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Sammanfattning  
 
Huvudsyftet med undersökning är att ge en beskrivning av hur laborativ matematik kommer 
till uttryck hos två lärare i grundskolan. Vi ville också ta reda på hur metoden används i syfte 
att stödja elever i matematiksvårigheter. Dessutom låg i vårt intresse att undersöka de fördelar 
och nackdelar som kan följa med arbetsmetoden. För att kunna besvara våra frågeställningar 
använde vi oss av en kvalitativ metod. Första steget i arbetet var att granska litteratur som 
behandlar det berörda området. Därefter gjordes kvalitativa intervjuer med två lärare som 
använder sig av laborativ matematik i undervisningen. Resultatet visade att lärarna ser 
laborativ matematik som en metod där eleverna får arbeta med konkret material för att 
åskådliggöra matematiska begrepp. Det är ett arbetssätt som fokuserar på samtal och 
kommunikation, eftersom det anses kunna ge eleverna en bättre grundförståelse. Begreppet 
matematiksvårigheter var svårt att definiera, eftersom området är omfångsrikt och där många 
olika faktorer spelar in. Undersökningen gav oss en kunskap om hur den laborativa 
matematiken kan vara av varierad form och underlätta för elever i matematiksvårigheter. Ett 
behov av varierad undervisning i matematik är enligt många källor nödvändig för att elever 
ska känna större motivation i inlärning.  
 
Nyckelord: Laborativt material, lärande, matematikinlärning  
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1. Inledning 
Under våren 2006 gjordes en undersökning av Skolverket (2006a). I undersökningen ingick 

200 svenska skolor och syftet var att kartlägga hur det går för femteklassare på de nationella 

proven i engelska, matematik och svenska. Resultaten visade att bland de elever som gjorde 

alla delproven i matematik, var det mellan 5 och 19 procent av eleverna som inte klarade av 

att nå upp till målen i läroplanen. Det faktum att så stor andel inte uppnår önskad 

kunskapsnivå tyder på att det krävs nya sätt att undervisa matematik på.  

 

Resultatet av en annan undersökning gjord av Skolverket (2006b) visar på att svenska elevers 

kunskaper i matematik har försämrats stegvis. Orsaken till detta tros bland annat bero på att 

undervisningen är väldigt läroboksstyrd. Trots detta anser många elever att ämnet är viktigt 

och nyttigt att kunna men upplever att matematikundervisningen är svår och tråkig. I 

undersökningen kommer det fram att eleverna efterfrågar en mer varierande undervisning 

med olika arbetsformer och mer verklighetsförankrad och problembaserade uppgifter. 

 

Under våra praktikveckor inom lärarutbildningen har vi fått ta del av olika sätt att lära ut 

matematik i de tidigare skolåren. Dessa olika sätt att undervisa är också en viktig anledning 

till att vi vill fördjupa oss i ämnet. Vi har valt att titta på den laborativa arbetsmetoden därför 

att vi vill få mer kunskap kring området eftersom detta är en arbetsmetod som vi troligen 

kommer att använda oss av som verksamma lärare. Dessutom har vi blivit väldigt inspirerade 

av våra handledare som arbetade med denna metod under våra praktikperioder.  

  

Dessutom är vi intresserade av att närmare undersöka elever i matematiksvårigheter. För 

denna fråga växte intresset fram när vi läste en kurs tillsammans som handlade om barn i 

sociala och emotionella svårigheter. Vi fick större kunskap och förståelse kring elever som 

har svårigheter med inlärningen. Den här uppsatsen vänder sig till verksamma lärare och 

lärarstudenter och vår förhoppning är att de blir intresserade av detta ämne. Vi tror att en aktiv 

diskussion i ämnet alternativ matematikundervisning behövs inom lärarkåren och hoppas 

kunna öppna för en sådan.  
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1.1 Syfte 
Huvudsyftet med denna kartläggning var att ge en bild av hur laborativ undervisning i 

matematik används av två lärare i grundskolans tidigare år, båda förespråkare av metoden och 

med flerårig undervisningserfarenhet. Syftet är också att beskriva hur dessa lärare specifikt 

arbetar med det laborativa arbetssättet för att stötta de elever som befinner sig i 

matematiksvårigheter.  Det ligger även i vårt intresse att föra en diskussion om detta arbetssätt 

utifrån vår studie och aktuell forskningslitteratur. I den empiriska delen av vårt arbete vill vi 

också ge en beskrivning av hur lärare själva definierar matematiksvårigheter. 

 

1.2 Frågeställningar 
- Hur definieras ”laborativ matematik” i forskningslitteratur samt av våra informanter? 

- Hur kan lärare använda sig av den laborativa matematiken i undervisningen? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att arbeta med laborativ matematik i 

undervisningen? 

- Hur kan lärare specifikt använda laborativ matematikundervisningen för att hjälpa 

elever som har svårigheter i matematik?  
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2. Metod 
I den här delen av arbetet vill vi redogöra för hur vi har gått till väga för att söka svar på de 

frågeställningar vi formulerar i inledningen. Vi har delat in undersökningen i en 

litteraturstudie och en empirisk studie. Den empiriska studien bygger på kvalitativa intervjuer 

med två lärare som arbetar med laborativ matematik med barn i tidigare årskurser. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis gjorde vi en övergripande forskningsgenomgång som behandlar området 

laborativ matematikundervisning. Vi har även granskat litteratur som specifikt berört 

matematiksvårigheter.  
 

Vid sökning av litteraturen till uppsatsen nyttjades Umeå Universitetsbiblioteks (UB) 

sökmotor ALBUM. De sökord som användes var exempelvis matematiksvårigheter och 

undervisningsmateria. Sökorden resulterade i många boktitlar som vi har haft nytta av i 

litteraturbearbetningen.  

 

2.2 Empirisk studie 
I den här delen förklarar vi vårt tillvägagångssätt när vi valt metoder för undersökningen, hur 

vi valt ut våra informanter och hur vi har arbetat med datainsamlingsmaterialet. Dessutom 

delger vi några författares synpunkter som givit oss inspiration och vägledning till våra val av 

metod.  

 

2.2.1 Forskningsmetod  
Bo Johansson och Per-Olov Svedner (1998) anger två metoder som forskningen kan bygga 

på. Det val som forskaren måste göra är att bestämma sig för om undersökningen ska ha ett 

kvalitativt eller kvantitativ synsätt. Med kvantitativt synsätt menar författarna att studenten tar 

reda på fakta och som kvantifieras. Denna metod är effektiv för att kunna ta fram generella 

och allmänna drag som gäller för alla människor i den undersökta gruppen. Utmärkande för 

denna metod är att resultatet blir brett och övergripande, men saknar djup. Det blir endast en 

ytlig forskning som känns opersonlig och förutbestämd, detta menar kritiker är nackdelen med 

denna metoden. 
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Vidare anser Johansson och Svedner att många forskare därför istället väljer att använda sig 

av ett kvalitativt synsätt. Denna metod som riktar sig mot forskning där man undersöker 

enskilda och unika fall. Här har forskaren chansen at fördjupa sig i sin undersökning och kan 

göra den mer personlig för läsaren. Forskaren har också möjlighet att använda sig av många 

olika metoder, exempelvis intervju, observation, enkät med öppna frågor eller textanalys. 

Genom att använda olika metoder kan forskaren illustrera undersökningen från olika 

synvinklar. Nackdelen med denna metod är att forskaren riskerar att bli alltför subjektiv och 

inte ger en rättvis bild av det som undersökts.  

 

2.2.2 Forskningsetik 
Vetenskapsrådets etiska koder (Stensmo, 2002) innefattar fyra punkter som ska skydda den 

enskilda individen mot eventuell identifiering. Dessa fyra punkter är: 

- information 

- samtycke 

- konfidentialitet 

- nyttjande 

Dessa fyra punkter finns närmare förklarade i Vetenskapsteori och metod för lärare (2002).  

 

I bearbetning av intervjuerna har vi utgått från dessa fyra punkter som vi nämnt ovan i texten. 

När vi kontaktade de utvalda informanterna skickade vi per e-mail ut ett informantbrev, där 

förklarades syftet med undersökningen och informanternas del i rapporten. Vi informerade 

även om att allt deltagande var högst frivilligt och att det gick att avbryta intervjun när som 

helst. Vi ville med hjälp av informantbrevet visa att allt som sades och uttrycktes gjordes 

anonymt samt att det skulle vara omöjligt att identifiera informanterna.  

 

Johansson och Svedner (1998) skriver om olika intervjumetoder. Intervjuerna kan delas upp i 

strukturerade och kvalitativa intervjuer, där de strukturerade frågeområdena och frågorna är 

fastställda i förväg och svaren är öppna. I de kvalitativa intervjuerna får frågorna vara mer 

fritt formulerade. Då är syftet att få ut så fullständiga svar som möjligt. Författarna framhåller 

den kvalitativa intervjumetoden som den bästa för att få fram information. Utifrån detta valde 

vi att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden i vår undersökning, eftersom denna 

metod anses mest lämplig för att försöka förstå informantens sätt att tänka och agera. 

Dessutom anser vi att våra frågeställningar är mest lämpliga för en kvalitativ intervjumetod.  
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Pål Repstad (1993) menar att fördelen med att använda sig av bandspelare är att intervjuaren 

endast behöver koncentrerar sig på informanten och inte på att anteckna ner intervjusvaren. 

Istället kan man fokusera på informantens icke verbala beteende, eftersom det är viktigt för 

intervjuns helhet att även observera informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta har 

även betydelse när det är dags att göra analysen av intervjuerna. Författaren tycker att 

nackdelen med att använda bandspelare är att vissa respondenterna blir hämmade av att bli 

inspelade och detta gör att hela situationen blir onaturlig. En annan nackdel med att använda 

denna metod är att det är väldigt tidskrävande att skriva ut intervjusvaren och därför väljer 

många att endast anteckna.  

 

Utifrån ovan genomförda sammanfattning av aktuell litteratur om forskningsmetod anser vi 

oss ha stöd för att spela in de intervjuer vi ska genomföra på band.  

 

Vi har utgått från de förhållningsregler Stensmo (2002) beskriver i boken Vetenskapsteori och 

metod för lärare i planeringen och genomförandet av de kvalitativa intervjuerna. Stensmo 

redogör för sju stadier som belyser forskningsintervjuns förberedelser, genomförande och 

efter arbete. Dessa stadier beskriver författaren enligt följande rubriker, Tematisering, 

planering, intervjun, utskrift, analys, verifiering och rapporten.(s.123-125) 

 

Med tematisering menar Stensmo att de som intervjuar är väl pålästa på forskningsämnet och 

att deras frågor ska vara väl förberedda innan intervjutillfället. Tematiseringen utgår ifrån 

frågorna hur, vad och varför, som är formulerade i rapportens inledning. Planering innebär att 

intervjuare förbereder genomförandet av intervjun, där bland annat tidsaspekt, intervjuteknik 

och etiska frågor beaktas.  

 

Därefter beskriver Stensmo om själva intervjun som bör innehålla öppna frågor såsom vad 

och hur samt öppna uppmaningar. Under utskriftsfasen uppmanas intervjuaren att överföra 

talspråket till skriftspråk om man använt ljudbandspelare. Vid analysen är det intervjuarens 

uppgift att skala bort det oväsentliga som har sagts och fokusera på det som är relevant för 

rapporten. Med verifiering menar författaren att intervjuaren ska reflektera över det som sagts 

och gjorts under planering och genomförandet av intervjun samt urskilja vad som är viktigt 

och relevant att ta med i rapporten. Till sist menar Stensmo att rapporten bör innehålla 

information om de sex stadierna som beskrivits ovan.  



 

 6 

2.2.3 Urval av deltagare 
I sökandet av svar på rapportens frågeställningar har vi genomfört intervjuer med två lärare 

som arbetar på samma skola, i parallella klasser. Den gemensamma strävan som vi hade i 

början var att få så många informanter som möjligt. Men på grund av det begränsade antalet 

lärare som vi känner till som arbetar med laborativ matematik fick vi endast fram två 

informanter.  Vi gjorde ett medvetet val att begränsa oss till en skola och två lärare eftersom 

vi är väl bekanta med skolan och dess personal, det vill säga strategiskt urval.  

 

Jan Trost (1993) anser att när man använder sig av kvalitativa intervjuer bör man inte ha ett 

för stort antal respondenter. Detta beror på att materialet blir besvärligare att hantera och 

svårare att få grepp om. Dessutom minskar det möjligheten att göra en djupare undersökning, 

eftersom det är syftet med kvalitativa intervjuer. 

 

De lärare som valdes var tidigare kända för oss genom de verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna under lärarutbildningen. Vi hade även lärarnas olika bakgrunder i 

åtanke. En lärare var nyexaminerad låg- och mellanstadielärare med ett mycket stort intresse 

för laborativ matematik. Hon har tidigare arbetat flera år inom förskolan, innan hon 

vidareutbildade sig till lärare. Den andra informanten hade en gedigen erfarenhet med över 30 

år i skolans verksamhet, men hade på senare år valt att arbeta laborativt.  

 

2.2.4 Intervjuernas genomförande 
Den första intervjun genomfördes hemma hos ena informanten för att det skulle passa 

tidsmässigt. Den andra intervjun skedde på den skola som informanterna arbetar på. Vi valde 

att sitta i ett litet utrymme istället för i informantens klassrum, eftersom det bedrivs 

fritidsaktiviteter där på eftermiddagarna. Intervjuerna var individuella för att det ligger i vårt 

intresse att se/höra varje lärare enskilt, för att undvika att de tar rygg på varandra. Vi inledde 

varje intervju med en kort presentation av syftet med studien. Vi gav även information om 

sekretess och bandspelarens roll innan vi började intervjun. Transkriberingen gjordes i direkt 

anslutning till intervjuerna där vi lyssnade noga efter pauser, uttal och betoningar. Detta 

arbete tog 5 timmar och omfattade cirka tio sidor per informant.  



 

 7 

 

2.2.5 Våra definitioner av centrala begrepp  
I den här undersökningen kommer begreppen laborativ matematik och matematiksvårigheter 

att nämnas ett flertal gånger. Därför ser vi behovet med att beskriva hur vi definierar dessa 

centrala begrepp.  

 

Med begreppet Laborativ matematik menar vi en arbetsmetod som innebär många olika sätt 

att angripa matematik på.  Eleverna får själva eller tillsammans med andra undersöka och 

arbeta med konkret material där alla sinnen stimuleras. Ett material ska vara något som ska 

går att ta och känna på och användas i ett pedagogiskt syfte.   

 

Med matematiksvårigheter menar vi normalbegåvade elever som inte når upp till målen som 

finns i styrdokumenten. Orsakerna till matematiksvårigheterna kan variera (Malmer, 2002), 

men vårt fokus ligger på den pedagogiska undervisningen. Elever med en fastställd diagnos, 

ingår inte i vår undersökning av matematiksvårigheter.  
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3. Litteraturstudie 
I litteraturstudien behandlas olika områden som anses vara viktiga för att tydligt ge svar på 

våra frågeställningar. Läsaren får en tillbakablick i den matematiska historien, för att påvisa 

hur utvecklingen har sett ut och den laborativa matematikens uppkomst. Exempel på 

laborativt material beskrivs även i detta avsnitt, för att ge en tydligare bild av vad laborativ 

matematik innebär. Dessutom lyfter vi fram fördelar och nackdelar med den laborativa 

metoden. Avslutningsvis ger vi några exempel på hur begreppet ”matematiksvårigheter” 

beskrivs i forskningslitteraturen och även exempel på pedagogiska insatser för denna 

elevgrupp.  

 

3.1 Vad är laborativ matematik? 

3.1.1 Laborativ bakgrund  
Gudrun Malmer (2002) beskriver Anna Kruse som en av de första att kritisera 

matematikundervisningens abstrakta metoder. Bland annat gav Kruse förslag på förändringar i 

undervisningen och hade en tydlig tanke om hur ämnet matematik ska undervisas. Detta 

förtydligas genom detta citat:   

 

I andra ämnen har man börjat tillämpa genetiska metoder, och man har där 

infört laborationsmetoder. Vore det icke möjligt att göra sammalunda i 

matematiken? Skulle man icke även här kunna försöka att göra barnen 

självständiga upptäckare? Skulle man icke kunna utbyta det reproduktiva 

arbetet mot ett mer skapande sådant? (Malmer, 2002, s.17) 

 

Vidare skriver Malmer att det redan under mitten av 1800- talet var tal om att förändra 

matematikundervisningen, på grund av att den var för abstrakt. Men utvecklingen fick stå 

tillbaka när den monografiska metoden infördes av Grube, en ledande räknemetodiker. 

 

Den monografiska metoden beskrivs av Malmer (2002) som en holistisk metod där man 

tänker att alla räknesätt ska samspela med varandra. Det var viktigt att matematiken var 

muntlig, för att sedan kunna överföras och utvecklas till ett aritmetiskt stoff. Denna metod 

förekom i Sverige under slutet av 1800- talet och en bit in på 1900- talet, men avskaffades 
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senare för att det ansågs att eleverna fick för många symboler att hålla reda på.  I och med 

detta fick språket en större roll inom matematikundervisningen. 

 

3.1.2 Språkets roll  
Malmer och Adler (1996) betonar vikten av språkets roll i matematiken och att den har glömts 

bort av många matematiklärare. Författarna menar att matematiken grundar sig i att kunna 

samtala matematik innan man blandar in symboler. Dessutom måste lärare ha i åtanke att 

eleven inte alltid kan uttrycka sig med ord om hur de tänker. Lärarens roll är att kunna ge 

redskap till eleverna så att de kommer fram till ord som kan förklara hur de tänker.  Det är 

mycket som läraren kan få gratis genom att arbeta med samtalet och språket i 

matematikundervisningen. Eleverna kan lära av varandra med ett språk som inte läraren 

behärskar. Stor vikt läggs även vid spel och lekar, eftersom det gynnar barnets språkliga 

utgångsläge.  

 

Även skolans styrdokument betonar vikten av att kommunicera inom ämnet matematik och 

därmed finns det i skolans uppdrag att genomföra detta. I kursplanen för matematik kan man 

utläsa följande. 

 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 

efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. (Skolverket, 2000) 

 

Detta utdrag från kursplanen betonar vikten av språkets betydelse vid inlärningen av 

matematik. Det är skolans och pedagogernas skyldighet att planera och genomföra 

pedagogiska aktiviteter, där eleverna får möjlighet att diskutera och samtala om matematik. 

Detta ställer stora krav på pedagogens val av innehåll och undervisningsmetoder, för att 

förmedla dessa kunskaper. Detta betonas också i kursplanen för matematik.  

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 

och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 

stöd som elever i behov av särskilda utmaningar (Skolverket, 2000) 
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Här understryks vikten av att använda varierande inlärningsmetoder i undervisningen, för att 

kunna bemöta varje elevs olika förutsättningar och behov. Kreativa arbetsformerna ges som 

ett exempel för att kunna lära ut matematik till eleverna. Detta visar också på att 

styrdokumenten fastslår att skapande och undersökande uppgifter ska ingå i 

matematikundervisningen.  

 

Malmer och Adler (1996) beskriver barns språkutveckling i tre nivåer. Den första kallas för 

handlingsspråket som används av barnen de första levnadsåren, vilket innebär att barnen 

undersöker omgivningen via det som är konkret. Detta stadium kan vara ett första steg mot att 

kunna gruppera föremål. Den andra nivå kallas för bild - och föremålsspråket, som innebär att 

barn vid tre års ålder börjar använda andra sinnen än känsel. Genom att använda sin hörsel 

och syn kan de börja tillägna sig former, färger och visuella mönster. Under detta stadium 

börjar även barnet att urskilja begreppen som handlar om storlek. Barnen kan ”räkna” siffror 

mekaniskt, men inte förstå deras innebörd och inte heller relatera till siffrans symbol. 

Språkutvecklingen är väldigt viktig att ta hänsyn när barnen kommer till skolan. Författaren 

skriver att symbolspråket är det sista stadiet i barnens språkutveckling och att det brukar ta sin 

början vi 6- 7 års ålder. Först nu börjar barnen förstå vad symboler kan betyda och författarna 

anser att barnen är redo för att låta symbolerna ta vid i matematikundervisningen.  

 

Malmers och Adlers (1996) beskrivning av den sista utvecklingsnivån håller inte Ahlberg 

(1995) med om. Hon menar att barnen istället bör ägna sig åt att problemlösande aktiviteter 

och att uppräkning och benämnande av tal borde inkluderas senare i undervisningen. Genom 

att arbeta med problemlösning tar barnens tidigare tillägnade förståelse av matematik tillvara 

och kan utvecklas. Ahlberg anser vidare att matematiken som finns i vardagen, borde nyttjas i 

undervisningen, så att matematiken bygger på något som är väl förankrat hos eleverna. På 

detta sätt blir ”bron” mellan barnens matematik och skolans inte för komplicerad och vinsten 

av detta blir att fler elever förstår matematiken. Författaren betonar att problemlösningen gör 

att eleverna får använda fler sinnen och kan ta hjälp av deras naturliga kunskaper såsom att 

skriva, rita och tala.  

 

Olov Magne (1998) skriver om hur inlärningen kan betjänas av språket och att 

kommunikationen mellan lärare och elever utvecklas tillsammans i detta. Författaren 
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beskriver språkets viktiga stödfunktion för tänkandet och lärandet och att det är det absolut 

viktigaste kommunikationsmedlet. Med det vardagliga språkanvändandet kan man komma 

långt, men Magne menar att eleverna till slut måste gå vidare och att det inte ska vara 

acceptabelt att eleverna exempelvis säger ”ta bort” och ”plussa”. Han menar att begreppen 

måste få ordentliga innebörder så att eleverna inte fastnar i ett språkbeteende, eftersom då kan 

det bli svårt att ta sig vidare i matematikinlärningen för vidare studier.  

 

Att arbeta med matematik på ett mer språkinriktat sätt har även en språkutvecklande funktion, 

menar Ronny Ahlström (2003). Eleverna stärks i sin språkutveckling eftersom de hela tiden 

berättar om hur de tänker och funderar. Tankarna blir därmed också synliga för eleverna 

själva. Samtalen kan bidra till att eleverna förändrar sitt tänkande. Eftersom de kan hitta 

svagheter i sin egen tankeprocess när de återberättar för andra. Författarna menar att läraren 

också kan ha mycket hjälp av denna metod, eftersom elevernas uppfattningar lockas fram i det 

offentliga rummet. Detta kan leda till att läraren bättre kan individanpassa, men även generellt 

anpassa innehållet i undervisningen till gruppen. 

 

Ahlberg (2003) menar att barn har många språk och att matematikens språk är att av dem. 

Författaren påpekar vikten av att stor del av det matematiska språket utgör i barnens vardag 

och att det är nödvändigt för barnet att kunna utforska sin omvärld. Det är viktigt att barnet 

först får pröva sig fram själv med olika begrepp och ord för att sedan börja bygga grunden 

tillsammans med andra. En annan viktigt punkt är att aktiviteterna bör vara av varierad art, det 

vill säga både strukturerade och ostrukturerad. 

 

3.1.3 Taluppfattning  
Furness (1998) anser att barn lär sig uppfatta tal i tidig ålder och utvecklingen sker på många 

olika sätt. Författaren menar att det finns olika företeelser som sporrar barnen till att utveckla 

sin taluppfattning. Exempel på sådana aktiviteter är barn som samlar på saker och delar in 

föremålen i olika sorters grupper utifrån olika egenskaper. Därefter övergår barnen ofta till 

parbildning och sedan till räkneramsor, vilket också kan yttra sig till att barnen delar in 

föremålen och räknar sakerna upprepande gånger. Barnen börjar snabbt lära sig antalet 

föremål och kan se skillnad mellan exempelvis tre och åtta knappar. Ordningstalen inleder 

därefter för att vidare utvecklas till att barnen börjar skriva talen med hjälp av siffror. 
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Ungdomar i högre åldrar har visat sig ha svårt för stora tal, men framför allt svårigheter med 

tal i decimalform. Malmer (1990) menar att detta beror på att de inte har någon uppfattning 

om talen, det vill säga taluppfattningen är inte tillräcklig. Hon menar att det är ytterst viktigt 

att eleverna tidigt måste få en uppfattning och redskap för att kunna hantera tal och siffror. 

Det är helt naturligt att barn i tidig ålder tror att siffra och tal är samma sak, tyvärr kan det 

även yttra sig i vuxenvärlden när vi talar om till exempel dödssiffran orsakad av en olycka, 

fast att det egentligen ska vara dödstalet.  

 

Även Ahlberg (2001) delger sin åsikt angående taluppfattning. Hon visar på hur viktigt det är 

för barn att kunna få se relationen mellan tal och att barn måste få använda olika sätt för att 

upptäcka detta. Åtskilliga tillfällen bör avsättas för detta och situationerna bör vara olika 

strukturerade, så att barnen både får höra och känna talen. Författaren menar att det är viktigt 

att barnen får uppleva talens delar, men även att delarna bör sättas in i en helhet så att 

förståelsen sen utvecklas till att kunna se tal som sammansatta helheter. När detta är gjort kan 

barnen sedan gå över till att lära sig använda dessa relationer till att lösa olika matematiska 

uppgifter.    

 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2003) skriver om taluppfattning i förhållande till 

huvudräkning och menar att det är viktigt med taluppfattningsförmågan för att bli duktig på 

huvudräkning. Det är inte de olika lagar och regler som styr en duktig huvudräknare. Det är 

mer strategin som är viktig. Strategi innebär att huvudräknaren bör ha en känsla för hur man 

kan dela upp tal på bästa sätt så att det sedan gynnar sammansättningen av talen. 

  

 

3.1.4 Laborativ matematik 
 
Rydstedt och Trygg (2005) beskriver vad laborativ matematik innebär för dem.  
 

Det laborativa arbetet ska fungera som en länk mellan det konkreta och 

abstrakta, men det sker inte automatiskt. Elever behöver både stöd och 

utmaningar för att upptäcka matematiken i laborativa aktiviteter så att 

kunnandet kan generaliseras och användas i andra situationer. Det är en 

lärares uppgift att hjälpa eleverna att stärka dessa samband. (s 8) 
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Per Berggren och Maria Lindroth (2004) visar på olika faktorer som är utmärkande för en bra 

laboration. För det första ska det finnas potential för eleverna att kunna utvecklas i den 

laborativa aktiviteten. Då erfordras det att pedagogen är väl insatt i det matematiska innehållet 

i laborationen för att kunna inspirera och hjälpa eleverna. För det andra ska aktiviteten gå att 

bygga vidare på, så att eleverna kan fördjupa sina kunskaper och få nya utmaningar.  

Avslutningsvis menar författarna att En bra laboration uppmuntrar eleverna att arbeta 

undersökande och kreativt samt ger rika möjligheter till kommunikation och diskussion. (s 

120) 

 

3.1.5 Laborativt material  
Jan Unenge (1994) försöker ge en förklaring till vad som menas med ett laborativt material. 

Enligt författaren är det viktigt att göra matematiken konkret för eleverna och på det sättet kan 

man använda ett material. Det finns material som är utformade speciellt för matematik- 

undervisningen och som ska användas som ett hjälpmedel för både elever och lärare. 

Författaren poängterar att materialet kan uppfattas olika av eleverna, på grund av deras 

tidigare erfarenheter. Detta gör att tillverkarens syfte med materialet inte fyller sin funktion 

och därför är det viktigt att läraren först använder sig av material som eleverna redan känner 

till. 

 

Anthony Furness (1998) har uppfattningen att barn behöver utgå från ett konkret material för 

att sedan utveckla sitt abstrakta tänkande. Han menar att det inte endast finns ett bra arbetssätt 

eller material utan det är bra att variera mellan olika metoder och växla mellan olika material.  

Vidare ger författaren flera exempel på olika typer på material som kan användas i 

skolverksamheten, såsom klossar, kaplastavar, olika typer av knappar, geobräden, kulramar 

och tallinjer. Det är viktigt att ge eleverna tid att lära känna och undersöka materialet, för att 

de ska få bilda sig en egen uppfattning om hur det fungerar och leder till nya upplevelser och 

idéer. 

 

Ahlström (2003) menar att det anses som självklart att ge eleverna många tillfällen att 

använda och utforska konkret material vid laborationer, när det handlar om 

naturvetenskapliga och estetiska ämnen. Inlärningsteoretikerna (psykologerna) Dewey och 

Piaget hävdar att konkreta materialet hjälper eleverna med begreppsbildningen. Författaren 

menar att trots detta används det konkreta materialet alldeles för sällan i undervisningen.  
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Malmer (2002) ger exempel på olika laborativa hjälpmedel som finns för att stimulera olika 

inlärningsnivåer. I tidig ålder börjar barn med sortering och bestämmer ofta reglerna för 

sorteringen själva. Logiska block är ett exempel på material som kan inspirerar till detta. Det 

speciella med detta material är att det skiljer sig åt på fyra olika sätt, genom: färg, form, 

storlek och tjocklek. Strukturellt material används för att arbeta med tal- och taluppfattning. 

Exempel på sådant material är Centimo-materiel och Multibasmaterial. Cuisenaires färgstavar 

är material som används för att klargöra matematiska processer och visualisera relationer. 

Detta material kallas även för relationsmateriel. Man kan även använda detta material för att 

visualisera och arbeta med procent och tal i bråkform.  Författaren menar att utrustning även 

bör användas för att gestalta enheter såsom, massa, vikt, volym och längd, men ger inga 

konkreta exempel på användbara material i dessa fall. 

 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2005) ger sin definition av syftet med laborativa material. 

Laborativt material ska fungera som stöd och stimulans vid problemlösning och inlärning av 

grundläggande matematiska begrepp och idéer. (s19) Författarna delar in det laborativa 

materialet i två kategorier, vardagliga föremål och pedagogiska material. De vardagliga 

föremålen är saker som finns i vårt vardagsliv och i naturen, till exempel stenar, kottar, 

snäckor och makaroner. Det pedagogiska materialet är särskilt framställt för 

matematikundervisningen och riktar sig främst till lärare och elever. Detta material kan 

exempelvis vara cuisenairestavar, kulramar och geobräden.  

 

Avslutningsvis skriver Rystedt och Trygg om att bygga upp en matematikverkstad i 

klassrummet. I den ska det finnas laborativa material tillgängligt för eleverna. Materialet ska 

stimulera till lust att lära, kreativitet och låta eleverna uppleva positiva sidor av matematik.   

 

3.2 Vilka för- respektive nackdelar finns med laborativ 
matematikundervisning enligt forskningslitteraturen?  
I den litteratur som har behandlats under arbetet framträdde såväl positiva som negativa 

aspekter tydligt. För att få en översiktlig bild av forskningsläget redovisas därför i detta 

avsnitt ett antal fördelar och nackdelar med det laborativa arbetssättet.  
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3.2.1 Fördelar  
Malmer (1990) menar genom att arbeta med en laborativ och undersökande metod, gör det 

lättare för läraren att individanpassa undervisningen. Detta beror på att när eleverna själva får 

undersöka matematiska problem, behöver de inte bli styrda av ett gemensamt läromedel. Det 

gör att läraren lättare kan se till varje elevs olika behov och förutsättningar. 

 

Berggren och Lindroth (2004) skriver att den laborativa matematiken ger eleverna möjlighet 

att använda flera av sina sinnen, eftersom metoden inte enbart fokuserar på skriftliga material. 

Den laborativa metoden inriktar sig till stor del på muntlig kommunikation och detta gynnar 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vidare beskriver författarna de många fördelarna 

som finns med laborativ matematik. För det första kan läraren få en bättre förståelse för hur 

eleverna tänker och vilka strategier de använder för att lösa ett problem, därför att metoden 

fordrar att eleverna diskuterar matematik. Detta gör att läraren lättare får reda på vad eleverna 

kan eller inte kan. En annan positiv aspekt med att arbeta med laborativt material är att 

eleverna lättare kan komma ihåg vad de har lärt sig. Genom att läraren både muntligt och 

konkret återger situationer där eleverna har arbetat med materialet ökar möjligheterna att 

lägga in det i långtidsminnet. Avslutningsvis menar författarna att laborativmatematik gör 

matematiken roligare. Eleverna tycker det är roligt att arbeta laborativt, vilket gör att lusten 

för ämnet ökar. 

 

Ahlberg (1995) anser att problemlösande matematik öppnar för elever att kommunicera och 

samtala med varandra, eftersom detta är en förutsättning för att lösa uppgifterna. Här handlar 

det om att gruppen tillsammans ska komma fram till relevant lösningsförslag, där alla elevers 

tankar och åsikter är viktiga. På detta sätt får eleverna träna på att diskutera och prata 

matematik samtidigt som de lär sig att arbeta tillsammans med andra. Dessutom lär sig 

eleverna av varandra och alla elever får möjlighet att delta och komma till tals. 

Rystedt och Trygg (2005) berör den ekonomiska aspekten med att arbeta laborativt. 

Författarna menar att det är oftast billigare med laborativt material jämfört med andra 

skolmaterial. Det material man använder kan man till stor del tillverka själv eller få gratis, 

exempelvis knappar, tändstickor, kortlekar och kapsyler.  
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3.2.2 Nackdelar 
Malmer (1990) menar att laborativ matematik är någonting som man gärna samtalar om, men 

som inte lika ofta används i praktiken. Detta beror på pedagogernas inställning och osäkerhet 

inför den laborativa matematiken. Oftast saknar många pedagoger egen erfarenhet av eller 

utbildning utav att arbeta med denna metod och därför är de också mycket tveksamma till att 

använda den. 

 

Dessutom menar Malmer (2002) att många pedagoger associerar laborativundervisning till 

något som används i samband med special- eller nybörjarundervisning. Metoden får därmed 

en negativ klang och ger en låg status. Detta leder till att många inte väljer att arbeta 

laborativt. Vidare anser författaren att somliga lärare utesluter laborativa inslag i matematik 

undervisningen, därför att de tror att eleverna ska tycka att det är barnsligt.  

 

Rystedt och Trygg (2005) menar att en nackdel kan vara om pedagogerna endast ser den 

laborativa matematiken som ett lustfyllt inslag i den ”vanliga” undervisningen, där arbete med 

det laborativa materialet anses som en belöning eller som ett trevligt avbrott för eleverna. 

Detta påverkar eleverna att tro att de inte lär sig matematik i samband med det laborativa 

arbetssättet. Vidare anser författarna att om det laborativa materialet inte används på rätt sätt, 

kan det pedagogiska syftet ej bli uppfyllt i undervisningen. Läraren behöver ha ett 

pedagogiskt syfte med aktiviteterna, eftersom materialet i sig inte lär ut matematik. Därmed är 

det avgörande om den laborativa undervisningen får en negativ eller positiv effekt på 

undervisningen.   

 

Berggren och Lindroth (2004) skriver att en svårighet med laborativ matematik är att eleverna 

i början kan vara ovana att arbeta i grupp eller sätta ord på sina tankar på hur de löser 

matematiska problem. Detta är en process som kan tar lång tid att lära sig, därför är det viktigt 

att ge eleverna den tid de behöver. 

 

3.3 Vad är matematiksvårigheter enligt litteraturen? 
Malmer (2002) menar att elevers matematiksvårigheter är svåra att definiera, eftersom det ofta 

beror på skolans förväntningar och styrdokumentens uppställda mål. Författaren menar vidare 

att de flesta elever inte kommer till skolan med svårigheter i matematik, utan de uppkommer i 

samband med matematikundervisningen. Malmer delar in matematiksvårigheter i primära 
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faktorer respektive sekundära faktorer. De primära faktorerna fokuserar bland annat på 

elevens kognitiva utveckling och den språkliga kompetensen. Vad gäller sekundära faktorer 

drar författaren paralleller med dyslektiska besvär. Malmer anser att undersökningar har visat 

att majoriteten av alla barn med dyslexi, även har problem med matematik. Detta beror främst 

på svårigheter med språket, eftersom eleverna har problem med att läsa och skriva. En annan 

sekundär faktor är olämplig pedagogik. Det innebär att undervisningen läggs upp på ett 

olämpligt sätt, genom att den görs alltför abstrakt för eleverna. Dessutom läggs det inte ner 

tillräckligt med tid för att bearbeta och förstå begreppen i matematiken 

 

Malmer och Adler (1996) menar att orsakerna till matematiksvårigheter varierar från barn till 

barn och därmed måste också den pedagogiska undervisningen anpassas efter elevens nivå. 

I grunden kan vi konstatera att det vi främst pratar om som specifika svårigheter i 

inlärningen också får specifika konsekvenser för handlingssättet i vardagen där det 

pedagogiska arbetet utgör en viktig del. (s.200)  

 

Görel Sterner (2007) menar i en artikel om lässvårigheter och räknesvårigheter, att det är 

viktigt att eleverna får utveckla förståelse och förtrogenhet med den skriftliga räkningen och 

menar att denna fas är väldigt abstrakt. Vidare ges synpunkter kring den lilla tid som skolan 

har till sitt förfogande i matematikundervisningen och att de elever som har svårt med 

matematiken och med läsningen i längden kommer att bli de som drabbas mest. Författaren 

anser att elever som har svårigheter med läsning och matematik inte borde ha pressen på sig 

att kunna hantera både skriftlig huvudräkning och standardalgoritmer. 

 

En rapport från Skolverket (2003) Lusten att lära- med fokus på matematik understryker 

problemet med elever som behöver extra stöd i matematikundervisningen. Det handlar om 

elever som inte når de uppsatta målen och behöver hjälp med att utveckla sitt kunnande. 

Resultatet av undersökningen visade att det fanns flera förklaringar till elevernas svårigheter, 

men man har kunnat urskilja två mönster där orsakerna till problemen framställs. Den första 

orsaken visar på att problemet ligger hos den enskilda eleven och den andra orsaken belyser 

elevens totala situation. Där ligger fokus på eleven och miljön som den befinner sig i. 

Beroende på vilken som är den bakomliggande orsaken till de uppkomna svårigheterna, 

bemöts och behandlas de också på olika sätt.  
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3. 4 Vad kan läraren göra för att hjälpa elever i svårigheter? 
I läroplanen (Lpo94) står det att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2006, s 12). Dessutom ska läraren utgå från varje 

enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Skolverket, 2006, s 12). 

Detta utdrag ur skolans styrdokument visar på att det är upp till skolan att hjälpa elever som 

behöver stöd i skolan. Skolans pedagoger är ålagda att ta hänsyn till varje elevs olika 

bakgrunder och kunskapsnivå i undervisningen. Dessutom står det i uppdraget att lärarna ska 

upptäcka elever med svårigheter och hitta vägar för att kunna hjälpa och stödja dessa elever. 

Läroplanen ger ingen konkret vägledning till hur man ska kunna hjälpa elever med särskilda 

behov, utan det är upp till pedagogerna inom skolan att hitta lösningar och anpassa 

undervisningen utifrån detta. 

 

Enligt Ahlberg (2001) bör pedagogen variera sina arbetsformer och undervisningsinnehåll för 

att hjälpa elever i matematiksvårigheter. Dessutom kan pedagogen arbeta med att öka 

elevernas självförtroende och främja deras lust att lära. Författaren menar att ett tematiserande 

och problematiserande förhållningssätt främjar elevernas inlärning, eftersom det gynnar alla 

elever att lära efter sina förutsättningar och behov. Detta synsätt har betydelse för elevernas 

kunskaper inom de språkliga och kommunikativa sidorna av matematiken, exempelvis 

talbegrepp, problemlösning, överslagsräkning och huvudräkningsstrategier. Inom dessa 

områden finns det möjlighet att använda sig av laborativt material och tekniska hjälpmedel, 

som gör att eleverna får använda alla sina sinnen för att upptäcka matematiken. Dessutom 

främjas elevernas språk och sociala färdigheter. Genom att eleverna får samarbeta och 

samspråka med varandra, främjas elevernas matematiska tänkande framförallt för elever i 

svårigheter. 

 

Avslutningsvis menar Ahlberg att elevers i matematiksvårigheters största behov är att lära på 

ett annat sätt, inte endast på att träna mera. En matematikundervisning som lägger stor vikt på 

processen och att utveckla begrepp gynnar dessa elever.  Istället för att fokusera på varför 

vissa elever inte klarar av matematiken, kanske man ska fundera över varför skolan inte 

klarar av att ge alla elever tillräckligt stöd, försöka väcka intresse och ge dem tilltro till sin 

egen förmåga. (Ahlberg, 2001,s144-145) 

 



 

 19 

Malmer (2002) skriver om vilka pedagogiska insatser en lärare kan göra för elever i 

svårigheter. Först och främst bör läraren utgå från den nivå eleven befinner sig på och 

fokusera på vad eleven kan och är duktig på. Vidare bör läraren ha kunskaper om olika 

inlärningsfaser för att kunna fånga upp eleven där den befinner sig. Slutligen bör pedagogen 

hitta verktyg för att göra undervisningen mindre abstrakt. Författarens motto är att göra 

förebyggande insatser för att undvika att barn hamnar i svårigheter när det gäller att lära sig 

matematik. 

 

I Skolverkets (2003) undersökning kom man fram till att utbildningens kvalité kan förbättras 

på flera olika punkter. Resultaten betonade förbättringar genom en mer varierad undervisning 

gällande undervisningens innehåll, arbetssätt, läromedel och andra material. Vidare 

förbättringar handlade om att uppmuntra till mer praktiska och konkreta inslag i 

matematikundervisningen, där eleverna får möjlighet att använda sin kreativitet, nyfikenhet 

och fantasi i större utsträckning. Detta kan möjliggöras genom att arbeta på ett mer varierat 

sätt med inslag av laborativa metoder, både på individ och grupp nivå. Dessa tillämpningar 

leder till att eleverna får använda flera sinnen som ger möjlighet till bättre lärande och 

förståelse. 

 

3.5 Sammanfattning av litteraturstudien 
Forskningslitteraturen menar att den laborativa matematiken lägger stor vikt på språkets 

betydelse för matematik inlärningen. Genom att kommunicera matematik får man reda på hur 

eleverna tänker och resonerar. I laborativ matematik används även problemlösande aktiviteter 

som relaterar till elevernas vardag som främjar inlärningen. Dessutom uppmärksammas 

taluppfattning som en viktig del i den laborativa metoden. Eleverna behöver uppleva talen för 

att förstå dess betydelse. En god förståelse av talen ger ett bra underlag för den matematik 

som kommer senare.  

 

Många forskare menar att den laborativa matematiken är en koppling mellan det abstrakta och 

konkreta. Det behövs hjälpmedel för att kunna konkretisera matematiken i undervisningen. 

Det finns en uppsjö av olika typer av material som hjälper till vid inlärningen av matematiska 

begrepp och stimulerar till lust att lära. Materialet ska vara konkret så att eleverna själva kan 

utforska och använda dem under matematiklektionerna. Dessutom ska de utveckla elevernas 
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nyfikenhet och kreativitet. En fördel med att använda olika sorters material är att det är 

relativt billigt, eftersom mycket av materialet kan tillverkas eller hittas ute i naturen.  

 

Enligt forskarna är fördelarna med den laborativa metoden att den går lätt att individanpassa, 

därför att den kommunikativa matematiken gör att läraren får en bättre förståelse för hur 

eleverna tänker och vilka strategier som de använder för att räkna. Detta gör att pedagogen 

kan se vad eleven kan och vad den behöver träna på och anpassa innehåll och material efter 

elevens behov. I den laborativa matematiken får eleverna möjlighet att använda flera sinnen 

för att lära sig matematik.  De nackdelar som finns med metoden är enligt forskarna 

pedagogernas inställning till den. Många lärare ser metoden som barnslig och nybörjar- och 

specialundervisningen eller som ett roligt inslag i den ”vanliga” matematik undervisningen. 

Dessutom har många lärare ingen egen erfarenhet av att använda laborativa hjälpmedel i 

undervisningen och därför är negativa till att prova den. 

 

Adler (2001) tar upp olika typer av matematiksvårigheter och hur de påverkar inlärningen. 

Adler är inte ensam om att se ett samband mellan elever med läs- och skrivsvårigheter och 

elever som har problem med matematiken. Andra forskare menar att det är ett pedagogiskt 

problem och elevers matematiksvårigheter har uppkommit i samband med undervisningen. 

 

Avslutningsvis ges exempel på vad en lärare kan göra för att stödja elever som har 

matematiksvårigheter. Det handlar främst om att läraren ska variera sin undervisning och göra 

matematiken mer konkret. Dessutom bör fokus ligga på att kommunicera matematiken i 

undervisningen, för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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4. Resultat av den empiriska studien 
Resultatet är disponerat på så sätt att de båda informanternas svar redovisas under de fyra 

frågekategorierna. Vi har valt att redovisa det insamlade materialet genom en kort 

sammanställning av intervjuerna. Sammanställningen förtydligas genom korta utdrag från 

intervjuerna och konkretiseras med olika citat. För att öka läsbarheten har vi i viss mån 

bearbetat citaten, utan att för den skull förändra innehållet. Av samma anledning har vi val att 

kort sammanfatta texten under varje rubrik för att på så sätt hjälpa läsare att följa våra 

tankegångar i diskussionsavsnittet. En kort presentation av våra informanter (båda lärarnas 

namn är fingerade) och av skolan som de arbetar på finns också beskrivet i denna del av 

studien. 

 

4.1 Presentation av informanterna 
Gabriella 

Gabriella är utbildad 1- 7 lärare och är fritidspedagog i grunden. Hon har varit verksam som 

lärare i sex år och under dessa år använt sig av den laborativa matematiken. Innan hon 

utbildade sig till lärare arbetade hon bland annat som barnskötare, dagmamma och 

fritidspedagog. I Gabriellas klass, där hon också är klassföreståndare, finns 20- 25 elever. I 

matematikundervisningen arbetar hon lärobokslöst, dvs. utan matematikbok. 

 

Åsa 

Åsa har varit verksam låg- och mellanstadielärare i över trettio år och hon är utbildad 

småskollärare. Åsa har tidigare erfarenheter av att undervisa barn med stora psykiska 

svårigheter innan hon utbildade sig till lärare. Inom matematiken har hon arbetat efter olika 

metoder, men de senaste sex åren har hon använt sig av den laborativa matematiken. Efter 

utbildningen har hon arbetat på en och samma skola hela sin verksamma tid som pedagog. 

Den klass hon för närvarande är klassföreståndare för består av 15-20 elever. 

 

4.2 Presentation av skolan 
Skolan ligger belägen i ett villaområde, utanför en större stad i den norra delen av Sverige och 

är en F – 6 skola. På skolan finns det ett fyrtiotal anställda lärare och över 300 elever.  
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4.3 Vad innebär laborativ matematik? 
Båda informanterna anser att laborativ matematik är ett sätt att förstå matematiken på ett mer 

konkret sätt, med hjälp av material. De betonar vikten av att låta alla sinnen vara inkopplade 

när förståelse ska bildas och den laborativa matematiken gör detta möjligt.   

 

– Laborativ undervisning är, kan man egentligen säga, ett sätt att ta till sig matematiken 

på ett mer åskådligt sätt, att man inte bara bygger på tankens kraft. Laborationer kan 

vara på olika sätt, men där man använder någon form utav material som åskådliggör 

det som man tränar just då. (Gabriella)  

 

- Laborativ matematik är när man provar och testar med material, så att man kan se 

vad man gör. Detta är oslagbart, därför ju fler sinnen du kan få in, desto bättre kan du 

också förstå.(Åsa) 

 

Att den laborativa matematiken inte ska följa med under hela elevernas skolgång är för båda 

informanterna en självklarhet och en del i metoden. Deras grundläggande uppfattning är att de 

tillsammans med eleverna successivt kan ta avstånd från hjälpmedel och endast använda sig 

av det laborativa materialet vid behov. Motivet till detta är att eleverna till slut ska kunna 

förlita sig på den egna tankeförmågan.  

 

Gabriella säger i intervjun att: 

- Tanken med ett laborativt material är att det ska finnas där i startfasen och att man 

successivt eller kanske när man då väl förstår det, ska man kunna lägga undan det. 

Då ska man ha etablerat förståelsen för det och då kan tanken arbeta med det utan 

dess hjälp. 

 

Laborativ matematik leder båda lärarnas tankar till material, spänning och utmaning. De blir 

själva utmanade som pedagoger, eftersom alla elever tänker och resonerar på olika sätt, vilket 

gör att även lärarna måste kunna tänka på flera sätt. Spänningen ligger både i hur vissa 

laborationer blir, men även för att se om eleverna förstår det som sägs och görs.  
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4.3.1 Sammanfattning 
Våra informanters grundinställning till laborativ matematik är att eleverna i slutändan ska 

kunna vara självständiga i sitt eget matematiska tänkande, utan att behöva använda sig av 

laborationsmaterial. Informanterna använder laborativ matematik i inledningsskedet av 

elevernas skolgång, för att ge dem en bra förståelsegrund att stå på. Laborativa material fasas 

sedan successivt ut, till fördel för abstrakt matematikundervisning. Förändringen av 

undervisningen sker med syfte att låta eleverna utveckla sitt matematiska tänkande, oberoende 

av konkreta hjälpmedel.  

 

4.4 Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med detta 
arbetssätt? 
Informanterna har liknande åsikter vad gällande fördelarna med att arbeta med laborativ 

matematik. Deras inställning är att eleverna förstår matematiken på ett djupare sätt, mer 

grundligt och begripligare. Eleverna får större förståelse för matematiken och får med sig 

verktyg för vidare undervisning.  

 

- Fördelen med det laborativa är att det blir mer åskådligt. Många barn tycker också 

om att få använda händerna, de är taktila och visuella och det gör att man bygger en 

bättre grund för förståelsen och det är ju jättebra.(Gabriella) 

 

- Fördelarna är att barnen förstår och det är där som man lägger grunden, och att de 

begriper här. De borde ha med sig det här säkert uppåt och man kan se på en grupp 

barn som har jobbat laborativt att de begriper matte på ett annat sätt, vad det 

egentligen handlar om. Det är inte bara en massa siffror, för dem betyder de 

någonting som man kan ta på. (Åsa) 

 

Vidare framkommer att metoden är lustfylld för eleverna och detta leder till bättre inlärning 

där eleverna får känna större självförtroende. En annan positiv aspekt är att metoden ger 

eleverna större förståelse om att allt i matematiken inte är svårt utan endast vissa delar och att 

detta i sin tur leder till att lusten för matematik inlärning ökar.  

 

De nackdelar som informanterna ser med denna arbetsmetod skiljer sig åt. Den ena 

informanten anser att det negativa med metoden är svårigheterna att kunna diagnostisera och 



 

 24 

individualisera på grund av skolans val av diagnosmaterial. Den andra informanten ser att 

problemet ligger på individnivå där hon ser att materialet kan missbrukas, det vill säga att 

elever som kan och förstår matematiken inte kan släppa materialet. Hon ser även nackdelar på 

ett tidsmässigt plan, eftersom hon tillverkar det laborativa materialet själv och gör individuella 

häften åt eleverna. Det finns även svårigheter med laborativ matematik när vikarier ska 

anlitas, eftersom de kanske inte har tillräcklig kunskapsbas för att kunna använda det 

laborativa materialet.  

 

- Det som kan vara svårt med laborativa material är att de kan missbrukas. Jag 

upptäcker ibland barn som kan ha fastnat i att använda det här materialet. De 

använder det som ett räknehjälpmedel, utan att reflektera. Exempelvis kan de hämta 

ett hundraband, det är pärlor som är sitter på trådar som används istället för 

miniräknare. Eleverna sitter och flyttar kulor och de lär sig inte strategin för 

uträkningen, utan det blir en bekvämlighet som blir fel i slutändan. Då får man vara 

uppmärksam på det så att det inte blir ett hinder för inlärning.(Gabriella) 

 

-  Nackdelen är att man måste individualisera mycket.  Jag måste stå och göra 

individuella häften till varje barn, om det som det barnet ska jobba med. Och då måste 

man ju på nått vis kunna diagnostisera. (Åsa) 

 

En gemensam faktor som båda informanterna lyfter fram är tidsaspekten. Båda anser att det 

tar mycket tid av de att arbeta med den laborativa metoden. Däremot yttrar sig det negativa på 

olika sätt, där ena informanten känner att det tar mycket tid till att diagnostisera eleverna så att 

elevernas arbetshäften blir rätt, den andra anser att tidsåtgången till själva 

materialtillverkningen är krävande.  

 

4.4.1 Sammanfattning 
Våra informanter lyfter fram många positiva aspekter med den laborativa metoden då dessa 

förefaller konkret, praktisk, lustfylld, varierande och gynnar många elever. Informanterna ger 

oss en bild av att den åskådliggör matematiken på grundläggande sätt. De nackdelar som 

redovisas av informanterna är exempelvis att det laborativa materialet kan användas felaktigt, 

med det menas att elever som egentligen borde gå vidare och släppa materialet inte gör det, 
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utan fastnar i ett inlärt beteende. Andra nackdelar som framkom är svårigheten att 

diagnostisera och att det arbetet tar mycket tid. 

4.5 Hur använder lärarna sig av den laborativa matematiken i 
undervisningen? 
Båda informanterna startar upp varje första klass med att gå igenom grundbegreppen med 

hjälp av den laborativa matematiken. Dessa grundområden är till exempel addition 

(betydelsen av plustecknet), subtraktion (betydelsen av minustecknet) och framförallt 

likhetstecknets betydelse, som är bland det svåraste för barn att förstå och lära sig. 

 

Båda informanterna använder laborativa material för att illustrera genomgångar på tavlan, för 

att hjälpa eleverna i det praktiska arbetet. Dessutom får eleverna själva prova på och använda 

det laborativa materialet under matematiklektionerna.  

 

Informanterna ger ett flertal exempel på material som de använder sig av i den dagliga 

matematikundervisningen, såsom cuisienerestavar, kompismakaroner, tändsticksaskar, 

plockmaterial, trähjul, olika typer av klossar, talblock, kortlekar, miniräknare, tärningar, 

dominobrickor, matteknappar, toarullar, bollar och pengar. Dessutom nämndes saker som 

kommer från naturen, exempelvis kottar, pinnar och stenar. 

 

De intervjuade lärarna gav många exempel på hur de praktiskt kan arbeta med olika typer av 

laborativt material undervisning. (Nedan ges några exempel på hur det kan gå till.)  

 

- Nu jobbar ju vi väldigt mycket med multiplikation och division, det är stenhårt nu i 

trean på våren. Men då har vi som jobbat och laborerat och sett talen, bland annat 

genom att arbeta med klossar. Exempelvis om det finns tolv klossar i en låda och man 

lägger två rader, då blir det 2 gånger 6. Sedan finns det också andra sätt att sortera 

efter, till exempel det finns ju trean och fyran. Från början jobbar de mycket med att 

kunna se vad de håller på med.(Åsa) 

 

- Toarullar och bollar kan man ha jätteroligt med. Man kan exempelvis spela bowling, 

för att på ett konkret sätt förstå och lära sig talkamraterna.  Det är viktigt att de får 

gissa först och sen se hur det kan bli och om det stämmer. Och ibland är de flera 
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stycken och då hänger de med på varandras, för de vill ju inte bli lurade. Då får de 

träna flera gånger på talkamraterna och det är väldigt tydligt. (Gabriella) 

 

 

4.5.1 Sammanfattning  
Det laborativa materialet kan användas på många olika sätt, vilket gör att 

matematikundervisning kan bli väldigt varierande. Detta gör att lärarna kan komma åt alla 

olika individers inlärningsstil och nivå. Informanterna använder materialet bland annat för att 

konkretisera olika delar av matematiken på ett lustfyllt sätt. Ena informanten menar att det är 

viktigt att poängtera att, även om matematiken ska vara lustfylld, måste det finnas ett 

pedagogiskt syfte bakom.  

 

4. 6 Lärarnas specifika arbete med den laborativa matematiken, för 
att hjälpa elever i matematiksvårigheter. 
Våra informanter hade liknande sätt att arbeta med elever i matematiksvårigheter, men hur de 

definierar begreppet matematiksvårigheter skiljde sig åt. Den ena läraren gav många exempel 

på hur svårigheterna kan komma till uttryck. Hon menar att eleven kan ha svårt med att 

minnas och memorera saker, men det kan också handla om att eleven har svårt att motivera 

sig själv i matematikarbetet.  Den andra läraren menar att matematiksvårigheter handlar om 

att eleven har problem med taluppfattningen och det logiska tänkandet, men medger samtidigt 

att hon inte har tillräckligt med kunskap om detta, för att kunna ge en bra definition. 

 

- Många matematiksvårigheter kan faktiskt bero på att man inte lägger ner tillräckligt 

med energi på det, utan man helt enkelt är ointresserad, orkar inte, vill inte och ids 

inte. Att man ger det helt enkelt inte ger det en chans och det är ju faktiskt också en 

svårighet. Fast det är en annan typ av svårighet och jag tror att en stor del av de barn 

vi har i skolorna som har matteproblem finns i den kategorin. De är betydligt fler än 

de som har faktiska problem. Jag tror att det är mer ett pedagogiskt och 

motivationsproblem. (Gabriella) 
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Även Åsa ger sin syn på matematiksvårigheter. 

- Ja, men det är ju då man har svårt för det logiska tänkandet. Om du har svårt att se 

tal och överföra det till ett mattespråk, ett sifferspråk. (…) Men jag måste säga att jag 

inte kan så väldigt mycket om det. 

 

Informanterna ger exempel på hur de stöttar elever i matematiksvårigheter med hjälp av den 

laborativa matematiken. Båda tar till material för att förklara och synliggöra matematiken, för 

att det underlättar för elevens inlärning. De plockar fram material som passar för just den 

eleven och den bestämda situationen. På skolan finns det även en resursperson för varje 

arbetslag som hjälper till med specialundervisningen.  

 

Lärarna ser inga större nackdelar med att arbeta med laborativmatematik för elever i 

matematiksvårigheter, annat än om en elev känner sig utpekad för att hon/han måste ta fram 

och ta hjälp av materialet oftare än de andra eleverna. Det kan vara en nackdel rent 

personligen för den eleven, inte ur matematik synpunkt. En annan belastning kan vara att en 

elev i svårigheter blir beroende av materialet och inte tar sig vidare. 

 

4.6.1 Sammanfattning  
Informanternas definition av matematiksvårigheter skiljde sig från varandra. Den ena 

informanten menade att elevernas svårigheter kan bero på bristande förmåga att minnas och 

saknar viljan att lära sig matematik. Den andra informanten säger att svårigheterna oftast 

grundar sig i elevers taluppfattning och att kunna tänka logiskt. Pedagogerna använder 

laborativt material för att stödja elever i matematiksvårigheter.  

 

 

5. Diskussion  
 
Vårt syfte med arbetet var att ge en bild av hur den laborativa matematiken kommer till 

uttryck hos två lärare i de tidigare åren. Vi anser att detta har uppfyllts eftersom vi har 

undersökt varför och på vilket sätt de två lärarna arbetar med laborativ matematik i sina 

respektive klasser. Det intressanta för oss var att deras grundtanke med arbetsmetoden var 

densamma men undervisningens utformning skiljde sig åt. Därmed tror vi att den laborativa 

metoden kan passa olika lärare med olika elever eftersom metoden är varierande och går att 

individanpassa.  
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Det var även intressant för oss att undersöka hur dessa utvalda lärare arbetar med metoden för 

att hjälpa elever i matematiksvårigheter. Vi belyste svårigheten med att definiera begreppet i 

resultatet och har därmed inte kunnat få ett entydigt svar på frågeställningen. Vi ser att 

forskarna i litteraturen har problem att ge ett tydligt svar på vad matematiksvårigheter är och 

det tror vi kan medföra att de verksamma lärarna i sin tur har svårt att ge en tydlig bild av 

detta.  

 

I och med denna undersökning har vi fått några svar på vad laborativ matematik innebär och 

hur lärare använder sig av den i undervisningen. Dessutom har forskningslitteraturen och 

informanterna visat på olika fördelar respektive nackdelar som finns med metoden. Vilket har 

varit mycket nyttigt för oss eftersom vi har fått nytt perspektiv på laborativ matematik och 

gjort att vi har reflekterat över metoden på ett annat sätt. Vi känner att vi har fått svar på våra 

frågeställningar både utifrån olika forskningslitteratur och en insyn i skolans dagliga arbete. 

 

5.1 Sammanfattning av litteratur- och empirisk studie 
Litteraturstudien visar hur synen på matematikundervisningen har förändrats under 

århundraden. Aktuell forskning (det kommer hela tiden ny forskning) pekar på att eleverna 

ska kommunicera matematik istället för att endast fokusera på siffror i undervisningen. Detta 

poängterar även våra informanter, genom att betona språkets betydelse som en viktig del i 

laborativ matematik.  Även skolans styrdokument betonar vikten av att eleverna ska få 

möjlighet att kommunicera matematik i undervisningen. Båda våra informanter framhåller att 

det är angeläget för eleverna att ha en god taluppfattning, något som också lyfts fram i 

forskningslitteraturen. Forskarna anser att taluppfattningen är viktig för huvudräkningen och 

för vidare matematiska studier. Pedagogerna menar att den laborativa metoden ger 

förutsättningar för eleverna att få en god taluppfattning, eftersom materialet kan synliggöra 

det på ett bra sätt. 

 

Pedagogerna som ingått i vår undersökning sammanfattar laborativ matematik som ett 

arbetssätt, där eleverna får ett konkret material som går att manipulera för att synliggöra 

matematiken. Ett utmärkande drag hos en av pedagogerna är hennes sätt att se till att så 

många sinnen som möjligt inkluderas i matematikundervisningen. Båda lärarna ser konkret 

material som allt från kottar och stenar till ett mer strukturerat material, såsom talvågar och 



 

 29 

cuisienerestavar.  Att den laborativa matematiken ger en utmaning åt lärarna är något som de 

båda känner, där spänning och lustfyllt lärande är centralt.  

 

Den mest positiva aspekten enligt de båda lärarna är att metoden ger verktyg inför kommande 

studier, då eleverna får en grundligare och djupare förståelse för de matematikområden som 

behandlas. De nackdelar som nämns i intervjuerna är den tid som det tar att tillverka och 

utvärdera vilket material som passar den specifika eleven, både gällande konkret material och 

nivå på uppgifter. Det finns även andra nackdelar som att eleverna inte i vissa fall lyckas 

frigöra sig från materialet utan hela tiden behöver stöd i materialet för att klara av uppgiften.  

 

I forskningslitteraturen framkom att matematiksvårigheter kan vara ett pedagogiskt problem 

där skolans förväntningar och mål gör att eleven får matematiksvårigheter. Detta menar också 

en av informanterna som säger att matematiksvårigheterna kan grunda sig i att det är ett 

pedagogiskt och motivationsproblem. Hon menar att det är lärarens uppgift att göra 

matematikundervisningen lustfylld och motiverande. Däremot definierar den andra 

informanten matematiksvårigheter som ett problem med det logiska tänkandet och 

taluppfattningsområdet. Forskningslitteraturen ger konkreta tips om vad pedagogerna kan 

göra för att underlätta för elever i matematiksvårigheter. Forskarna menar på att en varierad 

undervisning kan ge många elever energi till viljan att lära sig matematik. 

 

5. 2 Metoddiskussion  
Vi har valt att använda oss av kvalitativ undersökningsmetod. I efterhand anser vi att vi gjorde 

ett korrekt val då empirin gav en bra grund för analysarbetet. Risken med den valda metoden 

var att vi skulle kunna bli för subjektiva och nu i slutskedet av arbetet känner vi att det till viss 

del kan stämma, trots att vi verkligen försökt att vara objektiva. Detta kan bero på vår positiva 

inställning till den laborativa metoden redan under arbetets utformning. I och med att vi under 

hela projekttiden haft detta metodproblem aktuellt tror vi dock att detta hjälpt i oss att i så hög 

grad som möjligt haft ett objektivt förhållningssätt till frågeställningen. 

  

Våra tidigare erfarenheter av intervjumetoder är begränsade och därför kände vi oss mest 

tillfreds att ha en kvalitativ intervjumetod. Vi har endast använt oss av två informanter för att 

samla in material, vilket kan vara en nackdel och inte ge en fullständig bild av den laborativa 
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metoden. Detta till trots anser vi ändå att två informanter var tillräcklig för vår undersökning, 

eftersom tiden var begränsad.  

 

Urvalet av deltagare gjorde vi medvetet, eftersom vi känner dem sedan tidigare och vi vet hur 

de arbetar. Därför kändes det naturligt att fråga dem om de ville ställa upp på en intervju om 

deras arbete med laborativ matematik. Vår bekantskap med våra informanter ser vi i efterhand 

som både en fördel och en nackdel. Fördelen är att vi vet hur de är verksamma i praktiken och 

att vi sett olika typer av material. Detta gör att vi förstår när de beskriver och ger exempel på 

hur de undervisar i matematik. Vi har därmed också tydliga indikationer för att de faktiskt 

jobbar med laborativ matematik i praktiken och inte bara påstår det under intervjun. Detta gör 

också vårt insamlade material trovärdigt. Den nackdel som vi ser med att ha en relation till 

våra deltagare, är att de tror att vi förstår vad de menar, trots att vi inte gör det alla gånger.  

 

Vi hade innan intervjun bestämt oss att samtliga intervjuer skulle spelas in på band för att 

sedan transkriberas. Vi ville koncentrera oss på informanten och inte på att anteckna svaren. 

Även litteraturen förespråkade ljudupptagning under kvalitativa intervjuer, därför att man då 

kan titta på informantens kroppsspråk och skiftande ansiktsuttryck.  Att använda bandspelare 

under intervjun fungerade mycket bra då vi kunde fokusera på själva intervjun. Dessutom 

finns informanternas svar sparade och detta har gjort att vi kunna lyssna på materialet flera 

gånger. Det har underlättat efterarbetet. Det tog dock lång tid att transkribera intervjuerna. I 

efterhand var det värt att lägga ner den tiden, för att ge en rättvis bild av informanternas svar.  

 

5. 3 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att den laborativa matematiken i väldigt liten omfattning följer med upp i 

de högre årskurserna. Vi anser dock att metoden bör följa med eleverna vidare i deras 

matematikundervisning, men att den bör anpassas till både elevgrupp och ålder. Vi menar att 

utfasningen av konkreta hjälpmedel leder till att elever som behöver det laborativa materialet i 

högre åldrar blir ”bortglömda” och i värsta fall till och med kränkta. Vi tror att detta kan leda 

till att elevernas självkänsla försvagas och deras prestationer i matematik påverkas därefter. 

Därmed anser vi att den laborativa matematiken borde följa med eleven upp i högre åldrar, 

eftersom elever behöver varierad undervisning. Det vill säga, eleverna behöver fler verktyg 

för att förstå matematiken som finns i vardagen. Möjligen kan det vara svårt att bygga vidare 

på metoden när eleverna kommer upp i högre åldrar, eftersom kunskapsnivån i ämnet höjs och 
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matematiken blir mer abstrakt. En möjlighet skulle kunna vara att dra ner antalet inslag av 

laborativ matematik i undervisningen för att inte trötta ut eller tråka eleverna. En annan orsak 

kan vara att eleverna inte längre uppskattar att arbeta med liknande material som de gjorde i 

årskurs ett, utan behöver nya utmaningar. Vi menar att detta har med elevens självförtroende 

att göra, vilket är viktigt för vidare inlärning i matematiken. Vi anser dock att det är viktigt att 

eleverna får tillgång till laborativt material även i den senare delen av grundskolan, eftersom 

deras olika sinnen fortfarande behöver stimuleras och det även är en resurs vid 

matematikinlärningen. Vi tror att för att metoden ska kunna fungera och ge bäst resultat, 

behöver både lärare och elever vara motiverade och engagerade. Om det inte finns ett intresse 

hos eleverna eller läraren, blir den laborativa metoden svår att genomföra i de högre 

årskurserna. Vi förmodar att somliga lärare inte är beredda att lägga ner energi på att sätta sig 

in i ny metod, bara för att den nya klassen använt det tidigare.  

 

Vi är dock inte enbart positiva till den laborativa matematiken utan man måste också fråga sig 

om arbetssättet passar alla elever och lärare. Är metoden tillräcklig för att få elever trygga och 

självsäkra i sin matematiska förståelse? Kan det möjligtvis vara så att eleverna blir osäkra 

eftersom arbetsmetoden i sig är varierad? Vi anser att elever i matematiksvårigheter kan få det 

arbetsamt eftersom just dessa elever oftast behöver en klar struktur i undervisningen. Vi 

menar däremot att det kan vara bra för eleverna att få kunskap om vilka olika sätt man kan 

närma sig matematiska problem. Det kan vara så att elever i matematiksvårigheter till slut 

hittar en struktur och ram i arbetsmetoden och då bedömer vi att metoden kan passa, eftersom 

eleverna får så många olika verktyg att arbeta med. Vi tror att läraren måste vara trygg med 

metoden, för att kunna strukturera matematikundervisningen på bra sätt så att det underlättar 

för alla elever. Vi menar också att läraren bör vara medveten om sitt val av metod och 

material för att lärande ska kunna ske och undervisningen ska uppfattas som positiv. Vi påstår 

att lärare bör vara väl förberedda och insatta för att minimera risken att undervisningen blir 

ostrukturerad. Detta behöver inte vara ett problem, eftersom vi anser att de flesta lärare är i 

grunden vana att sätta sig in i material och ha en pedagogisk medvetenhet, oavsett vilket ämne 

som står på schemat. Det kan dock krävas mer av läraren för att sätta sig in i ett laborativt 

material, eftersom det är hur man använder sig materialet och syftet bakom som leder till 

lärandet.  

 

Med tanke på det stora utbudet av material som finns ser vi en annan risk med metoden. 

Läraren kan helt enkelt få för mycket material att hantera och strukturera på ett pedagogiskt 
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sätt. Det krävs av läraren en förtrogenhet med materialet och det måste finnas en pedagogisk 

tanke bakom arbetssättet. Detta kan vara svårt och det krävs mycket tid och ork från 

pedagogens sida och detta kan leda till att många lärare undviker den laborativa metoden.  Tid 

är idag en bristfaktor i skolan, men vi tror att tiden som läggs ner på denna metod fås tillbaka 

när eleverna verkligen förstår matematiken och dess olika samband. I slutändan anser vi att 

elevernas inlärning är det centrala och man bör se den tid man lägger ner på metoden som 

något positivt och meningsfullt.  

 

Pedagogerna plockar in material för att synliggöra och illustrera matematiken för att specifikt 

hjälpa elever i matematiksvårigheter. Forskarna menar att det är ett bra sätt att underlätta, 

eftersom dessa barn behöver hjälp med att konkretisera matematiken. Däremot finns det enligt 

många pedagoger en nackdel med laborativ matematik och elever i matematiksvårigheter, 

nämligen att eleverna lätt kan känna sig utpekade då de behöver ta till material för att förstå 

matematikuppgifter, medan de andra i klassen klarar sig utan. Vi ser att både forskare och 

pedagoger är positiva till att använda laborativ matematik för att stödja elever i 

matematiksvårigheter. Men vi måste hitta andra sätt för att undvika att elever känner sig 

utpekade och det kan till exempel vara att låta alla elever använda laborativa material i högre 

åldrar, men på en annan nivå som passar deras kunskaper. Vi tror även att det skulle kunna 

underlätta ifall skolan exempelvis organiserar en matematikverkstad, ett rum fullt med 

laborativa material tillgängligt för alla elever. Vi anser att det kan leda till att fler elever 

utnyttjar möjligheterna som finns i laborativa material och blir till en naturlig del i 

matematikundervisningen.     

 

Vi kan konstatera att de båda lärarna i vår undersökning hade svårt att ge en tydlig bild av vad 

matematiksvårigheter innebär. Detta kan bero på flera olika faktorer. En av faktorerna skulle 

kunna vara att lärarna inte haft elever i matematiksvårigheter, eftersom den laborativa 

metoden är så pass konkret att alla elever får möjlighet till inlärning. Förmodligen är detta inte 

troligt eftersom en av lärarna har arbetat i över 30 år, såväl traditionellt som med laborativ 

matematik. En annan orsak, och en mer trolig orsak, kan vara att begreppet 

matematiksvårigheter är otydligt och det blir svårt att sätta ord på vad det egentligen betyder. 

Orsaken kan givetvis också vara att vi var otydliga i vår frågeställning och inte krävde ett 

distinktare svar under intervjun. Det vill säga att de intervjuade missförstod eller tolkade 

frågan annorlunda än vad vi menade. Vår erfarenhet är att det finns ett stort behov av en 

tydlig definition av begreppet för lärarna på fältet.  Vi tror att detta skulle kunna hjälpa, men 
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det löser förmodligen inte problemet, då alla elever är olika och deras svårigheter kommer till 

uttryck på olika sätt och av olika anledningar. Detta gör det svårt att sätta en tydlig generell 

regel att utgå från eftersom alla elever har rätt att behandlas individuellt.  

 

Det är svårt att dra några egentliga slutsatser till varför lärarna inte kan ge en klar definition 

av vad begreppet betyder. Lärarna kan trots detta möta och stödja barn i matematiksvårigheter 

med den laborativa matematiken. Det kan hända att det inte är viktigt att ha en tydlig 

definition för att kunna hjälpa dessa barn. Det viktiga är att eleverna får stöd i sin 

matematikinlärning och får verktyg att övervinna sina svårigheter och det är detta som båda 

lärarna arbetar mot. 

 

Pedagogernas syn på den laborativa matematikens fördelar skiljde sig i förhållande till 

forskningslitteraturen, när det gäller den ekonomiska aspekten. Detta är för oss en intressant 

företeelse, eftersom att lärarna aldrig ens nämner arbetssättet utifrån en ekonomisk synvinkel. 

Orsakerna till detta kan vara att lärarnas fokus inte ligger på ekonomin utan på elevernas 

inlärning. Detta gör att de inte reflekterar över att det är fördel, utan ser det som en naturlig 

del i arbetsmetoden.  

 

Enligt pedagogerna tar den laborativa metoden mycket tid att förbereda, dels genom att 

tillverka material, men även att sätta sig in i olika material och dess syfte. Detta ser dom som 

en stor nackdel med arbetssättet. Vi förstår att det tar mycket tid att skapa egna material och 

pedagogernas fritid och planeringstid blir lidande. En lärare måste vara väl bekant med det 

laborativa materialet som används i undervisningen för att inlärning ska kunna ske. Därför 

uppstår en svårighet när den ordinarie läraren är frånvarande, eftersom en vikarie sällan kan 

vara insatt och väl förberedd inför både material och undervisningsmetod. Vi tror att detta kan 

skapa osäkerhet hos den tillfälliga läraren, men även hos eleverna. Det kan också vara en 

bidragande faktor till att många pedagoger väljer bort arbetssättet eller endast har ett fåtal 

inslag av detta i undervisningen. Vi tror att detta skulle kunna motverkas ifall den laborativa 

matematiken får ta mer plats och lärs ut på lärarutbildningarna. 

 

Forskningslitteraturen och skolans styrdokument förespråkar att kommunicera matematik 

samt träna taluppfattningen genom konkreta material, eftersom språket och uppfattningen av 

tal är två viktiga byggstenar för förståelsen av matematiska begrepp och är nödvändiga att ha 

med sig, när matematiken intensifieras. Även pedagogerna i vår undersökning påpekar vikten 
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av att ha en god förståelse för siffror och tal. Detta kan underlättas genom att praktiskt 

handlande och kommunikation i matematikundervisningen. Men hur ser 

matematikundervisningen ut i dagens skola? Finns det inslag av laborativ matematik, där 

eleverna får möjlighet att diskutera och konkretisera matematiken?   

 

Aktuella rapporter från Skolverket ger en bild av verkligheten, genom att visa att elevers 

matematikkunskaper blivit allt sämre och att de uppfattar matematiken som väldigt tråkig. 

Vilka orsaker ligger bakom denna negativa sanning? Vi tror att en majoritet av skolans 

matematikundervisning består av att eleverna lär sig matematik genom abstrakt räkning med 

fokus på matematikboken. Detta gör att eleverna begränsas i inlärningen, eftersom de inte får 

möjlighet att själva vara kreativa eller arbeta tillsammans med andra. Matematiklektionerna 

blir därmed också väldigt ensidiga och det gör att eleverna till slut tappar lusten att lära. Vi 

tror att allt för många lärare inte vill eller inte har tillräckligt med kunskap om laborativ 

matematik för att våga använda sig av den i praktiken. Detta ser vi som ett problem, eftersom 

lärarna i vår kartläggning av laborativ matematik anser att eleverna får en bättre 

grundförståelse för matematik. Med stöd av den undersökning vi utfört anser vi att 

användning av laborativ matematik ger större möjlighet för fler elever att lyckas med 

matematiken. En slutsats att dra från detta är att en högre grad av laborativ matematik i 

undervisningen skulle öka kvaliteten på lärandet.  

 

Vad skulle vi kunna göra för att fler pedagoger ska våga arbeta mera med laborativ 

matematik? Först och främst bör goda exempel uppmärksammas, personer som arbetar med 

laborativ matematik dagligen, som kan bidra med konkreta tips och idéer för att inspirera 

andra. För att dessa personer ska kunna uppmärksammas behöver de synas i forum där skolan 

är involverade, exempelvis lärartidningar eller föreläsningsserier. Detta kan göra att fler 

personer inom skolan blir medvetna om att den laborativa metoden finns och kan föra den 

vidare. Förhoppningsvis kommer det också att leda till att det höjer statusen på att arbeta med 

laborativ matematik. 

 

Vi tror att pedagogerna behöver få utbildning i den laborativa metoden när de väl fått upp 

ögonen för den. Syftet med utbildningen är att de ska få en uppfattning om hur den fungerar 

och själva få prova på den. De får ser olika material och hur man kan använda dem i 

matematikundervisningen. Detta kan leda till att fler lärare vågar prova detta med sina elever. 

Sedan tror vi att det underlättar om flera lärare inom samma arbetslag arbetar med laborativ 
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matematik. Då kan de diskutera, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Tillsammans kan 

man utveckla metoden och göra matematikundervisningen meningsfull för alla elever. Genom 

att hjälpas åt i ett arbetslag sparar skolan både tid och pengar, eftersom fler lärare kan ha 

utbyte av material som köps in eller tillverkas.   

5.4 Avslutande kommentar 
Den här undersökningen tyder på att användning av den laborativa metoden ger många 

fördelar för elever vid inlärning av matematik. Därför är det önskvärt att se mer av den 

laborativa matematiken i undervisningen. Resultat bygger på djupintervjuer med ett begränsat 

urval av deltagare. Det gör att det inte går att generalisera över hur det ser ut i hela Sverige. 

Därför ser vi ett behov av att det görs en större undersökning, för att få en fullständig bild av 

hur många pedagoger i landet använder sig av den laborativa metoden i 

matematikundervisningen. En nationell undersökning skulle leda till en ökad förståelse för 

den rådande situationen. Resultatet från en sådan undersökning skulle vara ett bra underlag 

för en analys av behovet av förändring av matematikundervisningen i Sverige. 

Förhoppningsvis kan detta leda till ett ökat intresse från universiteten i landet, vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till fler utbildade lärare inom området.  

 

Vår undersökning har gjort att vi fått bättre insikt i vad laborativ matematik är, både utifrån 

forskningslitteratur och intervjuer med verksamma pedagoger. Vi har som blivande lärare 

blivit inspirerade till att använda oss av metoden Vi har fått konkreta tips som gör det enklare 

för oss att omsätta vår teoretiska kunskap till en konkret förbättring i 

matematikundervisningen. Vi hoppas även att ni som tagit del av vår undersökning fått nya 

kunskaper och insikter gällande den laborativa metoden. 
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Bilaga 1: Informantbrev 
 
Lärarprogrammet, Umeå universitet   Datum 2007-04-03 
      
Undersökning kring matematiksvårigheter och laborativ matematik 
 
Bakgrund  
Vi är två lärarstudenter, Malin Rönnberg och Helena Mikaelsson som studerar på Umeå 
universitet. Vi läser mot de tidigare åren, år 1-6 och har inriktningar mot matematik samt 
idrott och hälsa. För närvarande skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur lärare 
definierar och hanterar elever i matematiksvårigheter. Dessutom vill vi undersöka hur lärare 
ser på den laborativa matematiken och på vilket sätt den kommer till uttryck i undervisningen. 
Med detta brev vill vi fånga Din uppmärksamhet och hoppas att Du vill delta i vår 
undersökning, så att vi får ta del av dina kunskaper och erfarenheter. 
 
Genomförande av intervjun 
Vi önskar att göra en muntlig intervju med Dig. Intervjun uppskattas ta 40 till 60 minuter och 
de kommer att spelas in på band. Detta gör vi för att kunna ta del av intervjun både under 
själva intervjutillfället men även efteråt. 
 
Anonymitet 
Vi garanterar varje lärares anonymitet och alla uppgifter som skulle kunna identifiera 
informanterna kommer att ändras eller tas bort. Information om skolan som Du arbetar på och 
uppgifterna kring Din identitet kommer att inte att finnas med i arbetet. Lärarens intervjusvar 
kommer endast presenteras i vår rapport, som kommer att läggas fram vid Umeå Universitet 
under våren 2007. Efter rapportens godkännande kommer vi att förstöra de inspelade banden. 
 
Vi hoppas att Du vill vara med i vår undersökning och självklart kommer Din medverkan att 
vara helt frivillig. Du kan när som helst välja att avsluta Din medverkan och avbryta intervjun 
om det inte känns rätt.  Vår förhoppning är att vi kan ha en öppen dialog och ett trevligt 
samarbete.  
 
Har du några frågor eller andra funderingar kring detta, får du gärna kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Studerande                      
Helena Mikaelsson 
Malin Rönnberg                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Vad har du för utbildningsbakgrund och andra erfarenheter? 

- Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

Vad innebär laborativ matematik? 

- Vad innebär laborativ matematikundervisning för dig? 

- Hur tänkte du när du valde att arbeta med laborativ matematik?  

- Vad är ditt syfte med laborativ matematik? 

 

     Vilka fördelar/nackdelar ser du med detta arbetssätt? 

      

     Hur använder lärarna sig av den laborativa matematiken i undervisningen? 

- Ge exempel på hur du arbetar i undervisningen.  

- Hur ofta arbetar du med laborativ matematik i undervisningen tillsammans med 

eleverna? 

- Vilket material använder du dig av i din undervisning?  

 

Hur arbetar lärarna specifikt med den laborativa matematikundervisningen för att 

hjälpa elever som har svårigheter i matematik? 

- Hur definierar du matematiksvårigheter?  

- Hur identifierar du elever i matematiksvårigheter?  

- Ge exempel på hur du stöttar elever i matematiksvårigheter med hjälp av den 

laborativa matematiken. 

- Vilka nackdelar det finns med arbetssättet och just dessa elever i 

matematiksvårigheter?.  

 
 
 
 
 
 
 


