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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka det laborativa arbetssättet i skolan utifrån ett 
lärarperspektiv. När och hur kan man använda laborativa material för att förbättra 
matematikundervisningen? Vi har försökt att besvara dessa frågor med hjälp av 
lärarintervjuer. Resultatet visar att lärarna i studien anser att fördelar med laborativ 
undervisning framförallt innebär att det blir konkret för eleverna och det öppnar möjligheter 
att koppla den abstrakta matematiken i läromedlet till elevernas förkunskaper i matematik. De 
menar vidare att laborationer är lustfyllt och att detta i sin tur kan leda till att eleverna blir mer 
motiverade till matematik. Nackdelar med arbetssättet verkar i första hand handla om 
ramfaktorer. Ett laborativt arbetssätt kräver resurser i form av tid, utrymme, material och 
personal, vilket kan vara svårt att frambringa på vissa skolor. Lärarna i vår undersökning 
verkar trots detta väldigt positivt inställda till att använda ett laborativt arbetssätt som ett 
komplement till den traditionella undervisningen utifrån läromedel.  
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1. Inledning  

 

Vi är två lärarstudenter som har valt att skriva detta examensarbete tillsammans. Vi har 

funderat på varför så många har en rädsla för och en negativ inställning till matematikämnet. 

Vad beror detta på? Skolan har en lång tradition av att till stor del arbeta med 

matematikboken. Detta innebär ofta att eleverna efter genomgång av ett nytt moment får 

arbeta vidare enskilt med liknande uppgifter. Vi tycker att det är viktigt att ifrågasätta denna 

tradition. Är det möjligt att väcka och behålla elevernas intresse och glädje för ämnet genom 

att enbart arbeta med denna traditionella metod? 

 

I den internationella undersökningen TIMSS 20031 (Trends in International Mathematics and 

Science Study) deltog femtio olika länder och regioner, med elever i skolår 8. Eleverna fick 

genomföra prov i matematik och naturvetenskap. På matematikproven visade Sverige ett lägre 

resultat vid TIMSS 2003 än vid en liknande undersökning TIMSS 1995. Vid TIMSS 1995 var 

det dessutom årskurs sju som genomförde undersökningen. Vad beror denna försämring på? 

 

I den nationella undersökningen Lusten att lära – med fokus på matematik som Skolverket2 

genomfört lyfts det fram att många elever idag inte får möjlighet till den konkreta 

matematikundervisning som de har behov av. Detta kan i sin tur leda fram till att eleverna 

tappar intresset och får en negativ inställning till matematikämnet.  

 

Vi har båda framför allt mött det traditionella arbetssättet med läromedel under vår skolgång. 

Under lärarutbildningen så har vi fått lära oss om andra metoder som vi har upplevt kan vara 

ett komplement till den traditionella matematikundervisningen. Den metod som vi har blivit 

intresserade av att lära oss mer om är det laborativa arbetssättet. Den litteratur om laborativ 

undervisning som vi mött har varit väldigt positiv till detta arbetssätt och inte nämnt så 

mycket om eventuella nackdelar. Vi vill därför undersöka närmare hur det ser ut i 

verkligheten på skolorna. 

Nationalencyklopedins3 definition av laborativ undervisning är: (av lat. labo´ro 'arbeta'), 

metoder för undervisning och inlärning med stöd av experiment och försök, vanligen i 

                                                           
1 Skolverket, TIMSS 2003, Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i skolår 8 i ett nationellt 

och ett internationellt perspektiv (Stockholm: Statens skolverk, 2004), 8-9. 
2 Skolverket, Lusten att lära - med fokus på matematik. (Stockholm, 2003), 13-14. 
3
 Nationalencyklopedin nr 12 (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1993), 49. 
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naturvetenskapliga ämnen. Termen har också använts om undervisning som kombinerar 

teoretiska och praktiska uppgifter enligt John Deweys princip "learning by doing". 

I detta arbete använder vi begreppet laborativt arbetssätt i den mening att man arbetar med 

något konkret/laborativt material för att eleverna ska se samband mellan sina vardagliga 

erfarenheter och den abstrakta matematiken som de möter i läroboken. Ett konkret material 

för oss kan vara olika saker, allt från ”plockmaterial” i olika former till spel - ett material där 

eleverna på olika sätt kan se, känna och uppleva matematiken.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Kan man med hjälp av konkreta, laborativa övningar hjälpa eleverna att få en bättre förståelse 

för den abstrakta matematiken? Kan detta i sin tur leda till ett bibehållet intresse för 

matematikämnet? Dessa funderingar har lett fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka det laborativa arbetssättet i skolan utifrån ett 

lärarperspektiv. När och hur kan man använda laborativa material för att förbättra 

matematikundervisningen? 

 

Vi har i detta arbete utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vad anser lärarna i vår undersökning att ett konkret material är?  

• Vilka konkreta material finns i klassrummet och på skolan? 

• Hur använder lärarna i de aktuella skolorna laborativa metoder i sin 

matematikundervisning? 

• Finns det vissa moment i matematiken där det passar bättre med laborativa material? 

• Vilket syfte har lärarna med att arbeta med laborativa material? 

• Inspirerar dagens läromedel till laborativt arbete eller finns det andra 

inspirationskällor? 

• Finns det några nackdelar med ett laborativt arbetssätt? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt beskriver vi vad våra styrdokument säger angående en likvärdig utbildning och 

hur matematikundervisningen bör se ut. Vi beskriver även teorier och forskning kring lärande 

och det laborativa arbetssättet i matematik.   

3.1 Styrdokument 

Som lärare har vi en skyldighet att följa de direktiv som finns i de gällande styrdokumenten. I 

detta examensarbete har vi valt att utgå från Lpo944 om en likvärdig utbildning, 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.
5 

 

Skolan ska med andra ord se till att undervisningen individualiseras så varje enskild elev får 

möjlighet att utveckla sina kunskaper. 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande 

där dessa former balanseras och blir till en helhet.
6  

 

I kursplanen beskrivs matematikämnets syfte så här: 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge eleven 

möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att 

uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem.
7
 

 

Om matematikundervisningen ska kunna ge eleverna de förväntade kunskaperna krävs en 

kombination av olika metoder. 

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

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer.
8
 

                                                           
4 Lpo94 från, http://www.skolverket.se/  
5 Ibid., 1.4 En likvärdig utbildning 
6 Ibid., 1.6 Skolans uppdrag 
7 Skolverket, Grundskolan - Kursplaner och betygskriterier (Västerås: Fritzes, 2002), 26. 
8 Ibid., 28. 
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3.2 John Dewey  

Som utgångspunkt för detta arbete har vi bland annat John Deweys teori ”Learning by doing”. 

Dewey menar att elevens aktivitet ska vara i centrum för planering och genomförande av 

undervisning. Genom att använda sig utav ett undersökande, experimentellt arbetssätt med 

mycket laborativt arbete kopplat till vardagens samhälle, kan eleverna utveckla en bättre 

förståelse för det aktuella ämnet än med den traditionella undervisningen.9  

 

Deweys undervisningsprinciper: 

• Skolans huvuduppgift är att träna barn i samarbete och ömsesidig samverkan för att nå 

ett gemensamt mål. 

• All inlärnings grund är att finna i barnets egna spontana impulsiva önskningar och 

aktiviteter.  

• Den för individen och samhället värdefulla kunskapen säkras genom att dessa, barnets 

individuella aktiviteter och tendenser, organiseras och styrs genom gruppaktiviteter, 

som avspeglar ett samhälles typiska göromål och verksamhetsområden.
10

 

 

Dewey menar att eleven inte är den ”innehållslösa tavlan”, som stegvis fylls med kunskap 

utan en aktiv, sökande varelse som under sin aktivitet lär sig själv (learning by doing). 

Läraren är en stödjande person, som ur sitt kunskapsförråd plockar fram det som för tillfället 

behövs. Han menar vidare att skolans undervisning bör riktas framåt mot framtiden och inte 

fokusera på det förflutna.11  

 

Lärarens roll är enligt Dewey till stor del handledande. Läraren skall vara en del av gruppen 

och använda sina pedagogiska kunskaper till att skapa en god lärandemiljö för de enskilda 

individer som finns inom gruppen. ”Learning by doing”, innebär enligt Dewey att elevens 

aktivitet ska sättas i centrum för planeringen och genomförandet av undervisningen. Detta i 

sin tur ställer höga krav på lärarens kunskaper och förmåga till att lära på samma sätt som 

eleverna, nämligen att pröva sig fram och experimentera med olika typer av 

undervisningsmetoder.12 

                                                           
9 John Dewey. Individ, skola och samhälle (Stockholm: Natur & Kultur, 2002), 15. 
10 Om Dewey i Lars Svedberg och Monica Zaar. Boken om pedagogerna (Falköping: Liber AB, 1998), 42. 
11 Ibid., 41-42. 
12 Ibid., 125. 
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3.3 Jean Piaget  

Piaget hade en bakgrund som biolog. Detta präglade hans syn på människans intelligens. Han 

menar att kunskap är något som individen utvecklar utifrån sina handlingar, i samspel med sin 

omgivning. Piaget anser att kunskap har sitt ursprung i att barnet är i fysisk kontakt med 

omvärlden, känner på objekt, kombinerar dem och ser vad som händer. Genom detta 

upptäcker barnet hur världen fungerar. Barnens aktivitet är en viktig del i utvecklingen.13  

 

Piaget har en teori om att det finns fyra olika utvecklingsstadier. Han menar att en elev inte 

kan ta till sig kunskap utan att ha nått fram till en viss grad av mognad. Detta innebär att som 

lärare kan du inte påskynda processen med undervisning.14  

 

Det första stadiet kallar han för sensoriskt- motoriskt stadium. Det lilla barnet (0-2 år) börjar 

då utforska olika konkreta föremål.15 När barnet är cirka ett och ett halvt år börjar det få insikt 

om att föremål är konstanta, att de existerar även utanför barnets synfält. De kan då börja göra 

klassificeringar och grupperingar av föremål.16  

 

På det andra stadiet, det pre-operationella stadiet (2-7 år)17 börjar barnet kunna beräkna små 

kvantiteter och det lär sig att ”räkna” i bemärkelsen att rabbla en sifferserie. Stegvis börjar 

barnet sedan koppla samman konkreta föremål till ”sifferramsan”.18  

 

Nästa stadium, det konkret-operationella (7-12år)19 innebär att barnet kan börja räkna antal 

och jämföra grupperingar utan att blanda ihop omkrets och mängd. Barnet utgår fortfarande 

till stor del från observationer och manipulation av fysiska objekt, men det börjar utveckla en 

förmåga till mentala operationer, knutna till konkreta objekt.20 Det sista stadiet kallar Piaget 

för formellt-operationellt.21 Barnet börjar nu kunna utföra formella mentala operationer. Det 

innebär att det kan hantera både konkreta och abstrakta begrepp.22 

 

                                                           
13 Piaget i Roger Säljö, Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag, 2005), 64-67. 
14 Om Piaget i Marit Johnsen Høines, Matematik som språk (Malmö: Liber Ekonomi, 2000), 113. 
15 Ibid., 114. 
16 Piaget beskriven i Gardner, De sju intelligenserna, 118-119. 
17 Piaget i Johnsen Høines, Matematik som språk, 114. 
18 Piaget i Gardner, De sju intelligenserna, 119. 
19 Om Piaget i Johnsen Høines, Matematik som språk, 114. 
20 Piaget beskriven i Gardner, De sju intelligenserna, 120-121. 
21 Om Piaget i Johnsen Høines, Matematik som språk, 114. 
22 Piaget beskriven i Gardner, De sju intelligenserna, 121. 
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3.4 Lev Vygotskij  

Vygotskij menar liksom Piaget att man i matematikundervisningen bör använda sig av 

konkreta material eftersom han ansåg att barns tänkande är ett resultat av deras fysiska 

aktiviteter. Han betonar här vikten av att laborationerna ska ledas utav läraren, eftersom den 

har mer kunskap och erfarenhet.23  

 

Enligt Vygotskij är lärande en social process. All verksamhet är målinriktad och för att kunna 

nå fram till våra mål använder vi oss av olika redskap. Det främsta redskapet är språket. Med 

språket avses t.ex. tal (både mono- och dialog), skrift, men också ett matematiskt språk. Med 

det menas att det matematiska språket finns där för att omarbeta, förstå och generalisera vad 

man ser. Genom kommunikation kan vi lära oss av och med varandra.  

 

Olga Dysthe skriver i sin bok Dialog, samspel och lärande att Vygotskij ska ha sagt att 

lärandet är så mycket större än vad vi tror. Lärandet är också en process som aldrig tar slut 

(livslångt lärande) och är oberoende på vart man befinner sig. Lärandet och tänkandet har med 

relationer att göra och sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk och 

kommunikation är grundläggande beståndsdelar i läroprocessen.24 Vygotskij hävdar även att 

andras (lärarens) roll i lärandet har stor betydelse, därför talar han gott om både stimulans och 

uppmuntran till individen. 

 

Vygotskij nämner att det finns olika utvecklingszoner: den aktuella zonen och den potentiella 

eller den närmaste utvecklingszonen. Den aktuella zonen beskriver vad eleven kan, grundat på 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Den potentiella zonen beskriver vad eleven är på väg mot 

och vad barnet kan lära sig tillsammans med någon annan, genom utmaningar. 

 

Läraren bör enligt Vygotskij ha rollen som ”byggnadsställning”. Detta innebär att läraren ska 

stötta och handleda eleven framåt i sin utveckling. Läraren bör variera sin undervisning och 

bistå med praktiska och konkreta redskap så att eleverna går framåt i sin läroprocess. 25 

 

Vygotskij anser att lärandet är medierat eller förmedlat. Detta innebär att barn lär sig med 

hjälp av andra i deras omgivning som har mer erfarenhet och kunskap.26 Det matematiska 

                                                           
23 Vygotskij beskriven i Gerd Arfwedson & Gerhard Arfwedson, Didaktik för lärare (Stockholm: HLS Förlag, 

2002), 54-55. 
24 Om Vygotskij i Olga Dysthe, red., Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003) 31. 
25 Vygotskij i Johnsen, Høines, Matematik som språk, 118-120. 
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språket är så abstrakt för barn, att det är av stor vikt att lärarna knyter samman detta med 

barnens språk. Genom att låta eleverna arbeta tillsammans med problemlösning kan de få syn 

på samband de kanske missat på egen hand.27 

3.5 Olika sätt att lära 

I Lpo94s strävandemål28 för skolan  kan man läsa: 

Skolan skall sträva efter att varje elev  

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  

• utvecklar sitt eget sätt att lära,  

 

Lena Boström och Howard Gardner presenterar två olika modeller över hur man kan lära sig 

på olika sätt. Ett laborativt arbetssätt i matematikundervisningen kan vara positivt för vissa 

elevers inlärningsstil. 

 
Lena Boström har i sin bok Från undervisning till lärande sammanställt olika forskning om 

inlärning, främst baserat på Rita och Kenneth Dunns modell ”The Dunn & Dunn Learning 

Styles Model”.29 Hon beskriver fyra olika inlärningsstilar: 

• auditiv 

• visuell 

• taktil  

• kinestetisk  

 

En auditiv elev lär sig främst genom att höra. För denna elev är muntliga instruktioner det 

bästa alternativet. De auditiva eleverna ogillar ofta att läsa och skriva och vill hellre diskutera 

saker muntligt. 

 

En visuell elev lär sig bäst genom iakttagelser. Dessa elever har ofta ett starkt visuellt minne 

och kommer ofta ihåg detaljer. De har många gånger ett estetiskt intresse. Dessa elever har 

svårare att ta till sig muntliga instruktioner och vill gärna ha skriftliga instruktioner. Vissa 

visuella elever lär sig bättre med hjälp av text, andra med hjälp av bilder. 

 

                                                                                                                                                                                     
26 Vygotskij beskriven i Dysthe, red., Dialog, samspel och lärande, 45. 
27 Om Vygotskij i: Gerd Arfwedson. Hur och när lär sig elever? (Stockholm: HLS Förlag, 1998), 86. 
28 Lpo94 från, http://www.skolverket.se/ 2.2 Kunskaper 
29 Om Rita och Kenneth Dunn i Lena Boström, Från undervisning till lärande (Jönköping: Brain Books AB, 

1998), 8. 
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Den taktile inläraren lär sig främst genom att få använda händer och fingrar. För denna elev är 

det viktigt att man har någon form av konkret material som eleven kan använda för att 

förankra muntlig eller skriftlig information till. Dessa elever har ofta bra finmotorik.  

 

Är man en kinestetisk elev så bygger man en stor del av sin inlärning på känslor och kroppslig 

aktivitet. Detta innebär att deras minne ”sitter i musklerna”. De vill gärna ha möjligheten att 

röra på sig och göra uppgifter utanför klassrummet. För dessa elever tar det ofta längre tid att 

lära sig, men när de väl lärt sig sitter kunskaperna ordentligt.30  

 

Boström menar vidare att det är av stor vikt att som lärare reflektera över hur man själv lär 

och vilka olika sorters elevkategorier man kan möta i ett klassrum, om man ska kunna skapa 

ett effektivt lärande. Som vi själva lär oss tenderar vi att undervisa (och uppfostra).
31

  

 

Howard Gardner32 har formulerat en teori kring intelligenser efter att ha studerat barn och 

vuxna från olika kulturer. I forskningen studerade Gardner ”normala” personer, ”underbarn”, 

samt hjärnskadade, så kallade idiots savants (personer med någon form av handikapp som gör 

att de inte kan kommunicera med omvärlden på något vanligt sätt, men som ändå har 

specifika talanger.) Gardner definierar intelligens som en förmåga att lösa problem eller 

framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang. Han menar att 

vi alla har olika egenskaper och talanger eller intelligenser, som inte kan mätas med hjälp av 

standardiserade tester.33  

 

Han menar att det finns många olika typer av intelligenser, men framhäver sju stycken:  

• språklig (lingvistisk) 

• logisk- matematisk 

• musikalisk 

• visuell/spatial 

• kroppslig-kinestetisk 

• självkännedom (intrapersonell) 

• social (interpersonell) 

 

                                                           
30 Om Rita och Kenneth Dunn i Boström, Från undervisning till lärande, 64-71. 
31 Ibid., 55. 
32 Howard Gardner, De sju intelligenserna (Jönköping: Brain Books AB, 1998), 8. 
33 Ibid., 54-55. 
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Dessa intellektuella kompetenser eller intelligenser betraktar Gardner som en form av 

byggstenar eller grundämnen. De är från början ”råa” och obearbetade, men har 

förutsättningar att utvecklas. Ingen intelligens är överlägsen eller kan ersätta någon annan.34  

 

Enligt Gardner bör man som lärare vid en undervisningssituation vara medveten om att olika 

intelligenser kan få betydelse för vilken typ av inlärning som sker. Om man t.ex. har en 

matematiklektion så är flera intelligenser inblandade. Innehållet är knutet till den logisk- 

matematiska intelligensen, medan förmedlingen av detta innehåll oftast sker i språklig form. 

För att eleven i sin tur ska lära sig något krävs det en vis grad av samspel mellan dessa 

intelligenser.35 

 

Gardner menar att den logisk- matematiska intelligensen utvecklas genom mötet med 

objektsvärlden, den fysiska omgivningen. Han grundar denna teori främst i Piagets teser om 

att barn genomgår olika utvecklingsstadier, där mötet med konkreta material är 

grundläggande för barnets förståelse.36 

 

3.6 Matematik i skolan 

Lpo94 förespråkar ett större samarbete mellan förskola, skola och fritidshem: 

 
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan 

berika elevernas utveckling och lärande.
37 

 

 

Leken är framträdande i förskolans pedagogik. Där möter eleverna ett informellt lärande, med 

laborativa inslag.38 När eleverna sedan börjar i skolan möts de ofta av den traditionella 

matematikundervisningen, där läroboken är i fokus och enskilt arbete är mest frekvent. Detta 

blir en stark kontrast till elevernas tidigare erfarenheter. Den nationella kvalitetsgranskningen 

Lusten att lära- med fokus på matematik
39

 indikerar att detta i sin tur kan leda till att eleverna 

tappar motivation för matematikinlärning. 

 

                                                           
34 Gardner, De sju intelligenserna, 255. 
35 Ibid., 303-305. 
36 Ibid., 118. 
37 http://www.skolverket.se/  Lpo 94: 1.6 Skolans uppdrag 
38 Nämnaren Tema, Matematik från början (Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, 2000), 143. 
39 Skolverket, Lusten att lära - med fokus på matematik, 28. 
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Undersökningen Lusten att lära - med fokus på matematik
40 visar att färdighet ofta blir 

accepterat före förståelse. Med detta menas att det finns tendenser i skolan att fokusera mer på 

att eleverna ska hinna med många områden inom matematiken, vilket leder till att eleverna 

inte alltid hinner utveckla en förståelse för vad de gör och varför de gör det. Det finns stora 

individuella skillnader mellan de som har lätt för matematik och de som har det svårare. 

Skillnaderna tycks delvis ha att göra med att den individuella färdigheten att gå från det 

konkreta till det abstrakta varierar kraftigt vid en och samma ålder. Undervisningen 

individualiseras sällan i denna betydelse idag. Det tycks även vara så att många elever alltför 

tidigt måste arbeta med matematik utan hjälp av andra representationsformer än text och talat 

språk, trots att de har behov av en mer konkret undervisning. 

  

Ann Ahlberg41 skriver att det krävs tydligare kopplingar mellan förskolans och skolans 

pedagogik för att kunna bibehålla elevernas lust att lära. Genom att ta tillvara på elevernas 

tidigare kunskaper från förskola och vardag kan eleverna få en mjukare övergång till skolans 

mer ”formella” matematik och därmed blir det enklare att behålla elevernas naturliga 

kreativitet och glädje. Hon menar vidare att läraren inledningsvis bör låta eleverna lösa 

problem som inte kräver numeriska beräkningar, för att gränsen mellan matematisk 

problemlösning och den problemlösning de ägnar sig åt i vardagslivet ska mjukas upp.42 

 

Berggren och Lindroth skriver i boken Positiv matematik
43

 om att vi i den svenska skolan har 

en stark undervisningstradition i matematik som utgår från algoritmräkning. De menar att 

detta är ett bra verktyg, om man förstår hur det fungerar. Om man dock inte förstått hur en 

räkneoperation fungerar är det meningslöst att använda sig av algoritmer. De anser att ett 

laborativt arbetssätt kan hjälpa eleverna att få den grundläggande förståelsen som de behöver, 

för att sedan kunna använda de traditionella algoritmerna. 

3.7 Konkret matematikundervisning 

Gudrun Malmer anser att ett laborativt och undersökande arbetssätt kan leda till att eleverna 

med hjälp av kommunikation får en bättre begreppsförståelse. Genom att arbeta med konkreta 

material ges eleverna möjlighet att utveckla så kallade ”inre talbilder”, som de sedan kan 

                                                           
40 Skolverket, Lusten att lära - med fokus på matematik, 13-14. 
41 Ann Ahlberg, Barn och matematik (Lund: Studentlitteratur, 1995), 11-12. 
42 Ibid., 58. 
43 Per Berggren och Maria Lindroth, Positiv matematik- lustfyllt lärande för alla (Värnamo: Ekelunds Förlag, 

2004), 45 
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använda till att bättre förstå abstrakta matematiska samband och processer.44  Detta kräver 

dock att materialen sätts in i ett genomtänkt sammanhang. Hon menar att man som lärare bör 

ta tillvara på de naturliga, vardagliga situationer som uppstår i klassrummet. Genom detta kan 

man på ett mer informellt sätt få syn på elevernas tankesätt samt matematiska 

begreppsförståelse.45  

 

Hon menar som nämnts tidigare att ett laborativt arbetssätt kan leda till bättre förståelse för 

matematiken. Detta kan i sin tur leda till att eleverna tycker att matematik är roligt, något som 

hon anser är viktigt för att de ska behålla intresset för att lära. Vidare skriver Malmer att 

lärares inställning till laborativt arbete är väldigt viktig för huruvida läraren använder sig av 

detta i sin undervisning. 

 

Arbetssättet förknippas ofta med nybörjarundervisning och svag prestationsförmåga och får 

därigenom låg status, vilket det finns all anledning att försöka ändra på.46 

 

Laborativa material är ett vitt begrepp. Malmer gör följande kategorisering av laborativa 

material: 

• Material för sortering, klassificering, jämförelser o. s.v. (t.ex. plockmaterial, logiska block 

och flanobilder.) 

• Strukturellt material för arbete med tal och taluppfattning (t.ex. Unifix- material, 

Multibas- och centimomateriel) 

• Relationsmaterial, som används för att belysa matematiska processer och relationer (t.ex. 

Cuisenaire- stavar) 

• Utrustning för övningar med olika enheter (t.ex. längd, massa, volym, temperatur) 

• Färdighetstränande material (t.ex. Palin, miniräknare, dataspel) 

• Övrigt (t.ex. tärningar, kortlek, spel)47 

 

I Lpo94s strävandemål48 för skolan  kan man läsa: 

Skolan skall sträva efter att varje elev  

• utvecklar tillit till sin egen förmåga,  

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra  

                                                           
44 Gudrun Malmer, Bra matematik för alla (Lund: Studentlitteratur, 1999), 33 
45 Ibid., 47. 
46 Gudrun Malmer, Bra matematik för alla, 92. 
47 Ibid., 94. 
48 Lpo94 från, http://www.skolverket.se/ 2.2 Kunskaper 
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Lisen Häggblom49 anser liksom Malmer, att med hjälp av laborativa aktiviteter kan vi hjälpa 

eleverna att få en bättre förståelse för matematiken. Dessa övningar öppnar möjligheter till att 

låta samtal, samt positiva och negativa reflektioner med andra i gruppen eller i klassen, bli ett 

naturligt inslag i undervisningen. Berggren och Lindroth50 menar att detta i sin tur kan fungera 

som ett diagnostiskt skede där läraren kan få en inblick i hur eleverna tänker och vilka olika 

lösningsstrategier de har. Därmed kan läraren upptäcka styrkor och svagheter hos eleven och 

kan anpassa sin undervisning därefter. 

 

Dagmar Neuman skriver i sin bok Räknefärdighetens rötter
51

 om hur viktigt det är att välja 

rätt material när man ska göra konkreta laborationer. Det abstrakta tänkandet utvecklas inte 

direkt ur de konkreta övningarna. För att utveckla ett konkret tänkande är det viktigt att det 

material man använder i undervisningssituationen har tydliga kopplingar till verkligheten och 

barnens bild av denna. Constance Kamii52 poängterar att värdet hos konkreta material även 

beror på hur eleverna använder sig av underlaget för att lösa problem. Vissa material kan 

passa bättre för vissa moment inom matematiken. Detta innebär att lärarna får ett stort ansvar 

att förklara, tydliggöra och demonstrera för eleverna hur materialet kan användas om man vill 

främja de mål som man vill nå. Nämligen att eleverna ska få en större insikt i hur materialet 

kan vara ett hjälpmedel för att förstå den abstrakta matematikvärlden. Patricia Moyer53 anser 

att om en lärare vill använda sig av ett laborativt material som är utformat enligt ett särskilt 

system, t.ex. Cuisenaire -stavar, bör läraren vara klar över hur materialet ska användas på 

bästa sätt för att främja elevernas förståelse. 

 

Berggren och Lindroth54 menar att om en laboration ska vara bra, krävs det att den är 

genomtänkt. Laborationen bör vara anpassad så att alla elever ska kunna klara den och 

därmed få ett bättre självförtroende. Detta kan innebära att laborationen till en början är 

ganska enkel, men den bör dock stegvis utvecklas och bli mer avancerad för att utmana alla 

elever att fördjupa sina kunskaper. Ett problem med laborationer kan vara att det är svårt att 

individualisera. Som lärare vill man gärna utgå från varje elevs förutsättningar för att kunna 

                                                           
49 Lisen Häggblom, ”Tid för laborativ matematik” - Matematik i tiden (2002): 395. 
50 Berggren och Lindroth, Positiv matematik- lustfyllt lärande för alla, 112. 
51 Dagmar Neuman. Räknefärdighetens rötter (Stockholm: Fritzes, 1993), 178. 
52 Constance Kamii et al., “Manipulatives: when are they useful?” Journal of Mathematical Behavior, 20(2001): 

21-31.  
53 Patricia S. Moyer.  “Are we having fun yet? How teachers use mainpulatives to teach mathematics” 

Educational Studies in mathematics, 47 (2001): 177-178. 
54 Per Berggren och Maria Lindroth, ”Laborativa aktiviteter - tidsenlig matematik” - Matematik i tiden (2002): 

418 
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ge det stöd och de utmaningar som eleven behöver. För att kunna göra detta krävs någon form 

av elevgrupperingar.55 

3.8 Lärares syn på konkret matematikundervisning  

I en vetenskaplig artikel56 presenteras en undersökning som gjordes i USA där man 

undersökte tio lärares syn på laborativa material samt dess användningsområden. 

Undersökningen genomfördes under ett läsår. Lärarna i studien hade alla genomgått en två 

veckors sommarkurs där de fick experimentera med och diskutera kring olika laborativa 

material. I början av undersökningen tilldelades lärarna ett startpaket som innehöll olika 

material som de mött under kursens gång t.ex. geobräden, kuber, tio-baser, Cuisenaire- stavar, 

tangrampuzzel, tärningar, olika mätinstrument, vågar och dylikt.  

 

Under läsårets gång genomfördes observationer och intervjuer med lärarna för att redogöra 

hur materialen användes och vad lärarna fått för åsikter om dessa. Resultatet av denna 

undersökning visade att lärarna använde de laborativa materialen främst vid genomgångar av 

olika områden eller som ”en rolig avslutning” på lektioner. Oftast använde eleverna 

materialen efter anvisning från läraren. De använde inte materialen på eget bevåg.  

Enligt Moyer visade lärarna tydliga tecken på att särskilja ”kul matematik” och ”riktig 

matematik”. Lärarnas syn på laborativ matematik var ganska lika. De ansåg att det var ett bra 

sätt att variera undervisningen och det utgjorde ett roligt inslag. Många använde materialen 

som ett slags belöningssystem. Om eleverna uppförde sig och utförde de ”riktiga” 

matematikuppgifterna kunde de få använda de laborativa materialen som en slags bonus. 

Lärarna i studien ansåg att den riktiga matematiken innebar att arbeta med läroboken, att 

genomföra beräkningar, uppställningar och att lära sig fakta. För att lära sig detta ansåg de 

flesta av lärarna att det inte var nödvändigt att använda sig av laborativa material. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Berggren och Lindroth. Positiv matematik- lustfyllt lärande för alla, 98-99. 
56 S. Moyer, “Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics”: 175-197 
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4. Metod  

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som 

metod. Vi valde att använda intervjuer för att få en inblick i lärarnas attityder kring det 

laborativa arbetssättet och hur det används.57 Vi har genomfört intervjuer med sex lärare från 

tre olika skolor. Intervjuerna sträcker sig mellan 25 till 40 minuter. Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades i sin helhet. Detta för att minska risken att intervjusvaren tolkas 

felaktigt. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer och vi har utgått från samma frågor varje 

gång för att om möjligt kunna finna något/några mönster i svaren. Vi undersökte även vilka 

laborativa material som lärarna hade tillgängligt i sina klassrum. Johansson och Svedner 

skriver om hur man kan bearbeta intervjusvar enligt tre huvudalternativ nedan: 

• gruppering efter uppfattningar 

• beskrivning av representativa individer 

• gruppering av individer.58 

 

I detta arbete valde vi att sammanställa intervjuerna, enligt första modellen, gruppering efter 

uppfattningar. Vi inledde vår sammanställning med att jämföra de olika lärarnas svar, fråga 

efter fråga, för att därefter undersöka om det gick att utläsa några mönster eller olika 

kategorier bland dessa svar. 

4.1 Urval  

På varje skola intervjuade vi två lärare som arbetar i år 1-3 eller år 4-6, för att om möjligt få 

syn på skillnader och likheter i deras arbetssätt. Skolorna valde vi ut tack vare erfarenheter 

från vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi har haft praktik hos fyra av de utvalda lärarna och 

har under dessa perioder observerat olika inställningar och arbetssätt i matematik som vi ville 

utforska vidare. De andra två lärarna tog vi kontakt med inför denna undersökning. 

 

Innan vi börjar presentera resultatet av vår undersökning gör vi en presentation av de sex 

lärare samt de tre skolor som ingått i undersökningen. Namnen är fingerade. Den första 

skolan, som vi kommer att kalla skola nr.1, är en F-9 skola med cirka 500 elever. Där mötte vi 

Sigrid som har arbetat som lärare i 12 år. Hon har en utbildning som 1-7 lärare i Sv/SO, med 

idrott som tillval. Därutöver har hon läst en kurs på 50p om Montessoripedagogiken. Under 

                                                           
57 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen. (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2004), 

24-25. 
58 Ibid., 40. 
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sina år som verksam lärare har hon hunnit med att arbeta på cirka 20 skolor, i olika delar av 

landet. 

 

Hon arbetar för närvarande med år två och med läromedlet Matteboken.
59

 De konkreta 

material som Sigrid har i sitt klassrum, är sådant som underlättar taluppfattningen i 

subtraktion och addition, t.ex. pengar eller småstenar. Andra material hon har i klassrummet 

är Centikuber, som eleverna kan tillverka modeller av för att sedan öva sig på att rita av sina 

modeller och tillverka ritningar som därefter kan användas av andra elever. Sedan hade 

eleverna egenhändigt gjorda klockor, för att få en bild framför sig och på så sätt lättare kunna 

lära sig klockan. 

 

Den andra läraren på skolan som vi intervjuade är Ulla. Hon har arbetat som lärare i närmare 

10 år. Hon har en utbildning som 1-7 lärare i Ma/NO och har dessutom läst in behörighet för 

matematik för år 4-9. Hon har förutom de sju år hon jobbat på denna skola, arbetat på två 

andra skolor i en annan kommun. 

 

Hon har matematik i flera olika klasser. Klass fyra och fem arbetar med Mattestegen
60

 och på 

högstadiet arbetar de med boken Matte direkt
61. När Ulla arbetar med laborativa material så 

inriktar hon sig på spel, problemlösningar och ”kluringar” av alla de slag. Men hon har också 

numrerade kapsyler, som eleverna kan använda i räkningen.  

 

Skola nummer 2 är en F-6 skola som har ca 200 elever. Där arbetar Astrid som har arbetat 

som lärare i 25 år. Hon har en utbildning som lågstadielärare (1-3) samt har läst till 

speciallärare med behörighet för att arbeta på särskola. Hon har arbetat på ett flertal skolor i 

olika kommuner. Hon arbetar just nu med årskurs ett. De har ett nytt läromedel som heter 

Matematikboken
62

. 

 

Den andra läraren på skolan är Ester. Hon har arbetat som lärare i 37 år. Hon har en 

grundutbildning som mellanstadielärare, men har sedan läst in kompetens som speciallärare, 

plus en del andra kurser under åren som gått. Numera arbetar hon som lågstadielärare (år 1-3). 

                                                           
59 Birgitta Rockström och Marianne Lantz. Matteboken (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2004) 
60 Kurt Rosenlund och Inger Backström. Mattestegen. (Stockholm: Natur & Kultur, 2004) 
61 Pernilla Andersson och Margareta Picetti. Matte direkt. (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2005) 
62 Karin Andersson m.fl. Matematikboken. (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2003) 
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Utöver den nuvarande skolan har hon arbetat på fem andra skolor i olika kommuner inom 

länet. Ester arbetar nu med en trea och de använder boken Vi räknar
63. 

 

Både Ester och Astrid har i sina respektive klassrum samlat konkreta material i så kallade 

”mattehörnor”. Det är allt från spel, plockmaterial till olika former av 

problemlösningsmaterial. Materialen finns alltid på dessa ställen för att eleverna ska veta vart 

de ska gå om de behöver något. På skolan använder de även dataprogram som en del i 

matematikundervisningen.  

 

Skola nr.3 är en F-6 skola med ungefär 350 elever. Här mötte vi Gertrud som har arbetat som 

lärare i 37 år. Hon har lågstadielärarutbildning (1-3). Under denna tid som lärare har hon 

arbetat på två andra skolor i kommunen. 

 

I år arbetar Gertrud med en etta. De använder sig av läromedlet Mästerkatten
64. I klassrummet 

har Gertrud olika ”plockmaterial”: pengar, centikuber, multi-link klossar och tändstickor som 

finns på samma ställe i klassrummet, så att eleverna kan hämta vid behov. Därutöver har hon 

olika spel och mjukisdjur som hon använder för att variera undervisningen. 

 

Tyra har arbetat som lärare i 6-7 år. Hon är utbildad till 1-7 lärare i Ma/NO. Utöver denna 

skola har hon arbetat på en annan skola i kommunen. 

 

Tyra är klasslärare för en årskurs fem, men har inte huvudansvaret för matematiken den här 

terminen. I klassen använder de boken Alma
65. Vi hade inte möjlighet att undersöka Tyras 

klassrum, men hon berättade lite om olika böcker som hon använde som inspiration till 

laborativt arbete: Laborativ matematik
66 och Uppslagsboken

67. 

4.2 Validitet 

Validitet innebär att man verkligen mäter det man vill mäta. Täcker resultatet det område som 

vi hade för syfte att undersöka?68 Syftet var att undersöka hur laborativa metoder kan 

användas i matematikundervisningen. Våra intervjufrågor grundade vi dels i våra 

forskningsfrågor, men även på vår litteraturstudie. De var utformade för att kunna ge oss en 
                                                           
63 Eivor Johansson m.fl. Vi räknar. (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1996) 
64 Karin Andersson. Mästerkatten. (Malmö: Gleerups, 2001) 
65 Lennart Undvall. Alma. (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2004) 
66 Laborativ matematik. (Hedemora: Skolcopy, 1999) 
67 Nämnaren Tema. Uppslagsboken. (Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 2002) 
68 Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, 72. 
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bild över de olika lärarnas inställning till laborativ matematik. Frågeställningarna var väl 

utarbetade och personerna som intervjuades var intresserade och förstod vad det var 

undersökningen gick ut på. Vi anser att vårt arbete har relativt god validitet.  

 

5. Resultat och analys 

I denna del av vårt arbete presenterar vi resultatet av vår undersökning. Vi har valt att 

redovisa våra resultat kopplat till frågeställningarna nedan. I anslutning till varje fråga har vi 

analyserat det uppvisade resultatet. Korta utlämnade avsnitt ur citaten betecknas med (...).  

 

Vi har valt att gruppera svaren på våra frågeställningar69 under följande rubriker: 

• lärarnas uppfattning om konkret material 

• laborativt arbetssätt inom matematikundervisningen 

• dagens läromedel och laborativt arbete 

• nackdelar med ett laborativt arbetssätt 

5.1 Lärarnas uppfattning om konkret material  

Vi kommer i detta avsnitt presentera de olika lärarnas syn på konkret material, utifrån 

Malmers definition.70 Hon menar att man kan göra följande grupperingar: material för 

sortering, strukturellt material för arbete med tal och taluppfattning, relationsmaterial, som 

används för att belysa matematiska processer och relationer, utrustning för övningar med 

olika enheter, färdighetstränande material samt övrigt som t.ex. spel av olika slag. 

 

För de yngre eleverna så är det knappar, kottar, stenar och kapsyler som alltid är tillgängliga 

för att man lättare ska förstå det man räknar, t.ex. subtraktion eller addition. För äldre elever 

kan det vara tangram, saker som man kan fylla eller hälla ur, (...) sådant man kan mäta med, 

(...) saker man kan väga, samt vara ute och hålla på med olika saker, t.ex. geometri. / Ulla 

 

Klossar, Cuisenaire-stavar, pengar, pärlor, att rita och att lära sig se matematik i bilder och 

allt möjligt som man kan tänka sig. Sedan finns centimokuben, tiostavar, flanobilder, spel, 

och massor av saker. Gärna saker som eleverna vill ta med sig, sådant som barnen relaterar 

till vardagen. / Ester 

 

                                                           
69 Se sid.5 
70 Malmer, Bra matematik för alla, 94. 
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Ovan har vi presenterat några av lärarnas syn på vad ett konkret material är. Om vi utgår från 

Malmers definition ser vi att de flesta av lärarna har ungefär samma åsikt. Det finns en rad 

olika material, som kan användas till olika områden inom matematiken. Alla lärare använde 

sig utav något slags konkret material i undervisningen, men tydligast kopplingar till Malmers 

kategorier såg vi på skola nr.2. I dessa två klassrum såg vi att de använde allt från 

plockmaterial i form av t.ex. pengar, leksaker och centikuber till strukturella material som 

centimo - och multibasmaterial. Där fanns även en rad olika färdighetstränande material som 

Pentamino, Logix, Lycko, och Architek. De hade också en mängd olika spel, både egenhändigt 

utformade och inköpta som t.ex. Mias mattevärld och Sagolik problemlösning.  

 

Under våra intervjuer uppmärksammade vi att definitionen kring konkret material är ganska 

bred. Vissa kopplar detta till material som t.ex. centikuber eller pengar medan andra tycker att 

det är allt som inte har att göra med läromedlet kan vara konkret. 

 

Efter det att vi varit på besök på dessa tre skolor och sex lärare, så har vi sett vissa skillnader 

när det gäller de material som lärarna i lägre åldrar har i sina klassrum samt vad som används 

för högre åldrar. Alla lärare som vi har träffat som arbetar med lägre åldrar, använder sig av 

olika typer av plockmaterial som pengar, stenar o.s.v. Detta material används främst för att 

underlätta elevernas taluppfattning, för att ge dem en bild av hur många t.ex. ärtor talet fem 

symboliserar. De får en konkret koppling mellan antalet och symbolen/siffran. En gemensam 

nämnare verkar vara att ett konkret material ska kunna relateras till vardagen. 

 

Vid år 4-6 däremot förväntas eleverna ha en förståelse av taluppfattningen. Därför har lärarna 

plockat bort dessa material. Men om ett antal elever fortfarande har svårt med 

taluppfattningen, finns det möjligheter att hämta in laborativa material som hjälpmedel. Tyra 

och Ulla använder framför allt konkreta material vid arbete med geometri och volym. Spel 

med olika svårighetsgrader används av alla lärare, i alla åldrar. 

 

Sedan finns det mycket material som bara ligger och samlar damm på skolorna. Detta kanske 

beror på att materialet är förlegat, eller kanske är det för att det är komplicerat och lärarna inte 

har lärt sig hur det fungerar.  

 

Om man ska använda ett material som är genomtänkt på något speciellt sätt, t.ex. Cuisenaire, 

så måste man ha någon form av utbildning i det. / Gertrud 
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5.1.1 Sammanfattande analys 

Vi tolkar detta resultat som att ett konkret material för de flesta av lärarna innebär någon form 

av ”plockmaterial”. Detta gällde framför allt de som är lärare för mindre barn. Men även att 

spel och övningar där eleverna får vara fysiskt aktiva och delaktiga, kan ses som konkret, 

enligt vissa av lärarna.  

 

Åsikterna går dock något isär kring definitionen om vad ett konkret material är. Om vi 

återknyter till Malmers kategorisering av laborativa material71, så ser vi att lärarna i vår studie 

har ungefär samma förklaring om vad ett konkret material kan vara, även om de inte gör några 

uppdelningar i kategorier. 

 

Under våra intervjuer med lärarna tyckte vi oss se ett mönster, att de lärare som berättade att 

de ”brinner” för matematik också var de som arbetade mer med laborativa material. Hos dessa 

lärare fanns också ett bredare utbud av olika sorters material i klassrummen. Vi tolkar detta 

som att lärarens inställning till matematik får effekter på huruvida de anser att det laborativa 

arbetssättet kan hjälpa eleverna att få en positiv inställning till matematik. Kamii menar att 

läraren har ett ansvar att förklara för eleverna hur ett material ska användas på bästa sätt, för 

att optimera möjligheterna för inlärning.72 Om läraren inte är positivt inställd till ett material 

och ser vilken nytta det kan ge, är det troligt att materialet inte används lika mycket utan det 

kanske blir liggande oanvänt. 

 

Vi har sett ganska klara skillnader mellan de olika skolorna och mellan de olika lärarna när vi 

ser till det material som fanns tillgängligt i klassrummen. På skola nr.1 och nr.3 fanns en rad 

olika material samlat på skolan, men det fanns inte så mycket i de respektive lärarnas 

klassrum. På skola nr.2 däremot fanns stora mängder med olika material i båda lärarnas 

klassrum. Detta tolkar vi som att man på denna skola har satsat mer på att integrera laborativa 

material med den traditionella undervisningen med läroboken, än de andra två skolorna. Där 

verkar det vara mer upp till varje enskild lärare att välja det material som de anser sig behöva. 

5.2 Laborativt arbetssätt inom matematikundervisningen 

Vi såg tydliga likheter mellan de olika lärarnas arbetssätt och uppfattningar om hur och när 

laborativa metoder bör användas. Alla sex lärare ansåg att laborativa material är bra att 
                                                           
71 Malmer, Bra matematik för alla, 94. 
72 Kamii et al., “Manipulatives: when are they useful?” 21-31.  
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använda vid genomgångar och vid introduceringar av nya moment i matematiken. De var 

även överens om att laborativa material är väldigt bra att använda som hjälpmedel för att göra 

matematiken mer konkret för de elever som har svårigheter. 

 

Barn är ju olika i sin utveckling. I förskolan är det konkreta väldigt, väldigt tydligt. Men när 

man börjar i skolan droppar detta av och det blir mer och mer abstrakt. Barnen ska ha 

kommit vidare i sitt abstrakta tänkande, men det finns ju alltid barn som är kvar i det 

konkreta tänkandet. De barnen måste vi ju ge andra instrument, då är ofta det konkreta 

materialet ett hjälpmedel. / Sigrid 

 

De fyra lärare som arbetar med år 1-3 (Astrid, Ester, Gertrud och Sigrid) svarade alla att det är 

viktigt att det alltid finns material tillgängligt så att eleverna känner att de kan gå och hämta 

det själv när de behöver det. 

 

Det gäller ju att lära dom att själv gå och hämta laborativt material när de känner att de 

behöver det. Så att det inte är något skämmigt liksom, med att använda laborativt material. 

 / Gertrud 

 

Här skiljer Tyra och Ulla ut sig. De har inte något särskilt material framme som eleverna kan 

gå och hämta själva. Ulla har avsatt en matematiklektion i veckan till att arbeta med 

laborativa inslag och problemlösning. Då tar hon in det material hon behöver i klassrummet. 

 

Även Ester berättade att de har en lektion i veckan då de bara arbetar laborativt, på olika sätt. 

Astrid som arbetar på samma skola som Ester, sa att hon arbetar med laborativt material hela 

tiden. 

 

Ja, i stort sett använder vi det varenda dag som vi har matte. Vi laborerar, vi pratar 

räknesagor och vi visar. Det ska inte vara fult att använda material, det är nödvändigt. 

/ Astrid 

 

Alla lärare var överens om att laborativa inslag kan användas vid alla moment i matematiken. 

Efter lite funderingar så kom de dock fram till några olika områden, där de tycker att 

laborativa inslag är särskilt viktigt. De lärare som arbetar med lägre åldrar poängterade 

framför allt hur betydelsefullt det är att eleverna får använda olika material för att få en god 
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taluppfattning. Förutom detta ansåg de att det fanns fördelar med att använda konkreta 

material vid inlärning av positionssystemet samt arbete med längd, vikt och storlek på olika 

sätt. Ulla, Tyra och även Ester (utbildad mellanstadielärare) nämnde framför allt geometri och 

volymbegreppet som viktiga områden att ta in laborationer. 

 

Geometri, det borde man inte ha i boken nästan, utan då skulle man bara få ha saker och 

hålla på och mäta och så, för då tycker jag att man förstår mer vad det är. / Tyra 

 

Varför bör man använda laborativa material? Det spontana svaret på denna fråga var 

samstämt att man måste använda laborativa material för att det är konkret, för att barn ska 

kunna förstå den abstrakta matematiken. 

 

Det är ett jättebra sätt att konkretisera undervisningen. En del behöver plocka och känna för 

att förstå. Jag tror absolut att det ökar förståelsen. / Ulla 

 

Fyra av de sex lärarna ansåg dessutom att det är viktigt att använda sig av laborationer för att 

eleverna ska se kopplingarna till verkligheten och kunna använda sig av sina erfarenheter av 

matematik från vardagen. 

 

Vi försöker prata mycket om att matte är väldigt mycket mer än matteboken. Vi pratar om 

vad matte är i vardagen. De får deckarläxor, där de ska titta ute i samhället, t.ex. Var ser 

man siffror och vad har man siffror till? / Astrid 

 

Astrid, Sigrid och Tyra menade att det är ett bra sätt att variera undervisningen så att man kan 

fånga upp så många olika inlärningsstilar som möjligt och därmed individualisera 

undervisningen. Tyra och Astrid poängterar hur viktigt det är att utgå från varje elevs 

förutsättningar och intressen för att skapa sammanhang i matematiken. Om en elev har ett 

brinnande intresse för t.ex. fotboll, kan läraren utnyttja detta för att tydliggöra problem. 

Lärarna i intervjun menar att en laboration med ”riktiga” fotbollar i detta fall, kan tydliggöra 

abstrakta begrepp inom matematiken. 

 

Om man ser på det här med inlärningsstilar, om man både ser och gör, så är det ju större 

chans att man kommer ihåg. Plus att det blir verklighetsförankrat på ett annat sätt eftersom 

matte kan vara rätt abstrakt. / Tyra 
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Alla lärare i undersökningen är överens om att laborativa inslag kan vara bra att använda för 

att göra undervisningen mer varierad, rolig och motiverande för eleverna. Lyckas man väcka 

elevernas intresse och glädje för matematikämnet så är det större chans att kunskaperna blir 

bestående. 

 

Tidigare (som nyutbildad lärare, vår anmärkning) kanske man la in någon ”kul grej” ibland. 

Nu försöker man ju att se till att det som man gör som ”kul grej” hänger ihop med det 

övriga. Då kanske man gjorde det bara för att det skulle vara något annat än boken. Nu är 

det förhoppningsvis mer genomtänkt. / Ulla 

5.2.1 Sammanfattande analys 

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna i vår undersökning är tämligen överens om att 

laborativa inslag bör ingå i matematikundervisningen. De vanligaste anledningarna till detta 

tycks vara för att göra matematiken konkret, det är ett bra hjälpmedel. Det underlättar när 

man vill visa på samband mellan matematiken i boken och vardagsmatematiken. Det är ett 

bra och roligt sätt att variera sin undervisning.  

 

Resultatet vi presenterat ovan tolkar vi som att lärarens inställning till laborativ matematik 

har stor betydelse för hur detta används i undervisningen. Lärarna i vår undersökning verkar 

alla positivt inställda till ett laborativt arbetssätt, åtminstone i teorin. Eftersom vi inte har 

observerat dem är det omöjligt för oss att säga hur det ser ut i praktiken. Däremot tolkar vi 

det faktum att vissa lärare har laborativt material i klassrummet som att de kanske använder 

sig av dem mer regelbundet.  

 

Vi ser tydliga skillnader mellan lärarna i vår studie och de amerikanska lärarna i artikeln av 

Moyer som vi skrivit om tidigare.73 Ingen av de svenska lärarna svarade att de använder 

laborativt material som någon form av belöning, som eleverna kan få när de gjort den 

”riktiga” matematiken klar. De verkar istället se laborativa material som ett komplement till 

den vanliga undervisningen (läromedlet), inte en fristående metod. Vi tolkar resultatet som att 

de svenska lärarna liksom de amerikanska, ser laborativa material som en möjlighet att kunna 

variera sin undervisning och göra den roligare. Skillnaden mellan dem verkar vara 

inställningen huruvida ”kul” matematik även kan vara ”riktig” matematik. De svenska lärarna 

                                                           
73S Moyer, “Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics”, 175-197. 
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gör inte någon sådan uppdelning. Däremot antyder två av lärarna att det finns en viss tendens 

att eleverna ser laborativt material som något ”skämmigt” och därmed ger de materialen en 

negativ värdering. 

 

De sex lärarna i studien har lite olika syn på varför man bör använda laborativa material i 

matematikundervisningen. Boströms indelningar i olika inlärningsstilar74 är något som 

återkommer hos vissa lärare. Intressant när det gäller detta är att det är både lågstadielärare 

och mellanstadielärare som ser detta som en bra anledning. Vi tolkar detta som att lärarna 

anser att det är viktigt att utgå från de individuella förutsättningarna när man planerar sin 

undervisning.  

 

Alla lärarna är överens om att konkreta laborativa material kan vara ett bra hjälpmedel för att 

öka elevernas förståelse kring den abstrakta matematiken. Vi tyder detta som att de liksom 

Ahlberg anser att man måste göra tydligare kopplingar mellan den formella och abstrakta 

matematiken och den vardagliga matematiken som eleverna har förkunskaper om.75 

 

Som vi skrivit tidigare nämner Sigrid att hon anser att barn är olika i sin utveckling och att 

vissa elever har större behov av konkretisering än andra. Vi ser här tydliga kopplingar till 

Piagets tankar om barns utveckling. Han menar att man som lärare inte kan ge en elev 

bestående kunskaper om något, om inte eleven har uppnått en viss nivå av mognad.76 Vi 

tolkar detta som att konkreta material kan vara ett sätt att hjälpa elever att uppnå ett mer 

abstrakt tänkande.  

 

Detta kan i sin tur enligt lärarna ske på olika sätt. Dels kan man använda laborativa inslag vid 

genomgångar, men även att eleverna arbetar med dem på egen hand eller i grupp. Ett flertal 

av lärarna ansåg att det var viktigt att man som lärare ger utrymme för samtal vid 

laborationer. Vi ser här tydliga kopplingar till Vygotskij.  Han anser att kommunikation 

mellan eleverna är ett betydelsefullt steg för att inlärningen ska bli varaktig. Han myntade 

även begreppet ”den närmsta utvecklingszonen”, vilket innebär att elever kan mer 

tillsammans, än var för sig. Genom att samarbeta och diskutera lär de sig av varandra.77  

                                                           
74 Boström, Från undervisning till lärande, 8. 
75 Ahlberg, Barn och matematik, 11-12. 
76 Johnsen, Høines, Matematik som språk, 113. 
77 Dysthe, red., Dialog, samspel och lärande, 31. 
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5.3 Dagens läromedel och laborativt arbete 

Av de intervjuade lärarna arbetar alla med olika läromedel. Fem av dem och tycker inte att de 

får stöd i själva matteboken. Astrid tycker dock det. Enligt henne poängterar de i läromedlet 

vikten av att laborera. De fyra lärare som arbetar med år 1-3 anser att det finns lite stöd i 

lärarhandledningen. Ulla och Tyra som arbetar med äldre barn tycker dock inte att de får hjälp 

av handledningen heller, utan det är mycket upp till dem själva att komma med idéer.  

 

Det är i stort sett obefintligt. Jag känner väl att jag måste fundera ut det mesta själv, i alla 

fall för de åldrar jag arbetar med. Jag tror att det är mer naturligt, tillrättalagt för de yngre 

åldrarna. / Ulla 

 

Utöver den hjälp som erbjuds i läromedlet söker lärarna inspiration på annat håll. Alla lärarna 

nämnde olika böcker som inspirationskälla. Sigrid berättade att hon för närvarande arbetar 

med ett matematiskt tema, där hon utgår från en sagobok. En annan vanlig kommentar är att 

kurser och olika former av fortbildning ger nya tips och idéer. Därefter kommer egna 

erfarenheter och idéer samt samarbete och diskussioner med kollegor. 

 

Man lär sig med tiden och man blir inte lika styrd av en mattebok. Man har lite i ryggmärgen, 

man vet hur man kan göra. / Astrid 

 

Astrid och Ester berättade att de även använder sig av en hel del färdigt material som t.ex. 

Mias mattevärld och Sagolik problemlösning. Ulla och Sigrid som arbetat som lärare kortast 

tid nämnde även Internet och skönlitteratur som inspirationskällor.  

5.3.1 Sammanfattande analys 

Vi tolkar resultatet som att många läromedel som finns på marknaden idag inte inspirerar till 

ett laborativt arbetssätt. Lärarna i vår studie tycker inte att de får tillräckligt med stöd från 

läromedlet och dess lärarhandledning utan de måste söka andra inspirationskällor.  

 

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

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer.
78 

 
                                                           
78 Skolverket, Grundskolan - Kursplaner och betygskriterier, 28. 



 
25 

  

Resultatet av denna fråga tyder på att alla lärarna, oavsett hur lång tid de har varit verksamma, 

har lärt sig att de måste söka inspiration för laborativt arbete på olika håll för att nå upp till 

målet i kursplanen ovan, nämligen att få en balans mellan kreativa och problemlösande 

aktiviteter. Vi tolkar det som att lärarna menar att laborativt arbete kan skapa möjligheter för 

eleverna att förstå att matematik är mer än bara ren färdighetsträning.  

5.4 Nackdelar med ett laborativt arbetssätt 

Alla sex lärarna ser rent spontant inga nackdelar med laborativa arbetsmetoder när de ser ur 

elevernas synvinkel. En faktor som flera lärare nämner efter ett tag är tid, på olika sätt. Tyra 

menar att det ”tar väldigt mycket tid”. Dels avser hon planering och förberedelser, eftersom 

att det krävs mera material och läraren bör ha prövat det minst en gång före man genomför 

den laborativa undervisningen. En annan faktor är själva genomförandet. 

 

Att göra en sån uppgift, tar ju längre tid än om man skulle göra en likvärdig teoretisk uppgift. 

/ Tyra 

  

Sigrid i sin tur, menar att det tar tid att introducera ett nytt arbetssätt.  

 

Att köra in barnen i ett arbetssätt är också jobbigt. Men så fort de har lärt sig vad de ska göra 

går det lättare. Inkörsperioden är alltid lite längre än vad man tror. / Sigrid 

 

Vikten av att se till att gruppindelningen blir bra, poängteras av flera lärare. För att få en 

trivsam grupp, så bör man försöka att få en grupp med något sånär samma kunskaper. För att 

gruppen sedan ska ta ett steg fram i utvecklingen så måste man även ha någon eller några av 

eleverna som är en typ av ledare som driver hela gruppen framåt. Problemet med denna 

aspekt om gruppindelning är att det kan vara svårt att rent praktiskt ha möjlighet att arbeta i 

små grupper. Det är alla lärare eniga om. Dels på grund av utrymmesskäl, men även att det är 

brist på tillgänglig personal.  

 

Sigrid säger att hon bildar små grupper för att hinna samtala om syftet med uppgiften med var 

och en av eleverna, något som inte hinns med om man arbetar i helkass. Detta är något som 

flera av de andra lärarna också håller med om.  
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Man måste finnas där. Det är det som absolut måste till. Inte att de bara får sitta själva, utan 

de måste ha någon som handleder dem. / Ester 

 

Astrid talar också om tiden, men på ett annat plan. Hon tycks inte ha några problem med att 

tiden inte räcker till. Hon menar istället att: 

 

Vi bör ta god tid på oss och inse att det behövs och att det ger så mycket tillbaka. Man vinner 

på att ta sig tid, för förståelsens skull. / Astrid 

 

Allteftersom intervjuerna har fortsatt har det kommit fram att fler och fler har kommit på 

nackdelar med laborativ matematikundervisning. Ulla och Gertrud lägger till en aspekt som 

bör tänkas på, det är att en nyexaminerad lärare ofta behöver tid för att känna sig trygga i sin 

roll.  

 

När man är ny är man mer osäker. Vad händer om jag gör det här? Då kanske eleverna inte 

lär sig allt, då klarar de inte de nationella proven. / Ulla 

 

Tid har med andra ord på olika sätt visat sig vara en avgörande faktor till huruvida lärarna 

använder laborativa metoder. Ester påpekade att det är viktigt att en laborativ uppgift faktiskt 

innebär att eleverna förstår syftet och att det blir mer konkret för dem. 

 

Det kan vara en negativ sak, att vissa elever bara sitter och leker, utan att förstå syftet med 

saken de håller på med! De behöver även få färdighetsträning (tal och uppgifter i boken), för 

att öva sig att tänka och ha en process i huvudet. / Ester 

5.4.1 Sammanfattande analys 

Vår tolkning av resultatet är att alla lärare i vår studie har haft svårigheter i att se några 

nackdelar med ett laborativt arbetssätt, ur elevernas perspektiv. Det handlar mer om 

ramfaktorer, främst tid.  De sex lärarna som vi intervjuat har sagt att tiden räcker ofta inte till. 

De menar att de ibland tvingas välja att använda den tid som laborativ undervisning kräver till 

annat.  Detta medför att vissa elever blir lidande, just på grund av att de blir utan konkreta 

material och de bilder av olika slag som den laborativa undervisningen kan ge. Vi ser i vårt 

resultat tydliga likheter till det resultat som presenterades i den nationella utvärderingen 
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Lusten att lära.
79

 Deras studie visade också att skolor idag har problem att individualisera 

undervisningen och att många elever alltför tidigt måste arbeta med matematik utan hjälp av 

andra representationsformer än text och talat språk, trots att de har behov av en mer konkret 

undervisning. 

 

En annan aspekt som ett flertal av lärarna nämner som en nackdel är svårigheter att kunna 

göra gruppindelningar, i den utsträckning som de anser att eleverna behöver.  Lärarna vill 

gärna ha en form av matematiksamtal, dels för att eleverna ska lära av varandra, men även för 

att få höra om eleverna har förstått det som de gått igenom. Detta tolkar vi som att lärarna 

liksom Berggren och Lindroth80 ser matematiksamtal som en möjlighet till en form av 

diagnos. Genom att arbeta med ett fåtal elever får lärarna chansen att lyssna till hur eleverna 

tänker och därmed se elevens styrkor och vilka svagheter som behöver utvecklas. Problemet 

är att det kräver en delaktighet från lärarens sida. Om man har en stor klass innebär det stora 

problem att hinna vara överallt. Även om man delar in eleverna i grupper.  

 

Ett annat problem inom användningen av laborativt material som lärarna pekar på, är att det 

tar lång tid att få rutin kring dels hur och när man ska laborera, men även vilken typ av 

material som är bäst lämpade för vissa moment, att veta vad som är bra och mindre bra. 

Lärarna i studien menade också att det kan vara jobbigt att starta upp arbete med laborativa 

material, för det krävs mycket av läraren. Berggren och Lindroth81  skriver att om en 

laboration ska vara bra, måste den vara genomtänkt. Vi tolkar detta som att lärarna menar att 

vissa kanske väljer bort laborationer, för att de inte har den kunskap eller känner sig trygga i 

den metoden och att det därmed är enklare att följa läromedlet. 

                                                           
79 Skolverket, Lusten att lära - med fokus på matematik. 13-14 
80 Berggren & Lindroth, Positiv matematik- lustfyllt lärande för alla, 112. 
81 Berggren & Lindroth, Laborativa aktiviteter - tidsenlig matematik, 418. 
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6. Diskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionen i två delar. I den första delen fokuserar vi på det resultat 

vi presenterat utifrån vår undersökning. I den andra delen diskuterar vi valet av metod och 

huruvida detta har påverkat vårt resultat. 

6.1 Resultatdiskussion 

Vår undersökning visar att det finns mängder med konkreta material på skolorna, men det är 

upp till varje enskild lärare att besluta över hur dessa används i undervisningen. Vi tycker 

liksom Dewey82 att lärarna bör göra eleverna nyfikna på de laborativa materialen så tidigt som 

möjligt, gärna i förskolan, men då kan man utgå från lek. Genom att börja tidigt så tror vi att 

eleverna inte behöver känna sig främmande för att vissa behöver ta hjälp av dessa material 

eller att de finns tillgängliga för alla.  

 

Behöver mängden av tillgängligt material betyda att det används mer? Alla lärare i 

undersökningen nyttjar olika former av konkreta material och genomför laborativa övningar. 

Vi kan tycka att det är bra att det finns mycket material att arbeta med, men det har ju ingen 

betydelse om man har mycket material om det inte blir använt. Det viktiga är att lärarna 

utnyttjar de resurser de har optimalt.  

 

Vi har tidigare nämnt att vissa av lärarna i vår studie såg laborativa uppgifter som ett bra sätt 

att fånga upp olika inlärningsstilar. Detta tycker vi är väldigt roligt och intressant. Vi tror att 

detta är något som har kommit upp allt mer på senare tid, eftersom vi inte har stött på det 

särskilt ofta under vår egen skolgång. Då var matematikundervisning ganska synonymt med 

matematikboken. Det talades inte om elevers individuella inlärningsstilar på samma sätt som 

det gör idag.  

 

Gardner83 menar att vi alla har olika naturliga ”talanger” eller intelligenser. Om det är så, 

tycker vi att det är ännu viktigare att vi som lärare verkligen försöker att variera 

undervisningen så att vi kan ta tillvara på dessa på bästa sätt. Har man en stark logisk-

matematisk intelligens kanske det inte är laborationer som krävs? Laborationer kanske istället 

är en bra metod för de elever som har andra starka talanger, men som har problem med just 

den logisk-matematiska intelligensen. Vi tror att det är viktigt att vi blir bättre på att 

individualisera och variera matematikundervisningen så att vi kan utnyttja elevernas olika 
                                                           
82 Om Dewey i Lars Svedberg och Monica Zaar. Boken om pedagogerna 
83 Gardner, De sju intelligenserna 
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potential på ett bättre sätt. Vygotskij84 menar att vi som lärare ska hjälpa eleverna att utveckla 

sitt tänkande genom att ge eleverna utmaningar. Om man därtill låter eleverna arbeta med 

laborativa uppgifter i grupp, kan de få syn på att det finns många olika sätt att tänka och 

resonera kring matematik. 

 

Lärares inställning till matematik och till det laborativa arbetssättet är nog en viktig faktor till 

hur laborativa material används. Malmer85 menar att det är viktigt att man som lärare tar 

tillvara på de vardagliga situationer som uppstår i klasrummet för att få syn på hur eleverna 

tänker kring matematik. Detta kan man ju göra på olika sätt, men Malmer poängterar att 

laborationer med konkreta material gör undervisningen mer förståelig för eleverna. Vi anser 

att det är viktigt att man använder ett arbetssätt som passar både eleverna och läraren själv. 

Om läraren inte tycker om att arbeta med konkreta material känner antagligen eleverna av 

detta och får därmed en mer negativ inställning till detta. Om man inte tycker att ett arbetssätt 

är tilltalande, är det relativt lätt att välja bort den metoden och finna andra som passar läraren 

och gruppen bättre. I vår studie såg vi t.ex. att lärarna på skola nr.2 hade mycket mer material 

tillgängligt i klassrummet, än lärarna på de andra två skolorna. Betyder detta att de har en mer 

positiv inställning till det laborativa arbetssättet?  Intressant med detta är att båda lärarna på 

denna skola är utbildade speciallärare. Kan detta ha betydelse för deras undervisning? Innebär 

detta att de har mer kunskap om positiva effekter av användning av konkreta material i 

matematikundervisningen? Det kan vi inte svara på, men det är intressant att fundera kring.  

 

Vad är konkret undervisning? Lärarna i undersökningen nämnde olika sätt att arbeta med 

konkreta material. Dels kan man använda det vid genomgångar, som inslag på lektioner eller 

som hjälpmedel. Vi tror att det är väldigt viktigt att som Berggren & Lindroth86 säger, att 

laborationen är genomtänkt. Det finns en mängd laborativa material på marknaden idag. För 

att dessa ska ge en positiv effekt för elevernas intresse och lärande i matematik, menar 

Neuman87 att man måste fundera över om det valda materialet verkligen är konkret för eleven. 

Detta togs inte upp vid intervjuerna, men det skulle vara intressant att veta om lärare som 

arbetar laborativt i skolorna idag har funderat över detta. Vi tycker att det är viktigt att man 

som lärare är uppmärksam på att den laboration man ska genomföra förväntas passa alla 

elever, både den som är ”duktig” men också den som är mindre ”duktig”.  

 
                                                           
84 Vygotskij i Johnsen, Høines, Matematik som språk, 118-120. 
85 Malmer, Bra matematik för alla: 47. 
86 Berggren och Lindroth, ”Laborativa aktiviteter - tidsenlig matematik”: 418. 
87 Neuman. Räknefärdighetens rötter: 178. 
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Resultatet av vår undersökning visar att laborativa material används mer kontinuerligt i tidiga 

åldrar. Vad beror detta på? Piaget88 menar att små barn lär sig förstå nya saker som genom att 

de själva får utforska dem, så konkret som möjligt. När barnen har nått en högre mognadsnivå 

har de en bättre förförståelse och kan därmed börja arbeta med mer abstrakt, utan att behöva 

använda konkreta föremål. Lärarna i vår studie ansåg liksom Piaget att laborationer inte 

behövs lika mycket när eleverna blir äldre eftersom eleverna då har utvecklat ett mer abstrakt 

tänkande. Vidare menade lärarna att det är mer tillrättalagt för de yngre barnen. Det finns mer 

material och idéer färdigt. Vi tycker att det är underligt att det inte finns material utarbetat 

även för högre åldrar på skolorna. Matematiken blir trots allt mer avancerad. Vi tycker inte att 

man kan förutsätta att alla elever har den grad av abstrakt tänkande som behövs för att de ska 

förstå och därmed behålla ett gott självförtroende och en lust att lära. 

 

Vi ansåg att det var intressant att få en bild över vilka nackdelar lärarna upptäckt kring det 

laborativa arbetssättet, eftersom de böcker vi har läst inför vår undersökning, nästan enbart tar 

upp de positiva perspektiven som ett laborativt arbetssätt för med sig. Den största nackdelen 

med ett laborativt arbetssätt enligt lärarna i studien är framförallt ramfaktorer. Lärarna anser 

att man bör arbeta med laborativa material i mindre grupper, för att de ska komma till sin rätt. 

Laborationer innebär med andra ord ett behov av resurser i form av material, utrymme, tid och 

personal. Resurser som de flesta skolor ofta anser sig ha brist på.  

 

Vi valde att ta med frågan om läromedlens stöd för laborativ undervisning, eftersom vi i 

svensk skola traditionellt bygger mycket av matematikundervisningen kring matematikboken.  

Lärarna i den genomförda undersökningen ansåg att de inte fick stöd från läromedlen. Vi 

tycker att det är intressant att reflektera över detta, eftersom de alla faktiskt använder olika 

läromedel. Läromedel som används bör ju vara utformade för att uppfylla de mål som ställs i 

Lpo94. Där står bland annat:  

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.
89

 

 

Uppfyller dagens läromedel dessa krav/mål? Olika undersökningar som t.ex. TIMSS
90

 och 

Lusten att lära
91 visar att svenska elever presterar sämre i matematik. Vi anser att detta är ett 

tydligt tecken på att vår traditionella undervisning har brister. De läromedel som finns idag 
                                                           
88 Piaget i Roger Säljö, Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv, 64-67. 
89Lpo94 från, http://www.skolverket.se/ 1.6 Skolans uppdrag 
90 Skolverket, TIMSS 2003: 8-9.  
91 Skolverket, Lusten att lära - med fokus på matematik.: 13-14 
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kanske inte är anpassade för att integrera olika arbetsformer. Ger läromedelstyrd undervisning 

tillräckliga möjligheter till individualisering, så att alla elevers sätt att lära blir tillgodosedda?   

6.2 Metoddiskussion 

I detta arbete valde vi att bygga vår studie på lärarintervjuer. I artikeln av Moyer92 som vi 

hänvisat till tidigare hade de förutom intervjuer med lärarna valt att genomföra observationer, 

vilket vi inte gjort. Anledningen till detta är framför allt tidsbrist. Vi hade bara ett antal veckor 

på oss att genomföra vår undersökning, medan de hade möjlighet att vara ute ett helt läsår. 

Problemet med vår studie som vi ser det, är att det är lätt att lärarna undermedvetet förutsätter 

att vi vill ha en positiv bild av laborativ undervisning och att de svarar därefter. Det är svårt 

att veta hur det egentligen ser ut i praktiken när vi inte har kunnat observera våra informanter.  

 

Lärarna i vår undersökning visade oss vilka material som finns i klassrummen, men samma 

företeelser råder här. Det är svårt att säga i vilken utsträckning lärarna verkligen använder 

dessa material i sin undervisning. Vi har sett att en del av lärarna har arbetat fram olika typer 

av arbetsscheman där det finns laborativa inslag, men vi har inte sett hur dessa lektioner ser ut 

och hur eleverna hanterar detta. Det finns bara ett säkert sätt att få svar på detta, nämligen att 

observera. 

 

Hur ser det ut i verkligheten? Finns de konkreta materialen till hands eller är det något roligt 

som läraren tar till ibland? Återigen är detta omöjligt att svara på utifrån den undersökning 

som vi gjort. Vi hoppas självklart att användningen av laborativt material får bli så naturligt 

som möjligt. För om vi får en dialog, ett naturligt samtal tillsammans med eleverna så tror vi 

att mycket av murarna kring inlärandet plötsligt försvunnit. Det är svårt att generalisera 

utifrån ett så begränsat antal intervjuer. Ett större antal intervjupersoner skulle onekligen öka 

tillförlitligheten i den gjorda undersökningen, liksom att vår egen kompetens troligtvis hade 

utvecklats med ökat antal intervjuer. Dels kan antalet skolor ifrågasättas och mängden lärare 

likaså. Fler skolor och lärare hade vi på gång, men de tillfrågade tackade nej, mycket 

beroende på vår tidsbrist. 

 

Så här i efterhand är det inte dumt att fundera över om vi hade fått ett annat resultat om vi valt 

att genomföra vår undersökning i flera olika kommuner. Kan skolornas inställning till 

laborativ matematikundervisning påverkas av vilken kommun de tillhör? Det är en svår fråga. 

                                                           
92 Moyer, “Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics”, 175-197. 
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Men vi tror det. Om vi ser till de kommunala skolorna, kan deras placering, antal elever de får 

eller har och om de är en byaskola eller inte, säkert få vissa resultat. Framför allt handlar det 

troligtvis om en ekonomisk faktor.   

 

Förutom observationer kan det kanske även vara en idé att intervjua elever och genomföra 

någon form av laborativ uppgift tillsammans med elever, för att se hur och om de använder 

sig utav konkreta material. Det finns med andra ord flera olika möjligheter att bygga vidare på 

detta arbete och göra en djupare studie kring det laborativa arbetssättet. 

 

7. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka det laborativa arbetssättet i skolan utifrån ett 

lärarperspektiv samt att försöka få syn på när och hur kan man använda laborativa material för 

att göra matematikundervisningen mer intressant och lustfylld för eleverna. Utifrån den 

undersökning vi gjort kan vi dra följande slutsatser: 

 

• Det finns ofta en mängd olika konkreta laborativa material på skolorna. Främst för de 

lägre åldrarna dock. Hur de används är oftast upp till den enskilde läraren att bestämma. 

 

• Laborativt material kan vara ett bra komplement till det traditionella arbetet med lärobok. 

Lärarna i studien ansåg att det är bra att använda konkreta material vid genomgångar av 

nya moment, samt att eleverna kan använda dem som hjälpmedel vid behov. Därutöver är 

det ett bra och tydligt sätt att variera undervisningen så den blir mer motiverande för 

eleverna. 

 

• Många av dagens läromedel verkar inte stödja ett laborativt arbetssätt utan det är ofta upp 

till den enskilda läraren att finna inspiration till detta. 

 

• Nackdelarna med ett laborativt arbetssätt är framför allt tid. Det tar tid att planera och 

plocka fram laborativa material. Sedan krävs det ofta längre tid att genomföra en uppgift 

laborativt. Som lärare bör man ha en handledande roll och det är svårt att hinna vara med 

överallt. Det är enklare att genomföra laborationer om man har mindre grupper, något som 

kan vara svårt att ordna. Mycket handlar om de ramfaktorer som läraren måste anpassa sig 

efter. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Har du arbetat vid någon annan skola?  

4. Vad är ett konkret material för dig? 

5. Vilka konkreta material har ni på skolan/i klassrummet? Har ni sett några skillnader, 

när det gäller detta, på olika skolor ni arbetat på? 

6. Tycker du att man bör använda sig av laborativt material i matematikundervisningen? 

Varför/Varför inte?  

7. Kan du berätta om hur och när använder du dig av dessa material? 

8. Finns det vissa moment i matematikundervisningen där du anser att det passar bättre 

med laborativa inslag än andra?  

9. a) Anser du att du får stöd för laborativt arbete av ert huvud läromedel? 

9.   b) Finns det något annat som inspirerar dig till laborativt arbete? 

10. Utifrån din erfarenhet, hur ser förutsättningarna ut för laborativt arbete i olika åldrar?  

11. Har ni någon genomtänkt process om hur ni arbetar med laborativa inslag på skolan 

t.ex. lokal arbetsplan? 

12. Har du märkt om det finns något/några material som passar flickor respektive pojkar 

bättre? 

13.  Har du något starkt minne om när du arbetat med laborativa material som du kan 

berätta om? 

14.  Har du något annat att tillägga? 

 


