa typer av krav och 

eleverna lär sig fort vad de förväntas kunna och anpassar sin kunskapsinhämtning efter det. 

Enligt Rystedt och Trygg (2010) kan en lösning kan vara att man ger eleven en laborativ 

uppgift att lösa och dokumentera som underlag för bedömning. En annan lösning är att 

dokumentera elevens laborativa arbeten med portfoliometoden. Portfoliometoden kan 

kortfattat beskrivas som en portfölj uppbyggd av elevens arbeten.  
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2.8 Kan laborativ matematik påverka barns matematiska utveckling? 

I Skolverkets rapport (2011) rekommenderas att eleverna ges möjlighet att lära matematik 

genom olika arbetssätt. Skolverket (2004) skriver att elever behöver konkreta upplevelser och 

praktisk tillämpning för att förstå matematiken. Skolverket (2011) visar att en undervisning 

där läraren är aktiv och interagerar med eleverna samt använder sig av olika arbetsformer 

påverkar resultaten i positiv riktning. Malmer (1990) menar att ett laborativt arbetsätt 

underlättar en planering som utgår från elevernas olika behov och kunskapsnivå. Det är dock 

mycket viktigt enligt Löwing (2004), Marton m.fl. (1999), Malmer (2002), Ahlberg (1995) 

och Skolverket (2011) att läraren har ett syfte och mål med undervisningen samt att läraren är 

delaktig i undervisningen och vägleder och diskuterar i samspel med eleverna. Dysthe (2003) 

skriver att Vygotskij vill ha en aktiv skola med aktiva elever. Genom laborativ matematik ges 

eleverna förutsättningar till att använda material och hjälpmedel, arbetsmetoden bidrar även 

till en aktiv miljö med aktiva elever jämfört med tyst räkning i matematikboken. 

Enligt Marton m.fl. (1999) är det svårt att finna en universalmetod som alltid fungerar och är 

överlägsen alla andra metoder. Detta på grund av att undervisning har så stor spridning vad 

gäller t.ex. elevernas förkunskaper, ålder och innehåll. Marton m.fl. (1999) skriver dock att 

”Ett centralt tema (..) har varit att inlärning av meningsfullt material ger upphov till 

kvalitativa skillnader i kunskapshänseende mellan människor” (s. 121). Marton m.fl. (1999) 

menar att det är viktigt att tillräckligt med tid ägnas åt viktiga begrepp och principer i stället 

för att undervisningen ägnas åt mekanisk färdighet och oreflekterat upprabblande av eleverna. 

Marton m.fl. (1999) betonar även vikten av en undervisning där elevernas förståelse står i 

centrum. Förståelse och kunskaper som även är användbar i andra situationer och 

sammanhang än i den situation där den förvärvades dvs. användbar kunskap.  
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3. Problemformulering 

I arbetet med att undersöka vilken inställning till och erfarenhet av laborativ matematik lärare 

har, vill jag undersöka; 

Vad är laborativ matematik enligt lärarna? 

Vilket material används i matematikundervisningen? Köpt eller egentillverkat? 

Använder sig lärarna av laborativ matematik i sin undervisning? I vilken utsträckning? 

Varför? Varför inte? 
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4. Metod 

I följande avsnitt beskrivs den valda metoden för datainsamling. 

 

4.1 Intervju som datainsamlingsinstrument 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i min undersökning. Enligt 

Trost (2005) vill forskaren med hjälp av kvalitativa studier undersöka och förstå resonemang 

och handlingsmönster inom ett undersökningsområde. Trost (2005) menar att man genom 

intervjuer kan förstå hur informanten tänker och känner samt vilka erfarenheter denne har. 

Genom intervjuerna kan jag få mer uttömande och nyanserade svar än genom enkäter. Syftet 

är att få ökad kunskap om lärares inställning och erfarenhet av laborativ matematik. Därav 

valet att inte genomföra observationer då denna metod inte speglar lärarens personliga 

inställningar. En intervju är ett samtal med en struktur och med ett syfte. En intervju 

innehåller omsorgsfullt ställda frågor och ett uppmärksamt lyssnande. Målet med intervjun är 

att ge mig kunskap. Innan jag genomförde mina intervjuer funderade jag på vad mitt syfte 

med intervjuerna var, vad ville jag få reda på? Intervjuerna har i denna undersökning syftet att 

urskilja vad lärare har för inställning till och erfarenhet av laborativ matematik. 

Dimenäs (2007) skriver att det är viktigt att tänka på att det är mina frågeställningar som är 

grunden för lämpliga frågor. Kommer intervjufrågorna besvara mina frågeställningar, d.v.s. 

kommer respondentens svar hjälpa mig att besvara mina frågeställningar? 

Inför en intervju är det viktigt att förbereda sig därför kan det vara bra att göra en förintervju 

för att prova sina frågor. Det är viktigt att försöka vara neutral för att inte påverka sin 

respondent. Jag anstränger mig för att ställa frågorna med ”neutral ton” samt hålla låg profil 

och bara prata om respondenten ställer mig frågor. Kvale (1997) skriver att en intervju är som 

en enkelriktad dialog där en ställer frågor och den andra besvarar dem.  

Fördelar med intervjuer som metod är flexibiliteten, i en intervju kan man ställa följdfrågor 

och få mer uttömmande svar. Intervjuer ger mig mer information om lärarnas inställning än 

det jag får fram genom användning av enkäter och observationer. 

Nackdelar med intervjuer som metod är att enskilda intervjuer tar rätt mycket tid i anspråk 

vilket kan innebära att flera tackar nej till medverkan samt att det är tidskrävande att 

sammanställa. Det kan vara svårt att inte tolka informationen intervjuerna ger. Analysen av 

svaren riskerar att innehålla element av min tolkning och bedömning. 
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4.2 Urval av intervjupersoner 

Jag valde att intervjua klasslärare som undervisar i matematik. För att inte begränsa mig till 

låg- eller mellanstadiet valde jag att intervjua lärare i årskurs två och årskurs fyra. Jag 

genomförde intervjuer med verksamma lärare på olika skolor i en medelstor kommun i 

Svealand. En fara man bör se upp med enligt Johansson och Svedner (2004) är att bara göra 

kvalitativa intervjuer med ett fåtal lärare på samma skola. Jag valde därför att intervjua lärare 

på tre olika skolor som ligger i olika skolområden i kommunen, för att inte riskera att lärarna 

var styrda av en ”lokal” undervisningstradition. Jag har intervjuat 7 lärare. 

Jag har även intervjuat Åsa Hammarlund. Hammarlund är utbildad matematiklärare men, 

arbetar nu som adjunkt i matematik på Kristianstads högskola. Anledningen till att jag även 

valt att intervjua Hammarlund är för att hon är kunnig inom laborativ matematik. Vid urvalet 

av lärare att intervjua var mitt enda kriterier att de undervisade i matematik, deras inställning 

och erfarenhet av laborativ matematik var ingenting jag efterfrågade innan. Jag ville därför 

även intervjua en lärare som är kunnig inom området för att få ta del av dennes åsikter. 

 

4.3 Genomförande  

Innan genomförandet av intervjuerna gör jag en förintervju, i grupp, med några kollegor för 

att få synpunkter på mina frågor. Efter förintervjun formuleraras en fråga om. 

Jag genomförde enskilda intervjuer. Jag försöker skapa god kontakt t.ex. genom att lyssna 

uppmärksamt, visa intresse samt förståelse. Intervjuerna hålls i respektive lärares klassrum där 

vi kan sitta ostörda.  Svaren vid intervjuerna antecknas för hand, efter intervjun avslutats så 

renskrivs mina anteckningar på datorn. Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter att 

genomföra. Anledningen till att jag väljer att anteckna för hand är att jag skriver fortare för 

hand än på en dator samt att ha en dataskärm mellan mig och personen jag intervjuar inte 

känns rätt. När jag vid tidigare tillfällen spelat in intervjuer har jag märkt att detta många 

gånger hämmar den jag intervjuar. Flera av de intervjuade sa att de tyckte att det var bra och 

trevligt att jag antecknade för hand. Mina intervjuer avslutades alltid med en öppen fråga som 

löd ”Något övrigt du vill berätta eller tillägga?” Anledningen till att avsluta med en öppen 

fråga var att respondenten skulle ges möjlighet att tillägga något de tyckte var viktigt, 

alternativt utveckla något de redan sagt. 
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4.4 Etiska frågor 

Vetenskapsrådet (1990) har fyra huvudkriterier för god forskningsetik. De fyra 

huvudkriterierna är Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsskravet och 

nyttjande kravet. 

Informationskravet;  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta (s.7). 

 

Samtyckeskravet;  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (s.9). 

 

Konfidentialitetskravet;  

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter (s.12). 

 

Nyttjandekravet; 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (s.14). 

  

För att uppfylla huvudkriterierna i god forskningsetik tillfrågar jag lärare i årskurs två och 

fyra om jag får intervjua dem till min examensuppsats inom ämnet matematik. Jag är tydlig 

med att deltagandet är frivilligt och att det kan avbryta intervjun om/när de vill. Jag 

informerar även om att alla informanter kommer att presenteras anonymt samt att jag efter att 

jag skrivit klart uppsatsen kommer att förstöra allt material från intervjuerna.  

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitliga och noggranna mätningarna är och med validitet 

menas att man studerar det man säger att man undersöker dvs. trovärdigheten. 

För att öka min möjlighet att få hög reliabilitet intervjuade jag lärare vid olika skolor, i olika 

områden i den valda kommunen. Anledningen till det var för att undvika den fara Johansson 

och Svedner (2004) beskriver dvs. att genom att intervjua lärare på bara en skola riskerar man 

att de styrs av en ”lokal” undervisningstradition. Jag valde att tillfråga klasslärare som 
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undervisar i årskurs två och fyra utan att på förhand veta något om deras inställning/ 

erfarenhet av laborativ matematik. De lärare som tillfrågas tackar ja till att intervjuas av mig 

om matematik. 

Det går inte att generalisera resultaten av intervjuerna då resultaten bygger på intervjuer med 

sju lärare i en kommun. Att resultaten inte går att generalisera betyder dock inte att resultaten 

inte är intressanta. Min avsikt med undersökningen är inte att generalisera utan att undersöka 

hur X antal lärare på X antal skolor förhåller sig till laborativ matematik. Jag anser att 

undersökningen ger en inblick i lärares inställning till och erfarenhet av laborativ matematik. 

  



22 
 

5. Resultat av intervjuerna 

Jag har valt att först presentera de lärare jag intervjuat (utbildning, ålder, år i yrket) i min 

undersökning och därefter presenterat resultatet av undersökningen. 

 

5.1 Presentation av informanterna/ intervjupersonerna 

De sju lärare jag intervjuat arbetar som klasslärare på en grundskola. 

Lärare 1 arbetar på en F-5 skola med ca 400 elever. Lärare 1 är en kvinna som är 60 år, hon 

har arbetat som lärare i 38 år. Hon är utbildad mellanstadielärare och är klasslärare i en 

årskurs fyra. 

Lärare 2 arbetar på en F-5 skola med ca 300 elever. Lärare 2 är en man som är 59 år, han har 

arbetat som lärare i 35 år. Han är utbildad mellanstadielärare och är klassföreståndare i en 

årskurs fyra. 

Lärare 3 arbetar på en F-5 skola med ca 400 elever. Lärare 3 är en kvinna som är 39 år, hon 

har arbetat som lärare i 5 år. Hon är utbildad svenska/so lärare 1-6 och är klassföreståndare i 

en årskurs två. 

Lärare 4 arbetar på en f-5 skola med ca 300 elever. Lärare 4 är en kvinna som är 38 år 

gammal, hon har arbetat som lärare i 15 år. Hon är utbildad svenska/so/engelska lärare 1-6 

och är klassföreståndare i årskurs två. 

Lärare 5 arbetar på en F-6 skola med ca 250 elever. Lärare fem är en kvinna som är 40 år 

gammal, hon har arbetat som lärare i 16 år. Hon är utbildad matte/svenska/ idrotts lärare 1-6 

och är klassföreståndare i en årskurs två. 

Lärare 6 arbetar på en F-6 skola med ca 250 elever. Lärare 6 är en man som är 37 år gammal, 

han har arbetat som lärare i 12 år. Han är utbildad matte/so/svenska lärare 1-6 och är 

klassföreståndare i en årskurs fyra. 

Lärare 7 arbetar på en F- 5 skola med ca 400 elever. Lärare 7 är en kvinna som är 58 år 

gammal, hon har arbetat som lärare i 32 år. Hon är utbildad lågstadielärare och är 

klassföreståndare i en årskurs två. 

Åsa Hammarlund är utbildad matte/ no lärare 4-9 men arbetar numera som adjunkt i 

matematik på Kristianstads högskola. Intervjun med Hammarlund redovisar jag separat. 
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När jag kontaktade informanterna så försäkrade jag mig om att det undervisade i matematik i 

en årskurs två eller fyra. I efterhand upptäckte jag att inte samtliga hade matematikutbildning. 

Jag har därför valt att i sammanställningen av intervjufrågorna skriva om läraren är utbildad i 

matematik eller inte (matematiklärare/ ej matematiklärare). 

 

5.2 Vilket material använder lärarna i matematikundervisningen? 

I Intervjuerna berättade lärarna att de använde sig av olika typer av material, en lärare (åk.2 ej 

matematiklärare) uttrycker sig så här; 

”I mitt klassrum har vi pengar, stenar, kaffebönor, pärlor, centimomaterial, räknematerial i 

form av björnar och frukter, 100-matta med uppgifter till, linjaler, litermått, decilitermått 

m.m. Vi använder det till att visualisera, konkretisera den annars ibland så abstrakta 

matematiken.” 

En lärare (åk.4 matematiklärare) uttrycker sig så här; 

”Mattebok, dator, div. hjälpmedel- passare, klockor, vinkelhake plus diverse prylar för att 

åskådliggöra t.ex. kulor, klossar, hinkar.” 

Alla lärare jag intervjuade använder sig av en elevmatematikbok med tillförande 

lärarhandledning (stöd till läraren vid undervisning i elevmatematikboken) dock i lite olika 

utsträckning. 

”Vi har läroboken som bas och arbetar i den hela tiden. Läroboken är väldigt bra att ha!” sa en 

lärare (åk.2 ej matematiklärare). En annan lärare (åk.4 matematiklärare) menade att läroboken 

är en del men att hon även tittar i läroplanens mål. En tredje lärare (åk.4 matematiklärare) sa 

”jag plockar från olika material och sätter ihop en bas/grundkurs i stencilhäfte kompletterat 

med kluringar, bok, laborationer.” 

Alla lärare var överens om att brist på material inte var ett problem i 

matematikundervisningen. Mycket billigt plockmaterial finns på skolorna och annars kunde 

de använda sig av vardagsmaterial/ naturmaterial. En del material t.ex. enkla spel tillverkade 

flera av lärarna själva. Några av lärarna sa att i stället för dyrt material önskade sig möjlighet 

att undervisa i halvklass. 
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Flera av lärarna såg en stor vinst i moderniseringen av skolorna med t.ex. smartboards i 

klassrummen. 

Alla lärare jag intervjuade önskade att lärarhandledningen, till elevernas matematikbok, skulle 

innehålla förslag på laborativa övningar. En del av lärarnas lärarhandledningar innehöll redan 

förslag på laborativa övningar men, de lärarna såg gärna att det skulle finnas fler förslag.  

Alla lärare utom en ville även att elevernas matematikböcker skulle innehålla laborativa 

övningar. ”Bättre om det står i lärarhandledningen då kan jag själv välja när jag gör det t.ex. 

vid halvklass. Blir nog mer tjat om det står i elevboken” (åk.2 ej matematiklärare). 

De andra lärarna ville gärna att laborativa övningar fanns med i elevböckerna. En lärare (åk.4 

matematiklärare) uttryckte sig så här; ”Ja, nu lägger man till dem själv men, det skulle 

underlätta om det fanns med bra, genomtänkta idéer.” En annan lärare (åk.4 matematiklärare) 

sa så här; ”Ja, förhoppningsvis blir man mer på hugget då, det blir svårare att hoppa över det 

laborativa då. De laborativa övningarna minskar tyvärr med elevernas ålder.” 

 

5.3 Vad är laborativ matematik enligt lärarna? 

Flera av lärarna svarar att laborativ matematik är ett arbetsätt för att åskådligöra problemet. 

En lärare (åk.4 matematiklärare) uttrycker sig så här; ”Allt kan vara laborativt, det är inte bara 

att arbeta med klossar som är laborativt. Att arbeta med laborativ matematik är att 

åskådliggöra problemet.” Nästan alla lärare säger att laborativ matematik är när eleverna får 

prova på själva. ”Att klämma och känna, bygga, klassificera, prata om olika lösningar, skriva, 

rita.”(åk.2 matematiklärare). En lärare (åk.4 matematiklärare) säger att ”en laboration är en 

aktivitet där eleverna får möjlighet att upptäcka samt får en känsla för t.ex. begrepp” 

En lärare (åk.2 ej matematiklärare) ger som exempel att eleverna i undervisning om olika 

vikter får tänka själva. ”Vilken väger mest? Vad tror du?” Eleverna får sedan prova sig fram 

genom att känna, mäta och uppskatta. 

En lärare (åk.2 matematiklärare) berättar att de nyligen gjort en hundrautställning där eleverna 

på olika sätt fått presentera hur talet hundra kan se ut. 

Alla lärarna berättar att när de arbetar med laborativ matematik är det vanligt med 

grupparbeten där eleverna får samtala och diskutera möjliga lösningar samt redovisa 

lösningarna tillsammans. 
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5.4 Använder lärarna sig av laborativ matematik i sin undervisning? Varför? 

Varför inte? 

Alla lärarna säger att de använder sig av laborativ matematik. Ofta vid genomgångar av nya 

moment för att/samt för att åskådliggöra problem. Alla lärare nämner att de gärna använder 

laborationer vid undervisning i geometri, vikt och längd. 

Anledningen till att de använder laborativ matematik är för att göra matematiken mer konkret 

och för att åskådligöra problem. En lärare (åk.4 matematiklärare) säger ”för att vissa elever 

behöver det för att lära sig. Barn lär sig olika så vi måste erbjuda olika typer av undervisning”. 

Flera nämner att anledningen till deras användning av laborativ matematik är att på så sätt kan 

de göra matematiken roligare och på så sätt blir resultaten bättre. En annan lärare (åk.2 

matematiklärare) säger ”eleverna kan genom laborationer förstå matematiken, inte bara göra. 

Annars räknar bara eleverna siffror utan att se och förstå vad de gör”. En annan lärare (åk.4 

matematiklärare) säger ”om jag inte gör det, förstår de inte. I alla fall tar det mycket längre 

tid.” 

På frågan varför lärarna inte använder sig av laborativ matematik svarar de alla tidsbrist, 

några nämner även att de skulle önska att de kunde få arbeta i halvklass. Laborativa lektioner 

tar ofta mer tid att förbereda än matematikbokslektioner samt att flera av lärarna känner att 

mycket tid går åt till att dokumentera sådant de blivit ålagda att dokumentera t.ex. IUP, PP, 

DPED, Skola24. 

(IUP- individuell utvecklingsplan, PP- pedagogisk planering, DPED- digital pedagogisk 

elevdokumentation, Skola24- frånvarorapportering). 

 

5.5 Intervju med Åsa Hammarlund 

Åsa Hammarlund har tillsammans med Frida Wiren vunnit Nämnaren-stipendium på 

matematikbiennalen 2008, Gudrun Malmers stiftelses matematikstipendium 2005 samt 

Gleerups matematikstipendium. Hammarlund & Wiren har även skrivit ett läromedel i 

matematik. En av läromedlets komponenter är den laborativa arbetsgången. Hammarlund 

föreläser även om laborativ matematik och är kunnig i det laborativa arbetssättet. 

Hammarlund berättar att hon fick pengar till ett projekt. Genom projektet fick hon möjlighet 

att sätta sina idéer på prov. Först var allt laborativt men, sen delade hon in laborativ 
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matematik i tre kategorier. Anledningen var att hon ansåg att de tre delarna hade olika syften. 

De tre kategorierna är: 

1 upptäcka (genom laboration) 

2 färdighetsträning= spel 

3 Problemlösning 

Enligt Hammarlund är laborativ matematik snarast ett förhållningssätt till sin undervisning, ett 

stöd för att abstrahera matte. ”Matematik är ett abstrakt ämne där laborationer kan fungera 

som en bro mellan det abstrakta och det konkreta.” Genom laborativ matematik kan elever 

och lärare tillsammans tolka och beskriva processer i matematik på ett konkret sätt. En 

laboration är en aktivitet där eleverna får möjlighet att upptäcka och få en känsla för t.ex. 

begrepp. Hammarlund säger att det är väldigt viktigt att laborativ matematik utgår ifrån ett 

matematikinnehåll och att lektionen har ett syfte annars finns en risk att läraren tänker mer på 

materialet än på innehållet. Det är viktigt att läraren har ett syfte med lektionen samt vet vad 

målet med lektionen är. Vidare säger Hammarlund att förhållningssättet är av stor betydelse, 

att lära eleverna att matte inte bara har ett svar, ett riktigt svar som ska hittas. I laborativ 

matematikundervisning kan det finnas olika lösningar/strategier för att nå ett svar. Eleverna 

behöver hjälp att knyta ihop lektionen samt hjälp med att få med mattespråk av läraren.  

Viktigt att veta vad man vill som lärare- målet med undervisningen! 

Hammarlund tycker att arbetssättet är roligt eftersom man som lärare arbetar tillsammans med 

eleverna och får större insikt i hur de tänker och resonerar när de löser matematikuppgifter. På 

så sätt är det, enligt Hammarlund, även lättare att ge dem rätt vägledning samt göra en 

formativ bedömning. Hennes erfarenhet är även arbetssättet engagerar eleverna. 

Genom laborativ matematik får eleverna möjlighet att lära av varandra. Lektionerna 

genomförs ofta genom grupp/pararbeten vilket innebär att eleverna får träna flera förmågor 

bland annat att sammarbeta och diskutera. 

Eleverna ser ofta fördelar med och gillar sin lärobok. Vid arbete i sin lärobok har de sitt 

material, sitt arbete, hur långt de kommit, vad de gjort tydligt i en bok. Det är viktigt att 

strukturera laborativ matematik och visa att de lektionerna är lika viktiga. Genom att använda 

portfolio/rapporter och samla dessa i bok/ häfte blir det lättare för eleverna att se vad de 

presterat. Det är viktigt vid bedömningen av elevernas kunskaper och förmågor i matematik 
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att det praktiska (laborativ matematik) arbetet har lika stor vikt. Detta är det även viktigt att 

informera eleverna om.  

I intervjun poängterar Hammarlund vikten av lärarens inställning oavsett ämne och arbetssätt. 

”Vi påverkar eleverna med vår inställning och attityd. Viktigt att känna för arbetssättet. Om 

inte vi (lärare) tycker ämnet är roligt, intressant och viktigt hur ska vi då få våra elever att 

tycka det?” 

 

5.6 Övrigt från intervjuerna 

Intervjuerna avslutades med en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet att tillägga något 

viktigt, alternativt utveckla ett tidigare svar. En lärare (åk.4 matematiklärare) berättade då att 

hon tyckte att svenska elever och föräldrar överdramatiserar matematiken som ett svårt, 

nästan ouppnåeligt ämne. Nästan som om att eleverna tror att vara bra på matematik är något 

som bara en del har medfött. Läraren poängterade att hon tycker att vi lärare har en viktig 

uppgift att avdramatisera matematiken. ”Alla är vi matematiker t.ex. snickare är ju 

matematiker på hög nivå”. En annan lärare (åk.4matematiklärare) poängterade vikten av att 

vara kunnig i det ämne man undervisar i ” desto mer du kan själv, desto fler varianter kan du 

undervisa i. Det finns många modeller att lära ut, lär ut fler så passar någon metod eleven.”  

Något annat som uppkom i intervjuerna var om lärarrollen skiljde sig åt beroende på vilken 

typ av matematikundervisning de bedrev. Här skiljde sig lärarnas åsikter åt. Två svarar 

bestämt nej (åk.4 matematiklärare), en tycker inte det borde vara någon skillnad (åk.2 

matematiklärare) och de andra lärarna tycker det är skillnad. De som tycker det är skillnad 

nämner alla att det är viktigt att vara väl förberedd och påläst vid laborativa 

matematiklektioner. ”Man måste vara mer fokuserad, lyhörd och välplanerad eftersom det är 

ett friare arbetsätt som gör att eleverna kan ”flippa” lättare, det blir lätt mer högljutt och 

rörigt” (åk.2 ej matematiklärare). 

En av lärarna (åk.4 matematiklärare) säger att den största skillnaden är att man arbetar mer 

tillsammans med eleverna vid laborationer. Den läraren säger även att arbetssättet bidrar till 

att man som lärare lär sig mycket själv.”Man är mer ute på hal is och det är spännande”. 
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6. Resultatsammanfattning 

Alla lärare jag intervjuade sa sig använda laborativ matematik i sin undervisning. 

Anledningen till att de använde sig av laborativ matematik var för att göra matematiken mer 

konkret och för att åskådliggöra problem. Lärarna använde sig av olika sorters laborativt 

material, både köpt och egentillverkat, och var eniga om att brist på material inte var ett 

problem. Svårigheter med att arbeta med laborativ matematik var enligt lärarna tidsbrist samt 

stora undervisningsgrupper. 

I en laborativ matematikundervisning tas ofta flera sinnen till hjälp för att lära, populärt kallat 

”lära med hela kroppen” samt att det finns en stark koppling mellan det konkreta och det 

abstrakta. Ofta kan arbetssättet även omfatta samarbete mellan eleverna. Det är dock viktigt 

att läraren har tänkt igenom avsikten med laborationen samt förberett den väl. 

När jag jämför utbildad ej utbildad matematiklärare så tycker jag mig skönja att de lärare i 

min studie som är utbildade matematiklärare känns mer säkra i sin lärarroll i 

matematikundervisningen. Anledningen till det är att de arbetar mindre styrt av 

matematikläroboken samt inte ser någon skillnad i sin lärarroll beroende på 

undervisningssituation. 
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7. Diskussion av resultat 

När jag läst Lgr 11 (Skolverket, 2011) samt vad andra forskare, författare och lärare har för 

åsikter om barns utveckling och kunskapsinhämtning har jag inte funnit något som talar emot 

att laborativ matematik är en, av flera, metoder för att lära barn matematik. Laborativ 

matematik kan vara en metod för att lära elever, matematiska begrepp och processer på ett 

konkret sätt.  

Marton m.fl. (1999) betonar även vikten av en undervisning där elevernas förståelse står i 

centrum. Förståelse och kunskaper som även är användbar i andra situationer och 

sammanhang än i den situation där den förvärvades dvs. användbar kunskap. Jag anser att 

laborativ matematikundervisning kan ge eleverna möjlighet till detta; att lära sig viktiga 

begrepp och principer så att de lär sig den grundläggande matematiken på ett förståeligt sätt. 

Genom ett laborativt arbetssätt, som ofta innebär par- och grupparbeten, får även eleven träna 

på att förmedla sina insikter och åsikter. Att kunna föra en diskussion där man kan förmedla 

sina åsikter och kunskaper, så kallad kommunikationsförmåga, är en viktig förmåga att lära 

sig. Men, även om laborativ matematik kan bidra till elevers matematikkunskaper behöver 

matematikens värde lyftas fram av läraren. Läraren har även en viktig roll som handledare och 

för att entusiasmera eleverna. 

Elever lär sig matematik på olika sätt det är därför en styrka att som lärare behärska olika 

modeller och metoder för att lära ut för att på så sätt ge fler elever möjlighet att lära sig 

matematik.  Laborativ matematik kan skapa förståelse och bidra till att eleverna blir förtrogna 

med matematiken. Eleverna kan även ges möjlighet att diskutera och det stimulerar på så sätt 

elevernas förmåga att argumentera samt att sätta sig in i andra elevernas resonemang. De 

kunskaper de tillägnar sig kan de sedan generalisera och använda i andra sammanhang. Jag 

anser därför att laborativ matematik kan vara en bra metod för eleverna att träna de förmågor 

som finns i Lgr 11 (Skolverket, 2011) för att på så sätt nå målen.  

Enligt Piaget (2008) utvecklar barnet under den konkreta operationernas period förmåga att  

föra logiska matematiska resonemang utifrån konkret material. Genom att använda sig av 

laborativ matematik kan barnets tänkande stöttas och på så sätt främjas deras utveckling. 

Piaget (2008), Vygotskij och Löwing (2004) anser att barnen/eleverna lär sig genom 

kommunikation och samspel. Även Skolverket (2004) rekommenderar mer kommunikation 

på matematiklektionerna. Laborativ matematik kan bidra till att eleverna kommunicerar och 

samspelar mer med andra. 
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Min studie visar att läroboken ofta styr matematikundervisningen. Att följa läroboken är inte 

någon garanti för att alla elever når målen enligt min åsikt. Jag tycker det är viktigt att som 

lärare vara väl insatt i läroplanen för att på så sätt själv ta ansvar för upplägg och planering av 

undervisningen. Genom laborativ matematik ges eleverna förutsättningar till att använda 

material och hjälpmedel, arbetsmetoden bidrar även till en aktiv miljö med aktiva elever. 

Precis som Hammarlund tycker jag att det är viktigt att vid användning av laborativ 

matematik fundera på hur metoden används samt att den kopplas till målen i matematik. Men 

det viktigaste oavsett metod är att veta hur och i vilket syfte metoden används. Att läraren 

ställer sig själv tre viktiga didaktiska frågor – Vad? Varför? Hur? 

Vad? Vad ska läras?   

Varför? Varför ska det läras? Vilka mål ska eleven nå på kort respektive lång sikt? 

Hur? Vilken metod ska användas? 

Precis som Malmer (2002) tycker jag att det är otroligt viktigt att tala matematik. Att som 

lärare vara bra på matematik är inte samma sak som att kunna undervisa i matematik! Malmer 

(2002) skriver även att det är viktigt att eleverna kan använda begrepp inom olika 

matematikområden samt att de tränas i att diskutera och ”tala” matematik. 

Något som jag anser är otroligt viktigt, som även styrkts av mina intervjuer och 

litteraturgenomgång, är att lärarens inställning och kompetens inom sitt undervisningsområde 

är otroligt viktig. Löwing (2004) skriver att det av läraren krävs ett professionellt kunnande 

och förtrogenhet till ämnet. Berggren och Lindroth (1997) anser att lärarens attityd till ämnet 

är det viktigaste. Oavsett vilken undervisningsmetod läraren använder sig av är en 

grundförutsättning att läraren känner trygghet för metoden säger Hammarlund i intervjun med 

henne. 

Jag tror att många lärare behöver mer kompetens för att våga släppa taget om läroboken. En 

svårighet kan vara att det ibland, speciellt i de lägre årskurserna, råder brist på utbildade 

matematiklärare. Vad beror det på? Kanske kan de bero på lärarnas egen inställning till 

matematik som något krångligt och tråkigt? Har de själva dåliga erfarenheter av 

matematikundervisning? En annan svårighet kan vara att elevernas, och kanske även många 

lärares, uppfattning av att hur bra man är på matematik är beroende av hur många sidor man 

hunnit räkna i läroboken.  
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En ide till fortsatt forskning är att undersöka varför det råder brist på utbildade 

matematiklärare, speciellt i de lägre åldrarna? Beror det på lärarnas egen inställning till ämnet 

matematik? 
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8. Kritisk granskning av det egna arbetet 

När jag startade arbetet med uppsatsen funderade jag först på att använda mig av både enkäter 

och intervjuer. Men, efter att ha funderat på hur mycket enkätsvaren egentligen skulle bidra 

till uppsatsen och frågeställningen valde jag att använda mig av enbart intervjuer som metod. 

Genom intervjuer får jag fylligare svar och genom koncentrationen på intervjuer kunde jag 

göra fler och utförligare intervjuer.  Jag är nöjd med mitt metodval men önskar att jag hade 

börjat med intervjuerna ännu tidigare. Ibland var det svårt att få till tiden för lärarna, på grund 

av detta tog det tyvärr lång tid att bli färdig med intervjuerna. Jag valde att anteckna för hand, 

det fungerade bra. Fördelen med att spela in intervjuerna är att ingen information riskerar att 

försvinna. 

Valet att inte använda observationer som metod togs på grund av att jag ansåg att den 

metoden inte speglar lärarnas personliga inställning. Tyvärr gick jag då miste om något annat 

viktigt, att få möjlighet att se hur verkligheten ser ut jämfört med vad lärarna säger i 

intervjuerna. Det hade varit intressant att göra observationer för att se om verkligheten stämde 

med de lärarna berättade. 

Något jag skulle ändra, om jag gjorde om arbetet är mängden litteratur jag läste, det är bra att 

få information om ämnet men jag skulle begränsa det jag läste mer.  

De tillfrågade lärarna undervisade i matematik i årskurs två och fyra. Först senare märkte jag 

att alla lärare inte var utbildade matematiklärare. Skulle resultatet blivit annorlunda om jag 

bara intervjuat utbildade matematiklärare? Om jag skulle göra om intervjuerna idag skulle jag 

kanske bara intervjua utbildade matematiklärare. 

Jag önskar självklart även att jag haft mer tid, eftersom mitt ämnesval är intressant. Tid till att 

t.ex. fördjupa mig i vilken typ av matematikläroböcker det finns för eleverna samt vilken typ 

av matematikläroböcker lärarna önskar. Undersökningen visade att lärarna gärna ser mera 

laborativa övningar i läroböckerna samt att det verkar som om att nyare läroböcker innehåller 

mer laborativa övningar. 

På grund av storleken på min undersökning är det inte möjligt att göra generaliseringar men, 

studien ger ändå en inblick i några klasslärares inställning och erfarenhet av laborativ 

matematik. 
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