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Sammanfattning 

Målet med denna studie är att ta reda på om och hur lärare i grundskolans tidigare åldrar ser 

på och arbetar med laborativ matematik i sin undervisning. Förhoppningen under arbetets 

gång har varit att kunna utröna varför, hur, när och inom vilka matematiska områden som 

lärare väljer att arbeta laborativt. 

Metoden som använts är delvis kvalitativ i form av intervjuer, delvis kvantitativ i form av 

enkäter. Alla informanter i studien är yrkesaktiva lärare. Den information som de olika 

undersökningsmetoderna gav sammanställdes, analyserades och ställdes i relation till relevant 

litteratur. 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Vygotskijs tankar om ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Gudrun Malmer, en av Sveriges ledande förespråkare för den laborativa 

matematikens integrering i skola, spelar en viktig roll i denna studie. 

Resultatet som framgår efter studiens slutförande visar att majoriteten av lärarna har en klar 

bild av vad laborativ matematik innebär, de visar ambition och vilja att arbeta laborativt i 

klassrummet men saknar medel för detta, främst i form av tid. Tid för planering, tid för 

genomförande och tid för utvärdering och efterarbete. 
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1 Inledning 

Matematik är huvudräkning, tabeller och liggande stolen. Det var i alla fall den känslan jag, 

och många med mig, hade när jag växte upp. Alla dessa timmar min generation spenderade 

med näsan i matteboken, pennan i mungipan och blicken mot skyn för att komma ihåg om sju 

gånger åtta var 49 eller 56. Detta är än idag inte ovanligt, men jag hyser ändock en 

förhoppning om att det i de allra flesta klassrum tagit ett steg i den konkreta, praktiska och 

laborativa matematikens riktning. 

Många är överens om vikten av förståelse, och vikten av tidig förståelse. Vygotsky (1995) 

menar att när en förändring sker inom oss kan detta förenkla, underlätta samt främja framtida, 

liknande förändringar. 

”I hjärnan försiggår någonting i stil med det som händer med ett pappersark när vi 

viker det på mitten: På den plats där vikningen skett blir ett spår kvar- ett resultat av 

förändring – och en benägenhet att återupprepa denna förändring i framtiden” 

(Vygotsky, 1995, s. 12) 

Om den initiala förändringen sker sent i skolgången och/eller lärandeprocessen kan det 

eventuellt betyda att eleven inte kunnat tillgodogöra sig av tidigare innehåll då eleven ej fått 

de rätta förutsättningarna. 

Nej, matematik är inte bara huvudräkning, tabeller och liggande stolen. Matematik är en av 

våra äldsta vetenskaper, dess historia går mer än 5000 år tillbaka. I människans utveckling 

mot en allt mer självmedveten ras blev matematikens uppkomst närmast oundviklig. I takt 

med att vi lärde oss allt mer och mer om vår omvärld och oss själva fann vi troligen mer och 

mer matematik i vår omgivning om än utan att kunna eller ha behovet av att sätta namn på 

det. Matematik är ett universellt språk som används inom många olika områden för att 

beskriva många olika fenomen, så varför skulle vi inte kunna konkretisera ett sådant ämne i 

skolans mångfacetterade värld?  

Alltså är matematiken i sin allra basalaste form konkret. Den moderna matematikens språk 

däremot är endast ca 300 år gammalt, det är ett språk som inte tillhör ett land eller en kultur, 

ett språk som kan talas av människor världen över (Dahl 1991). Det var inte förrän på 1600-

talet som vår moderna version av matematikens symbolspråk började växa fram genom 

vetenskapsmän som t.ex. Newton. (Rystedt & Trygg, 2005). ”Matematikens skelett” (Dahl, 

1991, s. 19) är det som oftast lärs ut i skolan idag, begreppet syftar på den vardagsmatematik 
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som att överslagsräkna i affären eller läsa av statistik och diagram. Men det finns så mycket 

mer inom matematiken om man bara gräver lite djupare. 

 

Lek är för barn något av det mest grundläggande i hur världen prövas, analyseras och 

bearbetas och leken går hand i hand med lärandet, som Johnsson & Pramling Samuelssons 

(2007) studie visar 

”Lek och lärande är oskiljbara i barns värld och borde därför också vara det i 

pedagogik för tidigare åldrar, eftersom barn från livets början är lekande lärande 

individer som är riktade mot sin omvärld för att erövra en förståelse och ett 

kunnande i denna.” (s. 28)   

Lek är dessutom oftast konkret, praktisk och inte sällan laborativ. Kort sagt är leken ett 

ypperligt verktyg för konkret matematisk undervisning och laboration. 

1.1 Centrala begrepp 

Två begrepp som är av yttersta vikt för detta arbete är laborativ och konkret. De är begrepp 

som används frekvent men även begrepp som kan ändra innebörd beroende på vems 

uppfattning man utgår ifrån. Malmer (2002) menar att elever behöver konkretisering av 

matematiken genom arbetssätt av laborativ karaktär. Vidare menar Malmer att eleverna lättare 

blir delaktiga i och bidrar till lärandeprocessen om de får nyttja fler perceptionsvägar. (s 33) 

Sålunda används begreppet laborativ i meningen utforskande och experimenterande där 

subjektet får använda flera sinnen för att tillgodogöra sig en verklighetsanknuten process. 

Begreppet konkret åsyftar en motpunkt till det abstrakta där arbetsprocessen sker praktiskt 

genom byggen, konstruktioner, mätning, vägning o.s.v. 

Malmers skiss över laborativ matematik visar hur undervisningen utgår från ett konkret 

problem som av eleven bearbetas till matematiskt symbolspråk, därav den intima kopplingen 

mellan begreppen laborativ och konkret. 

Begreppet matematiska områden används i denna studie och syftar då på de 15 olika områden 

(för fullständig lista, se bilaga 2) som jag, i samråd med en lärare, valt ut baserat på vad som 

är aktuellt för de lägre åldrarna med stommen ur det centrala innehållet i Lgr 11 (s 63). Jag 

och den yrkesaktiva lärare jag hade till hjälp konsulterade Lgr 11 och valde ut 15 matematiska 

områden som vi ansåg centrala i skolans lägre åldrar. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka insikten i lärares val av arbetsmetoder inom ämnet 

matematik fokuserat på laborativ och konkret matematik. 

1.3 Forskningsfrågor 

Under arbetets gång kommer jag beakta följande frågor 

 Hur ser lärarna på arbetet med laborativ matematik och vad innebär begreppet för 

dem? 

 Inom vilka matematiska områden använder lärarna sig av laborativ matematik i 

störst utsträckning och varför? 

2 Bakgrund 

I denna studie kommer jag främst se till Vygostkijs sociokulturella perspektiv på inlärning. En 

grundprincip inom detta perspektiv är att inlärning och kunskapsutveckling sker i alla 

situationer. Vi lär vare sig vi vill eller inte och kan sålunda inte undvika att lära, istället är det 

situationen som är avgörande. Där handlar det främst om samspel mellan individer där 

kunskapen skapas och blir en del av den enskilda individen i sig. Detta påverkar dennes 

agerande och tänkande och sålunda sker lärande och utveckling kontinuerligt och ofta 

omedvetet. Om detta menar Säljö (2000) att människan tar med sig erfarenheter (kunskap) 

från varje samtal och sammanhang. Eftersom människan är en kommunikativ och social 

varelse blir en vidareutveckling av detta att dem vi är, hur vi agerar, hur vi samtalar och 

tänker är produkter av de sociala möten vi haft i våra liv. Alltså är det i möten med andra som 

vi kan finna oss själva. Detta återfinns även i Vygotskys (1995) tankar om kreativitet och 

förståelse som har sin grund i kommunikation där elever får använda sin fantasi. Laborativ 

matematik sker ofta i grupp eller par, och av just den anledningen, att arbetssättet ofta sker 

socialt passar det sociokulturella perspektivet utmärkt. 

Om detta skriver Riesbeck (2008): 

När vi interagerar öppnar vi upp för våra egna och andras tankar och kan genom 

att reagera och resonera kring någonting gemensamt skapa förståelse kring ett 

begrepp.  

Sålunda skapar laborativ matematik i grupp eller parvis ypperliga tillfällen för lärande. 
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Bland det viktigaste för lärandeprocessen är pedagogen, detta eftersom barnet, genom det 

sociala mötet med en mer kunnig person kan utveckla sina kunskaper till en högre nivå. 

Sålunda får eleven handledning och socialt stimuli och kan därför tänka i nya banor, hitta nya 

lösningar och nå en högre grad av förståelse. Det enda som begränsar barnet är viljan att lära 

och till viss del i vilken zon för lärande barnet befinner sig. (Vygotskij, 1999) 

John Dewey menar att kunskap är något som uppstår när vi praktiskt utforskar, undersöker 

och skapar, hans ledord learning by doing ligger nära tills hands när man talar om laborativ 

matematik. Dewey talar om det intima förhållandet som finns mellan det praktiska och det 

teoretiska, där teorin blir oförståelig utan praktiken samtidigt som praktiken behöver teorin för 

att förstås (Egidius, 1999).  

Bergqvist (2001) skriver: 

The Swedish syllabus states the goals for the educations, the orientation of the work 

in the school, but not how these goals are supposed to be reached. The way to reach 

the goals are left to the expertise of the teachers. This is a positive situation because 

the teachers must reflect over their own teaching.  

Detta belyser en viktig positiv del inom läraryrket men även ett dilemma med skolans 

läroplan där, precis som författaren skriver, målen finns utstakade men inte vilken metod som 

skall, bör eller kan användas. Självfallet vore det näst intill ohållbart att hitta en metod som 

passade samtliga matematikpedagoger och samtliga elever, och vi får av denna anledning lita 

till att pedagogerna aktivt analyserar, reflekterar över och vid behov förnyar sina didaktiska 

metoder. 

Malmer (2002) menar att matematikundervisningen i dagens skola måste förändras för att nå 

målen i läroplanen, även om detta åsyftar Lpo 94 är hennes tankar om laborativ matematiks 

betydelse för undervisningen direkt applicerbara på Lgr 11.  Malmer skriver vidare om att vi 

genom matematikundervisningen skall hjälpa barnen att tänka, inte att räkna. I sin bok ”Bra 

matematik för alla” finns en mängd exempel på matematiska arbetssätt som skall nå fler unika 

elever med unika erfarenheter och hjälpa dem att tänka matematik. Hon anser att 

matematikundervisningen i dag består allt för mycket av mekanisk räkning i den så kallade 

matteboken. Detta bidrar enligt Malmer inte till ett lustbetonat lärande för många elever och 

vidare skriver hon att ”Det är ingen hemlighet att man lär sig saker och ting mycket lättare om 

man samtidigt tycker att det är lustbetonat.” (s. 13) Bland annat poängterar författaren vikten 
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av ett laborativt arbete där eleverna får undersöka, utforska och uppleva matematiken i 

praktiken. Malmer förklarar barns olika inlärningsnivåer enligt följande bild: 

 

Figur 1: Malmers (2002, s. 31) olika inlärningsnivåer i matematik. 

Enligt Malmers modell ovan är det tydligt att eleverna tidigt behöver få använda och utforska 

ett matematiskt innehåll. Denna modell bör inte bara tillämpas på matematikundervisningen 

som helhet utan främst på varje delmoment. 

När vi tar emot eleverna i skolan har de redan stött på matematik i otaliga former. De allra 

flesta har gått i förskolan där matematiken ofta är ett naturligt inslag i vardagen (det delas 

äpplen, jämförs hinkar, sorteras kottar etc.) Något som där emot ofta saknas är det 

matematiska språket vilket kan göra att hela ämnet känns nytt, främmande och möjligen en 

aning skrämmande i skolan. (Johnsen Höines, 1990). Dahl (1991, 1997) menar att 

matematiken ofta förknippas med negativa begrepp såsom tråkig, svårbegripligt, tröttsamt 

eller avsky vilket inte sällan kan leda till att elever får en mindre positiv grundinställning till 

matematik redan från början i form av negativa signaler från omgivningen. Runesson (1997) 

berättar att många elever anser matematiken vara skolundervisningens viktigaste ämne, trots 

detta finner endast ett fåtal av dessa elever matematikundervisningen stimulerande. Om detta 

är den gängse normen innebär det att det Engström & Magne (2003) skriver i sin rapport: 

Många mer eller mindre professionella utredningar har nått slutsatsen att alltför få elever 
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har godkända prestationer i matematik med stor sannolikhet har sin grund i dagens 

matematikundervisning. Alla elever är dessutom olika och har olika bakgrund och 

erfarenheter, sålunda behöver de olika arbetssätt och innehåll för att nå målen i läroplanen. 

(Rystedt & Trygg, 2005) 

Wernberg (2009) menar att det är lärarens uppgift och plikt att lyfta fram aspekter hos 

lärandeobjektet så att dessa blir möjliga för eleverna att urskilja. Alltså är det upp till varje 

lärare att finna ett arbetssätt som kan hjälpa eleverna att urskilja och sedermera kunna ta till 

sig av innehållet. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att lek och lärande, för barn, är två sidor av 

samma mynt, de är oskiljbara och beroende av varandra och den ena kan sålunda inte existera 

utan den andra. 

3 Metod 

I denna studie försöker jag förstå den enskilda individens tankar och uppfattning om 

matematik, av den anledningen ligger det etnografiska forskningsperspektivet till grund för 

arbetet. Etnografin, som kommer från grekiskans etno (folk) och graph’ia (beskrivning) 

(Kullberg, 2004) har funnits sedan 1800-talet. Det var dock inte förrän på 1900-talet som 

etnografin tillämpades på skolans värld i form av Educational Ethnography eller didaktisk 

etnografi (Kullberg, 2004, s. 39). Då jag med denna studie försöker se matematiken genom 

lärarens ögon är en etnografisk ansats självklar. 

3.1 Urval 

Denna studie genomfördes på två skolor i norra Stockholmsområdet. Jag är bekant med lärare 

på båda skolor och tack vare detta visste jag på förhand att det fanns både lärare som arbetar 

övervägande laborativt respektive övervägande teoretiskt och allt där emellan. Jag har valt att 

fokusera på skolans yngre åldrar, det vill säga förskoleklass, årskurs ett, två och tre, detta för 

att begränsa området. 

3.2 Val av metod, sammanfattning 

En förutsättning för att få svar på de frågeställningar jag valt var att lärarna har en, för dem 

själva, synliggjord tanke med sin undervisning och kan sätta ord på denna. Jag valde att 

använda både en delvis kvantitativ metod (enkäter, se bilaga 1) med både öppna och slutna 

frågor samt en kvalitativ metod (intervjuer, för underlag, se bilaga 2). Detta val grundar sig i 
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min tanke om att enbart intervjuer skulle kunna ge en för snäv bild av lärarnas val då antalet 

informanter begränsas. I samma resonemang fanns en oro att enbart enkäter inte skulle vara 

tillräckligt för att kunna gå till grunden i lärarnas val gällande laborativ matematik. 

De korta enkäterna skickades till lärarna via e-post som då kunde fylla i dem när tid fanns. På 

detta sätt gavs informanterna möjlighet att i egen takt begrunda frågorna och fundera över 

svaren. Enkäterna skickades tillbaka till mig via e-post och analyserades. Baserat på svaren 

från dessa valde jag ut lärare med olika syn på laborativ matematik som dessutom tycktes 

kunna synliggöra sin tanke med undervisningen. På detta vis hoppades jag få lärare med olika 

syn på arbetet med laborativ matematik och ännu viktigare; mer utförliga svar. 

De utvalda lärarna intervjuades med hjälp av en delvis styrd intervjumall, penna och papper 

samt en bandspelare. Efter en sammanställning av enkäter och intervjuer gick dessa vidare till 

ett analysstadium där jag ställde sammanställnigen i relation till relevant litteratur.  

3.3 Enkäter 

I början av studien delades enkäter (bilaga 1) ut till samtliga lärare med 

matematikundervisning vid de två skolorna, totalt 22 stycken. I arbetet med enkätens 

utformning försökte jag gå till botten med vad jag egentligen ville veta och vad mina 

forskningsfrågor innehöll. Jag bestämde mig för att endast ha ett fåtal frågor, några slutna och 

några öppna. Patel & Davidsson (2003) skriver att man kan lämna några rader i slutet av 

enkäten där informanterna kan nämna saker som inte passat in någon annanstans men anses 

vara av vikt.  Jag använde mig av en enkätvariant utifrån författarnas tankar  om 

enkätutformning och lämnade istället ett par rader tomma vid varje fråga, på så vis blev det 

lättare för mig att senare strukturera och analysera resultatet.  

En enkät är uppbyggd av frågor, vilket gör att studien är beroende av informanternas villighet 

att besvara dessa. För att förstärka denna villighet skrevs ett följebrev, något som Patel & 

Davidsson (2003) förespråkar, där jag kort förklarar vem jag är, vad studien handlar om och 

vad syftet med studien är. 

Efter några dagar skickades en påminnelse ut till de som inte hade svarat. Det fanns risker 

med att maila enkäten. Dels fanns en oro att lärare som inte känner sig trygga med 

datoranvändandet kunde välja att avstå av just denna anledning. En annan risk var att en enkät 

via mail inte skulle kännas lika seriös som en enkät i pappersformat. Dessa risker kändes dock 
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små och tiden som kunde sparas var dyrbar, således valde jag att inte ändra på detta. Totalt 

fick jag 16 enkätsvar. 

Svaren på enkäten analyserades genom att jag delade upp svaren för varje fråga med liknande 

svar, på detta sätt fick jag två till fem grupper för varje fråga.  Som exempel på grupperingar 

fanns fyra grupperingar för fråga 1; upplevelse(svar som fokuserar på hur eleverna upplever 

och lär av materialet, ex. sinnen), arbetssätt(svar som syftar på hur man arbetar), syfte(svar 

som har att göra med varför eller varför man inte arbetar på ett laborativt sätt) samt kategorin 

övrigt där allt som inte passar in i någon annan kategori hamnar. Grupperna för de olika 

frågorna utformades efter att jag tittat igenom enkätsvaren och noterat små nyckelord inom 

varje svar, flertalet liknande nyckelord formade en grupp och så vidare. Exempel på 

nyckelord för gruppen upplevelse är upplevelse, sinnen, känslor, glädje och lust. Vissa svar 

som innehöll olika nyckelord hamnade i flera kategorier. Detta gav mig möjligheten att 

analysera samma svar ur olika perspektiv. Information som denna sammanställning 

uppbringade användes i det senare analysarbetet.  

3.4 Intervjuer 

Baserat på svaren från enkäterna valdes fyra lärare ut för intervjuer. Premisserna för valet av 

lärare för vidare intervjuer var att lärarna i enkäten skulle ha en synliggjord tanke med sina 

val gällande matematikundervisningen. Anledningen till detta var att minimera risken att 

intervjua en lärare som inte gjort ett aktivt val av undervisningsmetod och istället, som 

exempel, fallit in i ett redan befintligt, icke-laborativt arbetssätt på sin arbetsplats utan tankar 

kring varför. Det fanns bland annat lärare som valt att svara ytterst kortfattat på de öppna 

enkätfrågorna och inte kommenterat sina val på frågorna med skalor. 

För att få en större bredd på arbetet valde jag lärare som, enligt deras enkätsvar hade olika syn 

på arbetet med laborativ matematik. Jag fann två informanter som berättade att de arbetade till 

störst del konkret, en lärare som i egen utsaga arbetade till störst del med ett traditionellt 

läromedel och två lärare som låg mitt emellan dessa. De fem lärarna tillfrågades via mail om 

intervjun, fyra tackade ja och en avböjde på grund av brist på tid. De fyra lärare som tackade 

ja informerades muntligt innan intervjuns början om de etiska riktlinjer jag arbetade efter, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuerna gjordes alla i lärarnas respektive skolor, lokalerna var i tre fall lärarens eget 

klassrum och vid den sista intervjun använde vi ett grupprum som angränsade till 
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hemklassrummet. Alla intervjuer genomfördes efter klockan 14:00 och varierade i tid mellan 

25 och 40 minuter. Innan intervjun samtalade jag med informanterna om annat för att vi båda 

skulle känna oss tryggare i situationen. Därefter började jag intervjun med att än en gång 

kontrollera att informanten godkände användandet av bandspelare under intervjun.  

Samtliga lärare gav samtycke till inspelning av intervjuerna för att underlätta arbetet med 

transkribering. Jag använde mig av en egen intervjumall (bilaga 2) skapad med hjälp av 

Bjørndals (2005) tankar om intervjumallars utformning för att inte missa någon fråga och för 

att lättare hitta tillbaka till ämnet om intervjun hamnade på sidospår. Dessutom fungerade 

mallen som en försäkran att alla frågor av intresse togs upp. Dock bör det poängteras att inget 

krav fanns på att varje fråga skulle besvaras eller ens ställas, här förlitade jag mig istället på 

min egen förmåga att avgöra vilka frågor som var relevanta i förhållande till vad informanten 

berättat under intervjuns gång, med detta menar jag som exempel när den första informanten 

svarade på frågan om vilka matematiska arbetssätt hon anser fungerar extra bra även svarade 

på nästa fråga, i vilken utsträckning hon arbetade laborativt och abstrakt. I detta fall ställde jag 

inte den frågan då det med stor sannolikhet skulle bli en repetition av föregående svar.  

I intervjumallens utformning började jag med att konstruera ett antal lätta frågor om 

informantens bakgrund för att informanten skall känna sig bekväm i situationen. Därefter gick 

jag in i intervjumallens huvuddel, frågor som handlar om verksamheten och det aktuella 

området. Detta tillvägagångssätt för utformning grundade jag i Bjørndals (2005) tankar om 

intervjumallens utformning. Bjørndal menar även att intervjun mot slutet bör ta upp frågor 

rörande framtiden, men då jag valt att begränsa intervjuernas storlek för att vara säker på att 

hinna med det väsentliga togs inga framtidsfrågor upp.  

3.5 Analysmetod 

Enkäterna analyseras till en början endast överskådligt där respektive informant lades i en av 

tre grupper baserat på deras inställning till laborativ matematik, grupperna benämnde jag som 

laborativ, neutral och icke laborativ. Lärare som visade en övervägande positiv inställning till 

laborativ matematik och uttryckte att denne nyttjade laborativ matematik mycket i sin 

undervisning hamnade i den laborativa gruppen och deras motsatser i den icke laborativa 

gruppen. I den neutrala gruppen hamnade lärare som var just neutrala eller som till exempel 

förklarade att de hade en ytterst positiv inställning till laborativ matematik men ändå inte 

arbetade laborativt i sitt eget klassrum. 
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Ur dessa högar valde jag fem lärare, två ur den laborativa gruppen, två ur den icke laborativa 

gruppen och en ur den neutrala gruppen. Detta gjordes för att få en bredare bas för 

intervjuerna. Dessa fem lärare kontaktades och tillfrågades om de kunde tänka sig ställa upp 

på en intervju. Fyra gav svar inom ett par dagar och alla dessa tackade ja. Den sista läraren 

svarade inte direkt och efter en påminnelse från mig fick jag svaret att hon tyvärr måste tacka 

nej då hon var mitt uppe i utvecklingssamtal med sina elever. Jag avgjorde att fyra intervjuer 

var tillräckligt för att utröna relevant information och valde därför att inte kontakta ytterligare 

en lärare. 

När intervjuerna och transkriberingarna var gjorda var det dags för en 

resultatsammanställning. Jag valde att dela upp mina två forskningsfrågor i fem delar. 

Anledningen till detta var att min första forskningsfråga, Hur ser lärarna på arbetet med 

laborativ matematik och vad innebär begreppet för dem? är en väldigt öppen fråga som kan 

ha ett otroligt varierat innehåll. För att få en mer lättöverskådlig resultatredovisning med 

tydliga avgränsade delar valde jag att dela upp den i tre delar; Vad betyder begreppet 

laborativ matematik för lärarna?, Hur viktigt är laborativ matematik i skolan, och varför? 

samt I vilken utsträckning undervisar lärarna laborativt i matematik?  

Min nästa frågeställning, Inom vilka matematiska områden använder lärarna sig av laborativ 

matematik i störst utsträckning och varför? delades inte upp då den är relativt sluten och det 

relevanta resultatet för just denna forskningsfråga var lättöverskådligt i sin grundform. 

Slutligen valde jag att ta med en resultatundergrupp som hade ett ben i varje forskningsfråga, 

om än vägde tyngre i den första av frågorna, För- och nackdelar med laborativ matematik. 

Denna fråga kändes viktig att ta med då en del som var relevant för forskningsfrågorna ändå 

inte riktigt kunde placeras i någon av frågorna. 

Både enkätsvaren och transkriberingarna analyserades med hjälp av en dator samt ett 

stödpapper där resultatets undergrupper stod för att påminna mig. Varje enkät och intervju 

lästes igenom och varje svar kopierades till en annan fil till respektive resultatrubrik. På detta 

sätt kunde jag även plocka bort irrelevant information som inte hamnade inom ramen för 

denna studie. Jag valde att gå igenom varje enkät och transkribering från början till slut och 

inte söka efter nyckelord vilket är en annan metod jag funderade på. Den främsta anledningen 

till detta var att nyckelorden är otroligt svåra att avgöra inom varje område då flera av 

områdena liknar varandra. Detta gör att mycket tid går åt till att läsa varje avsnitt innehållande 

just ett nyckelord, förkasta det då det inte var relevant bara för att läsa det igen när man gör en 
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sökning på nästa nyckelord. När detta moment var färdigt hade jag ett dokument där de 

centrala delarna av intervjusvaren och enkätsvaren låg under rätt underrubrik. 

4  Resultat 

4.1 Vad betyder begreppet laborativ matematik för lärarna? 

Laborativ matematik är ett begrepp som alla informanter har en åsikt och uttrycker en tanke 

om, även om dessa tankar i allmänhet går i den konkreta matematikens riktning så finns det 

subtila skillnader som gör att få uttrycker exakt samma tanke. En lärare skriver till exempel i 

enkäten att  

Laborativ matematik är när eleverna får använda alla sina sinnen, de får använda 

känsel och lukt och inte bara syn. 

På samma fråga svarar en annan informant att  

Det [laborativ matematik] innebär att man använder bland annat sinnen och 

kreativitet för att utforska, uppleva och leka fram matematik. […] Laborativ 

matematik är att leva och leka matematik. 

Dessa två tankesätt står på liknande grunder; att laborativ matematik har med sinnen att göra, 

att det handlar om att konkretisera, men har samtidigt stora skillnader om man analyserar 

svaren djupare; båda informanterna nämner sinnen men den andra informanten utvecklar detta 

till upplevelse, utforskande och lek. Detta var ett genomgående tema i större delen av 

enkäterna, alla informanter var överens om att laborativ matematik handlar om konkret och 

utforskande matematik som frångår eventuella läroböcker och istället fokuserar på det 

praktiska. Ett flertal lärare nämner matematik utomhus. Natematik (matematik i naturen) var 

ett begrepp som nämndes ett par gånger vid frågan om laborativ matematik vilket vidare 

styrker den generella uppfattningen hos informanterna; att laborativ matematik främst handlar 

om det konkreta och praktiska, gärna med kopplingar till vardagen.  

En informant berättade vid intervjun att laborativ matematik handlar om att ge alla en ärlig 

chans, att få ett positivt möte med matematiken och att låta dem gå från lektionen med en 

känsla av att det var ju inte alls så farligt. Denna uttryckta tanke återkom även i en annan 

intervju där informanten menade att ett mer konkret arbete i matematik gjorde matematiken 

tillgänglig för alla och inte bara för teoretikerna. Även två andra informanter visade via 

enkäter liknande tankar och förklarade att laborativ matematik handlade om att öppna fler 



 

14 

dörrar för matematisk förståelse för att kunna nå elever med olika bakgrund. Det nämndes 

även att den laborativa matematiken ofta hjälper till att bygga vidare på den matematik många 

elever redan mött i förskola, förskoleklass och även i hemmet. 

4.2 Hur viktigt är laborativ matematik i skolan, och varför? 

Alla informanter utom en, både i enkäter och intervjuer var överens om att laborativ 

matematik är viktigt. De allra flesta informanter gav svar 5 eller 6 av 6 möjliga och överlag 

fick frågan ett medeltal på 4,96. Som nedanstående diagram visar anser majoriteten av 

informanterna att laborativ matematik är viktigt. Endast två enkäter uteslöts från 

sammanställningen då informanterna misslyckats med att fylla i dem korrekt och svaren var 

otydliga. 

Tabell 1. Hur viktigt anser du det är att eleverna får arbeta laborativt och konkret i matematik? 
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De flesta informanterna talade, precis som nämnts i förra avsnittet, om att en varierad 

matematikundervisning är otroligt viktig för att ge alla elever en chans att ta del av 

matematiken på ett sätt som passar dem. En informant sade under intervjun att  

Även om det finns elever som lär sig bäst när de får sitta och räkna i en mattebok så 

tror jag nog att de är få i jämförelse. Mina elever älskar när vi lägger bort boken 

och samlas för matematiska experiment eller laborationer. […] Det kan räcka med 

att vi plockar fram mattekuberna och overheaden så lyser många upp. 

Under en intervju ville informanten belysa vikten av härmandet för barnets utveckling. Hon 

menade att elever i de yngre åldrarna lär sig otroligt mycket genom att härma. Hon menade 

vidare att just på grund av detta valde hon ofta att, i den mån det är möjligt, konkretisera så 
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mycket hon kunde. Detta för att kunna visa eleverna på ett praktiskt sätt och sålunda ge dem 

en förutsättning att kunna imitera och tillskansa sig kunskap genom härmning. 

En annan informant talade om det lustfyllda lärandet som det främsta argumentet till 

användandet av laborativ matematik. Hon menade att barn i nio fall av tio föredrog praktiska 

lektioner där fokus ligger på lek och utforskande. Om eleven inte känner press att denne 

behöver lära sig lär han/hon sig som bäst förklarar informanten. Samme informant sade även 

Ett av våra viktigaste uppdrag är ju att få eleven att förstå att matte är mer än plus, 

minus och delat. Det är ju liksom allt runt-i-kring oss. […] Alla elever förstår inte 

att det är matte att vika toalettpapperet i geometriska former innan man torkar 

rumpan. 

Informanten fortsatte tala om att den laborativa och konkreta matematiken hjälper eleverna att 

förstå varför matematik är viktigt. Genom att praktiskt kunna visa på exempel där vi behöver 

matematiken för att lösa en konkret uppgift ökar barnets förståelse för matematikens 

betydelse och därigenom kan dess vilja att lära stärkas. 

Flertalet lärare skrev kort om vikten av laborativ matematik för att fånga elever som på ett 

eller annat sätt har svårigheter med att sitta still och/eller koncentrationssvårigheter. Bland 

annat var det två informanter som kortfattat beskrev den laborativa matematikens förmåga att 

fånga in barn med diagnoser som ADHD och aspergers syndrom.  

barn med ADHD har ofta svårt att räkna i en mattebok eller sitta med tabeller, då 

är ju praktisk matematik perfekt för den lyckas ofta intressera på ett annat sätt än 

vanlig matte 

Även en av informanterna vid intervjuerna tog upp just barn med diagnoser vid frågan om 

fördelar vid konkret och laborativt arbete. Enligt hennes erfarenhet kunde barn med 

koncentrationssvårigheter lättare frångå impulserna att göra annat när de fick arbeta med 

kroppen. Vad detta beror på visste hon inte men ett antagande hon gjorde var att stimuli för 

flera sinnen gjorde upplevelsen roligare och sålunda blev inte allt runt omkring lika intressant 

och på så vis kunde dessa impulser lättare ignoreras. 

Sammanfattningsvis kan man urskilja att alla lärarna i denna studie var överens om att 

laborativ och konkret matematik är viktigt. Orsakerna var många men överlag handlade det 

främst om att kunna fånga fler elevers intresse, att skapa ett lustfyllt lärande, att hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd och slutligen om att kunna visa varför matematik är så viktigt. 
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4.3 Inom vilka områden väljer lärarna att arbeta med laborativ 

matematik? 

Enkäterna visade tydliga trender när det gällde denna fråga, som nedanstående diagram visar 

står några områden tydligt i topp medan andra har fallit undan helt. I detta diagram 

sammanställdes samtliga 16 enkäter. 

Tabell 2. Inom vilka matematiska områden (centrala innehåll, Lgr 11) föredrar du att arbeta med 

laborativ matematik? 
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Diagrammet visar tydligt att matematisk uppskattning är ett favoriserat matematiskt område 

när det gäller konkretisering. Några av informanterna förklarade detta närmare i enkäten. 

Uppskattning beskrevs av två informanter som det absolut lättaste matematiska området att 

konkretisera med hjälp av otroligt enkla medel. Vid en intervju frågade jag om just detta och 

informanten förklarade att uppskattning fungerade bra när det handlade om lägre tal, volymer 

eller sträckor men blev mer komplicerat när det handlade om längre sträckor eller större 

volymer. Flera informanter menade att uppskattning ter sig allra bäst i en konkret form, 

självklart går det att uppskatta höjden på Eiffeltornet eller vikten på en blåval, men då är det 

bättre och betydligt mer givande att gå ut och uppskatta höjden på skolans flaggstång eller 

vikten på rektorn. 

Även räknesättet addition samt tiokompisarna fick höga poäng då 13/16 respektive 12/16 

svarade att de använde sig av laborativ matematik inom detta område. Förklaringen till detta 

tycks främst vara att man introducerar addition väldigt tidigt för eleverna. I detta stadie har 

många elever inte utvecklat sin förmåga att tänka i abstrakta banor och sålunda hjälper en 

konkretisering till att fånga elevernas intresse och ge dem verktyg att förstå innehållet. En 
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informant skrev att Addition och arbetet med tiokompisarna är bland det första man lär ut till 

barnen, ofta med hjälp av klossar eller annat. Det blir lättare för dem att förstå innebörden 

då.  Om samma område förklarade en informant vid intervju att elever vid den ålder vi 

introducerar addition har svårt för teoretiskt, eller abstrakt tänkande. Därför är det så enkelt 

att låta de se förhållandet mellan alla tiokamraterna med hjälp av till exempel luktisar. 

Även området mönster fick många röster, bland annat användes overhead-apparater 

tillsammans med olika formade pärlor och räknekuber men även smartboards, tangram och 

spel som memory togs upp. En lärare förklarade att det vanliga fenomenet färgläggning av 

mönster på ett papper fortfarande kan anses vara laborativ matematik, och om detta sker i 

matematikboken eller helt utan läromedel spelar egentligen ingen roll, hon ville med detta 

påvisa att laborativ matematik till viss del kan ske i de traditionella läromedlen utformade för 

matematisk undervisning. 

Positionssystemet var det matematiska område ur det centrala innehållet som fick minst antal 

kryss i enkätundersökningen. I enkätsvaren gavs aldrig någon förklaring till detta men det 

uppdagades under två intervjuer att just positionssystemet är väldigt svårt att konkretisera då 

det i grund och botten är otroligt abstrakt.  

Man ger ju en rätt så abstrakt sak som en siffra en ännu mer abstrakt sak som ett 

värde. Det är klart att man kan ju jämföra med pengar eller sådana där montessori-

pärlor och det finns ju andra hjälpmedel också men det är fortfarande i grunden 

abstrakt. 

På totalt 16 enkäter blev 125 unika områden ikryssade, det ger ett genomsnitt på 7,8 rutor per 

enkät där laborativ eller konkret matematik används. Med totalt 15 olika ämnen ur det 

centrala innehållet innebär det att strax över hälften av urvalet av de matematiska områdena 

undervisas konkret och/eller laborativt. 

4.4 I vilken utsträckning undervisar lärarna laborativt i 

matematik? 

I samtliga intervjuer ställdes frågan I vilken utsträckning arbetar du laborativt och konkret 

kontra teoretiskt och svaren var väldigt olika. Det framkom snabbt att ingen av informanterna 

uteslutande arbetade på ett sätt utan det fanns en stomme från ett område med inslag av det 

andra. Endast en av lärarna berättade att hon till störst del arbetade med laborativ och konkret 

undervisning, men även denna informant förklarade att hon fortfarande hade ett traditionellt 

läromedel att falla tillbaka på vid behov. 
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Det är svårt att arbeta helt laborativt hela tiden och fortfarande hålla koll på att 

alla lär sig det de skall. Jag använder matteboken som en guide för vad eleverna 

skall jobba med och vad nästa område är och så. Sen blir det ju självklart ibland att 

barnen får jobba i matteboken, dom tycker ju att det är kul också. 

Informanten förklarade vidare att man som lärare kan känna trygghet i att ha ett traditionellt 

läromedel att luta sig mot, vilket även hon gjort till en början. Nu känner hon tillräcklig 

trygghet i sin egen pedagogik och kan därför bygga upp sin undervisning själv och sålunda 

väljer hon att arbeta mer konkret och laborativt. 

De övriga lärarna berättade att de använde de traditionella läromedlen som grund då det 

innehåller ett tydligt upplägg och även lärarhandledning som ger en genomtänkt struktur och 

förklarar upplägget. Två av dessa lärare berättade att de försökte frångå själva ”matteboken” 

så mycket som möjligt för att inte skapa ett ointresse hos eleverna. En av informanterna sade 

bland annat att vid varje nytt delmoment eller kapitel brukar jag försöka göra något mer 

konkret… kanske inte så laborativt alltid men konkret i alla fall. Dessa två informanter hade 

gemensamt att de gärna använde sig av en konkret genomgång som introduktion till ett nytt 

kapitel i sina respektive läromedel, något som även nämndes i ett enkätsvar.  

Två av informanterna förklarade vid intervjuer att de gärna skulle arbeta mer med laborativ 

matematik om de hade givits möjlighet. På följdfrågan om varför de inte kände att denna 

möjlighet hade givits dem svarade en informant 

Det är klart att det blir lite vad man gör det till, men det handlar väl mest om tid 

antar jag, jag försöker slänga in lablektioner lite då och då men inte alls så mycket 

som jag skulle vilja. Det är så mycket man skall göra och så många saker att hinna 

med att man helt enkelt inte hinner. 

Även den andra informanten nämnd ovan svarade på liknande sätt 

I stort sett handlar det väl om tid, jag försöker planera laborativa lektioner när jag 

hinner, men mellan alla personalträffar, arbetsgruppsträffar och utvecklingssamtal 

har man 1000 andra saker att göra, tyvärr är det ofta matten som får lida eftersom 

man har ett så tydligt läromedel. 

På fråga 4 i enkäten gällande nackdelar med att arbeta uteslutande laborativt i matematik 

nämnde fyra informanter just tiden som en nackdel. En av informanterna skrev följande 
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Förutsatt att man har en bra, välgrundad planering med sin laborativa verksamhet 

ser jag inga nackdelar med det. Dock kan tiden vara en faktor, det krävs oerhört 

mycket mer planeringstid till en laborativ lektion. 

4.5 För- och nackdelar med laborativ matematik 

Både under intervjuer och i enkäter fanns ett flertal olika fördelar och nackdelar med att 

arbeta med laborativ och konkret matematik. Bortsett från de fördelar som nämnts i tidigare 

avsnitt i denna studie som möjligheten att nå ut till fler barn och att nå ut till barn med 

diagnoser framkom flera andra fördelar som följer nedan. 

Både via enkäter och vid intervjuer tog flera informanter upp fördelen med det egna nöjet med 

att hålla lektioner i laborativ och konkret matematik. Flertalet lärare menade att matematiken 

lätt kan kännas repetitiv ur ett lärarperspektiv om man endast arbetar efter de traditionella 

läromedlen i matematik. För omväxlings skull är konkreta och laborativa matematiklektioner 

av yttersta vikt. 

Matten kan ju vara ganska tråkig och upprepande om man bara jobbar i 

matteboken, det finns många bra läromedel men för mig som lärare är det inte så 

väldigt stimulerande. Det gäller kanske egentligen alla ämnen men matte är väl 

egentligen det som man mest arbetar i en bok. Så även om man bara gör en kort 

avstickare och arbetar laborativt inför ett nytt kapitel gör det mycket för lärolusten. 

Även via enkäter togs denna anledning upp av informanter. Vid fråga 2 nämnde en informant 

att Många glömmer att undervisning skall vara stimulerande även för pedagogen, därför är 

praktiska lektioner bra genom att de kan bryta upp arbete i boken. Dessutom tvingas man ju 

se över sin egen undervisning på ett annat sätt, det behövs nog mer än man tror. Denna 

informant förutsätter att matematiken har sin grund i traditionella läromedel och detta styrks 

av dennes övriga enkätsvar. Hon tar dessutom upp vikten av att se över sin undervisning och 

hur ett laborativt arbetssätt främjar detta. 

En annan fördel med laborativ matematik som nämnts är möjligheten att byta miljö för att 

stimulera eleverna. På en intervjufråga om just fördelar och nackdelar med laborativ 

matematik förklarade informanten följande: 

Sen tror jag faktiskt att barnen behöver byta miljö då och då, det är lätt att man 

sitter i klassrummet hela dagarna och jag tror att det kan vara en anledning att 
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många barn blir uttråkade. Vissa dagar, när det är fint väder brukar jag skita i 

planeringen och ha matte ute. Några ess i rockärmen har man alltid. 

Informanten nämnde att hon även tagit med klassen ut och arbetat i läroboken, och även om 

detta var en positiv lärandesituation menade hon att det inte får samma effekt som en laborativ 

lektion i naturen. Även tre av informanterna tog via enkäterna upp miljöombyte som en av 

fördelarna med laborativ matematik. En informant skrev att bland annat kan man lätt skapa 

en positiv syn på matematik genom att flytta lektionen utomhus, det går alltid hem hos de 

yngre eleverna. På skolan kallar det ”natematik”.  

På frågor om vad ett konkret och laborativt arbetssätt hade för inverkan på eleverna svarade 

en av informanterna 

Den stora fördelen med laborativa arbetssätt är att eleverna lättare ser hur och 

varför vi har matte. Ofta kan de komma på nya sätt att tänka och blir stärkta av att 

de själva får komma fram till valet av metod för att lösa problemet. Annars blir de ju 

ofta serverade en lösning i matteboken och tillsagda att använda den på en rad 

uppgifter. 

Samma anledning nämndes vid samtliga intervjuer och även fyra informanter rörde vid ämnet 

i enkätsvaren.  

Gällande nackdelar inom matematiken nämndes ett par stycken. Den vanligaste nackdelen var 

tid för planering, utförande och utvärdering. Laborativ matematik kräver, enligt alla 

intervjukällor samt flertalet enkäter, betydligt mer planeringstid. Informanterna menade att ett 

traditionellt läromedel är tacksamt att arbeta med ur ett tidsperspektiv. 

Det är ju lätt att planera en lektion i matteboken, man ser var barnen ligger, ser vad 

som behövs och vilket område barnen behöver öva på. Så kan man rikta in barnen 

på rätt kapitel som bearbetar det. Men vill man arbeta praktiskt och laborativt till 

större del måste man planera betydligt mycket mer. En kollega till mig lägger jag 

vet inte hur många timmar i veckan på sin matteplanering. Så man måste nog hitta 

en medelväg. 

Tidsbristen var den främsta anledningen till att lärarna valde att inte arbeta laborativt i så stor 

utsträckning som de ville. Flertalet lärare förklarade att de gärna skulle arbeta mer laborativt 

men en förutsättning för detta var mindre lektionstid och mer planeringstid. En av lärarna 
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uppskattade att det behövdes närmare två timmar planering för varje en timmes lektionstid i 

laborativ matematik.  

Även på intervjufrågan som handlar om vad man bör tänka på vid planering av laborativa 

lektioner framkom tiden som den främsta faktorn. De allra flesta informanter var överens om 

att tiden som krävs för att planera en laborativ matematiklektion var betydligt mer än vid en 

teoretisk, läromedelscentrerad lektion. Två av informanterna nämnde dock vid intervjuerna att 

detta främst gäller när man börjar arbeta laborativt. Efter några år med detta arbetssätt har 

man, som en informant berättade, ett stort batteri av lektioner och experiment. Man vet hur 

lång tid olika delar tar och därför behövs inte alls lika lång tid till att planera lektionerna. 

Tyvärr är det många som inte tar sig så långt utan ger upp halvvägs. 

En annan nackdel som uppdagades var att eleverna inte får den repetitiva träning som behövs 

för att lära sig vissa moment. De områden som nämndes mest i detta ämne var gångertabeller 

och uppställning. En lärare skrev i en enkät att ett område som kunde bli försummat vid ett 

enbart laborativt arbetsätt var uppställning som ska automatiseras, öva, öva, öva. Precis som i 

svenska med bokstäver har matte sitt språk. 

5 Diskussion 

För en mer lättöverskådlig diskussion har jag valt att slå ihop de två första resultatrubrikerna 

(Vad betyder begreppet laborativ matematik för lärarna? och Hur viktigt är laborativ 

matematik i skolan, och varför?) till en rubrik; Lärarnas syn på laborativ matematik. Även de 

nästföljande två underrubrikerna i resultatavsnittet (Inom vilka områden väljer lärarna att 

arbeta med laborativ matematik? och I vilken utsträckning undervisar lärarna laborativt i 

matematik?) sammanflätades under diskussionsrubriken Hur och när arbetar lärarna med 

laborativ matematik? 

5.1 Lärarnas syn på laborativ matematik 

Alla lärare var i grund och botten positiva till användandet av laborativ matematik. Som 

resultatet visar fanns en stor variation på hur och när detta arbetssätt användes. De allra flesta 

av informanterna använde sig av ett traditionellt läromedel som grund för 

matematikundervisningen och nyttjade ett laborativt och konkret arbetssätt som avbrott i 

matematikundervisningen. Endast ett fåtal informanter gav antydningar till att det laborativa 

arbetssättet var en grundstomme i undervisningen. Runesson (1997) menar att många elever 

anser att matematiken är skolans viktigaste ämne men en väldigt liten del av dessa anser att 
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matematikundervisningen är stimulerande. Det är just detta bland annat Gudrun Malmer men 

även några av informanterna menar kan komma att ändras på genom ett laborativ matematiskt 

arbetssätt i alla stadier i skolan (Malmer, 1982). 

Något som tydligt framgick vid både intervjuer och enkäter var att begreppet laborativ 

matematik för större delen av lärarna handlade om ett praktiskt och utforskande arbetssätt där 

eleverna får använda sina sinnen och sin kreativa sida för att finna lösningar på problem. 

Sålunda har samtliga lärare en relativt enhetlig bild av vad laborativ matematikundervisning 

innebär. Denna bild går stick i stäv med John Deweys ledord learning by doing. (Egidius, 

1999) 

Enligt Vygotskij (1995) finns det två typer av handlingar, reproduktiva och kreativa. De 

reproduktiva handlingarna syftar till återskapandet av något vi lärt in, något som vi ofta ser 

exempel på i traditionella matematiska läromedel. De kreativa handlingarna, applicerade på 

matematikundervisningen är sådana där vi får använda vår egen uppfattning och tänka kring 

ett problem eller ämne. Dessa två typer av handlingar går för det mesta hand i hand, genom en 

kreativ handling bildar vi nya tankar och idéer och dessa kan senare reproduceras och tränas 

för att användas inom liknande områden. Detta togs upp, om än i andra ordalag, av 

informanter vid intervjuer och visar på den positiva inställning och den vetenskapligt baserade 

tanke som finns hos många av informanterna gällande just denna typ av undervisning. 

De allra flesta lärare ansåg att laborativ matematik var viktigt, som resultatet visar fick vikten 

av laborativ matematik 4,96 poäng av 6 möjliga utslaget på 14 enkäter, ett svar som tydligt 

påvisar hur viktigt de anser den laborativa matematiken är. Resultatet visar, trots lärarnas 

positiva inställning till laborativ matematik, att de över lag inte arbetar med laborativ 

matematik i den utsträckning de skulle vilja. Tiden tycks vara den enda egentliga orsaken till 

detta. Samtliga lärare som tillfrågades var överens om att ett laborativt arbetssätt tar mer tid i 

anspråk, en tid som tyvärr ofta inte finnes. Ahlberg (2000) menar att lärare måste ges tid för 

att komma ifrån den ”trygga boken” och ändra sitt eget arbetssätt. Hela processen kommer att 

ta tid, bör ta tid och skall ges den tid som behövs. Detta är viktigt för att ge lärarna 

möjligheten att ge eleverna den stimulerande undervisning de förtjänar och har rätt till. 

De främsta anledningarna till varför lärarna ansåg laborativ och konkret 

matematikundervisning var viktig var först och främst lusten och viljan. Att genom 

laborering, konkretisering och vardagsanknytning av den matematiska undervisningen ge 

eleverna möjligheten att själva förstå varför de lär sig matematiken i enighet med Runessons 
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(1997) tankar. Att låta dem känna glädje över och tillit till sin egen förmåga samt att göra 

matematiken mer lättillgänglig och lättförståelig fler elever var de allra vanligaste punkter 

som informanterna tog upp. Anledningen att detta ansågs så viktigt var för, precis som Dahl 

(1997) skriver, att eleverna inte skulle betrakta matematiken som något man måste genomlida, 

ett monotomt och tråkigt ämne. Många elever tragglar tal i traditionella läromedel dag ut och 

dag in, detta trots att det finns klara belägg för att de inte alltid vet varför och inte heller vad 

de egentligen gör. (Gran, 1998) 

En annan viktig anledning som togs upp av informanterna var att nå ut till fler elever. Detta 

går helt i linje med det Wernberg (2009) talar om, att det är lärarens uppgift att faktiskt bistå 

eleverna i att kunna urskilja och förstå innehållet. Laborativ matematik har många hjälpmedel 

för att nå ut till alla elever, särskilt elever med någon form av svårighet eller problematik.  

5.2 Hur och när arbetar lärarna med laborativ matematik? 

Några matematiska områden enligt det centrala innehållet i Lgr 11 var betydligt mer populära 

områden att undervisa i laborativ matematik. De fem mest populära områdena var i ordning: 

1. Uppskattning 

2. Addition 

3. Tiokompisar 

3. Mönster 

5. Problemlösning 

Uppskattning var väldigt populärt som laborativt område då det går att applicera på mycket i 

vår vardag, det kan handla om uppskattning av vikter vi kan hålla i, höjd, längd eller varför 

inte antal gem i en burk? Informanterna menade att vi på detta sätt kan hjälpa eleverna att se 

den stora nyttan med de färdigheter och kunskaper som matematikundervisningen skall ge 

dem. Madsén (1997) skriver att Om eleverna inte känner att de drar nytta av sina färdigheter så lär 

vi som lärare dem, istället för matematik, att de är ”dumma” i matematik. Detta får självfallet inte 

ske men gör tyvärr det i allafall. 

Även addition och ”tiokompisarna” var populära områden för användandet av laborativ 

och/eller konkret matematik. Som informanterna förklarar introduceras till exempel addition 

tidigt till eleverna, så tidigt att de ofta inte har utvecklat sin förmåga till abstrakt tänkande till 

fullo vilket gör ett konkret arbetssätt otroligt viktigt. Det känns väldigt sannolikt att ett 

bristfälligt abstrakt tänkande kan ligga till grund för detta, men något man bör ha i åtanke är 
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även simpliciteten i att konkretisera dessa grundläggande räknesätt vilket absolut kan spela in 

i valet att laborera och konkretisera just dessa områden. 

Problemlösningen var också ett populärt område, nästan i par med mönster. Grunden till detta, 

i ren spekulation från min sida, ligger med stor sannolikhet i att problemlösning är 

grundstommen i laborativ matematik. I avsnittet centrala begrepp definierades begreppet 

laborativt som utforskande och experimenterande vilket är två viktiga delar i problemlösning. 

Dessa faktorers intima kopplingar gör problemlösning till ett uppenbart passande område för 

laborativ matematik. 

Ett område som är betydligt svårare att konkretisera och laborera med tycks vara 

positionssystemet. Precis som informanterna säger är positionssystemet baserad på värden och 

sålunda ett ytterst abstrakt matematiskt område. Dock blev jag förvånad över detta då pengar 

är ett ypperligt verktyg för konkretisering av positionssystemet. Säljö (2000) menar att vi som 

människor tar med oss kunskap och erfarenhet från varje sammanhang vi ställs inför, pengar 

och dess värde är något som barn ofta kommer i kontakt med tidigt. Dessutom sker det i ett 

socialt sammanhang med förälder eller annan vuxen och skapar en utmärkt situation för 

lärande. (Vygotskij, 1999; Riesbeck, 2008) 

5.3 För- och nackdelar med laborativ matematik 

Fördelar 

Den största fördelen med laborativ matematikundervisning, enligt mig och flera av 

informanterna, är att det ger oss verktyg att nå ALLA barn på deras egna individuella nivåer 

och hjälpa dem att nå de utsatta målen, något som även Rystedt & Trygg (2005) skriver om. 

Det är ännu ett pedagogiskt arbetssätt att lägga till vår professionella arsenal. Lärarens 

uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen som står i gällande läroplan, det finns många vägar 

till målet men min åsikt är att det är av yttersta vikt att vi inte låser oss till ett arbetssätt då 

detta kan innebära att alla elever inte kan ta del av undervisningen. Precis som Engström & 

Magne (2003) rapporterar är många överens om att allt för många elever inte når målen i 

matematik, är det då inte så att det ligger på lärarna att anpassa sin undervisning och på 

skolledningen att ge lärarna medlen, tiden och sålunda möjligheten att göra detta? Därför 

anser jag att det är viktigt att vi som lärare är vaksamma och lyhörda för elevernas behov och 

kan anpassa vår undervisning efter dem.  
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Även en bättre möjlighet till miljöombyte för matematikundervisningen togs upp av 

informanterna och hjälper ytterligare till att nå fler elever men även att bryta av ett möjligen 

monotomt och repetitivt arbetssätt. Jag tror att många, mig inkluderat, kan se tillbaka på sin 

skolgång och komma ihåg ett fåtal gånger då vi fick gå utanför klassrummet för att mäta eller 

jämföra något, dessa stunder var för mig otroligt uppskattade och ett tillfälle där man fick lita 

till sin egen förmåga. 

En annan fördel med laborativ matematik är att underlätta en övergång från barnets tidigare 

möten med matematik, som ofta varit helt praktiska, till en mer klassrumsorienterad 

matematik. Den laborativa matematiken är viktig i alla åldrar (Malmer, 2002) men enligt min 

åsikt kan den vara en otroligt bra brygga för elever som börjar i förskoleklass. Annars kan 

matematikundervisningen kännas främmande, skrämmande och konstig, något även Johnsen 

Höines (1990) menar. 

Något som förvånade mig i enkätsvaren var att flera lärare tog upp vikten av variation i 

undervisningen ur lärarens perspektiv. Självklart är det viktigt att en pedagog är nöjd med, 

och trivs i sitt arbete men jag hade en förutfattad mening att lärarna skulle fokusera på själva 

undervisningen ur ett didaktiskt elevperspektiv. Därför var det en trevlig överraskning när 

lärarna nämnde det positiva med ett varierat arbetssätt ur pedagogperspektivet. Jag har inte 

funnit någon litteratur som tar upp detta, men finner det likväl värt att nämna då det är en 

viktig del i hur lärare ser på laborativ matematik. 

En informant nämnde att ett mer konkret och praktiskt arbetssätt tvingar läraren att se över 

sina undervisningsmetoder, detta uttalas i en positiv bemärkelse. Tyvärr noterade jag inte 

detta uttalande under intervjun och därför ställde jag inga följdfrågor angående just detta. Men 

min tolkning av hennes uttalande är att ett laborativt arbetssätt kräver mer av pedagogen när 

det kommer till planering och utvärdering och av den anledningen får pedagogen en inblick i 

sin undervisning. Bergqvist (2001) skriver att målen för matematiken står i läroplanen men 

metoden för att nå målen är upp till varje lärare att finna, därför krävs det att pedagogerna 

reflekterar över sina egna arbetssätt. 

Nackdelar 

Självklart finns det nackdelar med laborativ matematik, precis som med allt annat. Den 

främsta nackdelen som nämndes var tiden. Planeringstid, tid för utförande och i enstaka fall 

även tid för utvärdering. Men är detta verkligen en nackdel? Att arbetet kring en metod tar 
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längre tid är, enligt min åsikt, inte en nackdel i arbetssättet, utan en brist i systemet. I 

avseendet att lärarna inte får den tid som faktiskt behövs för att planera, genomföra och 

utvärdera sin undervisning på ett sätt som behövs för att nå målen kan ingen skuld läggas på 

varken lärare eller metod. Precis som Malmer (2002) säger måste arbetet med laborativ 

matematik få ta tid för att ge oss möjligheten att förändra undervisningen. 

Att elever inte får den repetitiva träning som kan behövas för att förankra till exempel 

multiplikationstabellerna eller uppställningar i en uteslutande laborativt 

matematikundervisning må vara hänt, men jag ser det inte som ett problem i sig. Visst kan det 

vara bra att automatisera exempelvis multiplikationstabellen, men till vilken grad? Och jag 

tror dessutom att dessa går att göra i en laborativ miljö till stor del, åter igen krävs snarare mer 

tid för att strukturera och planera ett tillfredsställande tillvägagångssätt. 

5.4 Metoddiskussion 

När jag nu i efterhand kan se tillbaka på mitt arbete ser jag några val jag är mycket nöjd med 

och andra val jag hade gjort annorlunda om jag skulle återskapa min studie. Valet att använda 

både enkäter och intervjuer fungerade precis så bra som jag hoppades. Tack vare enkäterna 

kunde jag välja ut ett antal lärare med olika syn som ändå gav ett analyserbart resultat i de 

vidare intervjuerna. Även mina intervjuer gick bra, jag skulle dock gärna vara två vid 

intervjuerna, detta för att kunna sköta till exempel anteckningar och noteringar för följdfrågor. 

Det enda metodvalet jag skulle ändrat på om jag kunde var mitt val att skicka ut enkäter via e-

post. Jag fick tillbaka 16 av totalt 22 enkäter, av dessa 16 blev åtta enkäter skickade till mig 

efter påminnelse. Det är min uppfattning och tro att en enkät via e-post kan upplevas oseriös 

och oviktig. 

Min analysmetod fungerade bra men något jag gärna skulle ändrat på vore att skriva ut de 

sammanställda resultaten. Jag upptäckte ganska tidigt att det tog lång tid att hitta rätt stycken, 

det blev struligt med många öppna tabbar på datorn och det är lite krångligare att göra korta, 

snabba anteckningar och markeringar. I övrigt är jag mycket nöjd med mina metodval. 

6 Avslutning 

I arbetet med denna studie gick modet upp och ned, stundtals kändes möjligheten att utröna 

svaren på de frågeställningar jag ställt väldigt liten, stundtals såg allt ljust ut. Det denna studie 

visat tydligt och som även är ett svar på min första forskningsfråga är att intresset, kunskapen 

och viljan att arbeta laborativt och konkret i matematikundervisningen finns hos större delen 
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av informanterna. Majoriteten av informanterna har en klar bild av vad laborativ matematik 

innebär och denna bild stämmer till stor del överens med litteraturens beskrivning. Det som 

tyvärr oftast saknas är tiden, tiden för planering, utformning, genomförande och även till viss 

del utvärdering. Med andra ord måste vi som lärare arbeta för att få mer tid till att utforma vår 

undervisning till en nivå vi känner oss nöjda med. Som svar på min andra frågeställning fann 

jag att områden som är lätta att konkretisera (addition, tiokompisar, subtraktion) eller i 

grunden ÄR konkreta (uppskattning) var de populäraste områdena att använda laborativ 

matematik inom. 
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Hej!     BILAGA 1 

Mitt namn är Petter Zingmark och efter lite omvägar som slutligen tog mig till Täby skriver 

jag nu min C-uppsats för att ta ut min lärarexamen för grundskolans yngre åldrar vid Umeå 

Universitet. 

Den studie jag genomför handlar om lärares syn på laborativ och konkret matematik och mina 

frågeställningar är följande: 

 Hur ser lärarna på arbetet med laborativ matematik och vad innebär begreppet för 

dem? 

 Inom vilka matematiska områden används 

laborativ matematik i störst utsträckning och 

varför? 

Jag vore oerhört tacksam om Du ville svara på dessa 

frågor. Det är fem frågor, men omfattningen av 

frågorna har gjort att jag lämnat utrymme för 

utveckling och kommentarer på samtliga frågor. Dessa 

fält är viktiga för att styrka min analys i ett senare skede. 

Med din hjälp hoppas jag kunna finna användbara resultat! 

Vid frågor eller funderingar går det bra att maila mig på: 

zigge84@hotmail.com 

 

Tack för din tid! 

Med vänlig hälsning 

Petter Zingmark 
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Namn(frivilligt):______________________                                 BILAGA 1 
Skola:______________________________ 

1. Vad innebär laborativ matematik för dig? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Hur viktigt anser du det är att eleverna får arbeta laborativt och konkret i matematik? 
(1=Totalt oviktigt, 6=Extremt viktigt) 

1 2 3 4 5 6 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Inom vilka matematiska områden (centrala innehåll, Lgr 11) föredrar du att arbeta med laborativ 
matematik? 

[  ] Taluppfattning [  ] Tallinjen  [  ] Tiokompisar 
[  ] Addition  [  ] Subtraktion [  ] Multiplikation 
[  ] Division  [  ] Geometri  [  ] Rumsuppfattning 
[  ] Problemlösning [  ] Mönster  [  ] Tabeller/diagram 
[  ] Likhetstecknet [  ] Positionssystemet [  ] Uppskattning 
[  ] ___________________ [  ] ___________________ [  ] ___________________ 
[  ] ___________________ [  ] ___________________ [  ] ___________________ 

Övrigt:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. Ser du några nackdelar med att arbeta uteslutande med laborativ matematik? Utveckla gärna 

[  ] Ja  [  ] Nej 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. Finns det något/några områden inom matematikens syfte (Lgr 11) som du tror utvecklas extra 
starkt med hjälp av laborativ matematik? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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INTERVJUMALL 

 

Vilken utbildning har du?  

Vilka är dina huvudämnen? 

Hur länge har du varit verksam som lärare? 

Hur tänker du kring matematisk 

undervisning? 

Vad innebär begreppet laborativ 

matematik för dig? 

Vilka matematiska arbetssätt anser du 

fungerar extra bra? 

I vilken utsträckning arbetar du 

laborativt/konkret samt abstrakt/teoretiskt 

inom matematiken? 

Finns det några matematiska områden 

(centralt innehåll) du ofta arbetar på ett 

särskilt sätt? (ex tallinjen, räknesätten, 

tiokamrater etc) 

Vad bör man tänka på vid planeringen när 

man arbetar laborativt? 

Vilka för- och nackdelar finns det med att 

arbeta mer konkret? 

                                    BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÖD 

Kan du berätta mer om … 

Hur menar du med … 

Skulle du kunna utveckla … 

Av vilken anledning väljer du att … 

 


