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Sammanfattning 

 
Utvärderingar visar att svenska elevers kunskaper i geometri har försämrats under de senaste 

decennierna och att dagens elever upplever geometri som ett av de svårare områdena i 

matematikkurserna. Samtidigt finns det forskningsresultat som säger att laborativa arbetsformer kan 

öka elevernas intresse, motivation, inställning och självförtroende gällande matematikämnet. Syftet 

med detta arbete är att undersöka vilka laborativa arbetssätt i matematik, med fokus på geometri, 

som av lärare upplevs vara mest positiva eller ge bäst resultat i olika åldersgrupper. Med detta avses 

både vad som väcker störst intresse hos eleverna och vad de verkar lära sig mest av. I denna studie 

undersöks vilka laborativa arbetssätt som lärare upplever fungera bäst i olika åldersgrupper, vad i 

det laborativa arbetssättet som de anser vara positivt samt om nämnda arbetsformer tycks ge elever 

en ökad förståelse av geometri eller förhöjd prestation i matematikämnet. För att få svar på dessa 

frågor genomfördes djupintervjuer med sju verksamma lärare. Dessa undervisar i olika 

åldersgrupper och har tillsammans erfarenhet av laborativ matematikundervisning från förskola till 

gymnasium. Resultaten visar att moderna forskningsrön och verksamma lärares erfarenheter i 

mångt och mycket överensstämmer med varandra. I alla åldersgrupper finns ett behov av mer 

laborativt arbete i matematikundervisningen. Naturen och uterummet som inlärningsmiljö framhålls 

huvudsakligen av lärare för yngre elever. Dessa talar också mer detaljerat om vilken specifik 

laborativ materiel de använder, till exempel twistband, geobräde eller geometrirep, medan lärare för 

äldre elever mer talar om arbetssätt, till exempel muntlig kommunikation, färdighetsträning, att 

återknyta till egengjort arbetsmaterial eller arbeta med verklighetsnära uppgifter. Det laborativa 

arbetet kan underlätta yngre barns begreppsutveckling och förmåga att tänka i bilder, vara 

verklighetsnära, aktivera olika sinnen, vara ett stöd för minnet, erbjuda uttråkade (huvudsakligen 

äldre) elever omväxling, underlätta förståelse, ge en positiv känsla till matematik och skapa ett 

meningsfullt lärande. Samtliga lärare som deltog i studien anser att laborativa inslag i 

matematikundervisningen ger eleverna en ökad förståelse, det vill säga detta verkar gälla oavsett 

ålder.  

 

Nyckelord: arbetssätt, praktisk matematik, åldersjämförelse, ökad förståelse. 
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1 Inledning 

Jag tycker det är intressant att titta på alternativa arbetsformer inom matematik och har upplevt det 

som att många elever både önskar och behöver omväxling och mindre av den traditionella teoretiska 

undervisningen. Av någon anledning slutar man ofta helt med att arbeta laborativt i matematik när 

eleverna blir äldre, kanske någonstans mellan årskurs 7 och gymnasiet. Jag kommer att ta ut en 

gymnasielärarexamen och tycker det är väldigt tråkigt att man glömmer bort att det även i den 

åldern finns behov av att lägga sig på olika abstraktionsnivå för olika elever. Själv har jag vikarierat 

ganska mycket som lärare och provat att ha med en del laborativa inslag, även med gymnasieelever, 

för det mesta med mycket positiva resultat. Därför väcktes tanken att undersöka lärares syn på de 

laborativa arbetssätten kopplade till olika åldersgrupper. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Motiv till temaval 

 

Laborativ matematikundervisning 

I många olika studier gjorda av just lärarstuderande kan vi urskilja vikten av att bedriva laborativ 

matematikundervisning. Elmquist och Johansson (2006) har i studien Laborativ matematik – 

möjligheter i undervisningen ur ett lärarperspektiv intervjuat tre lärare, som representerar skolår 1-

3 och 4-6. Författarna skriver: 

 
Utav undersökningen framgår det att lärarna använder sig mycket av laborativ matematik. Gemensamt 

är att samtliga respondenter använder sig av laborativa aktiviteter vid inlärning av multiplikation. Deras 
främsta argument för laborativ undervisning är att eleverna har roligt och då lär de sig, samtidigt som de 

ser matematikens värde. (s. 2)  

 

I studien Laboration i matematikundervisningen – hur elevers inställning kan påverkas gjorde 

Mehari och Sandström (2007) en enkätundersökning på två gymnasieskolor i Sverige, vilken 

berörde elever som läste Matematik A och B. I studien deltog totalt 103 elever. Författarna skriver: 

 
Resultaten tyder på att laborativt arbete inom matematikundervisningen påverkar elevernas motivation 

och intresse. Omväxlande arbetsformer kan bidra till en förändrad inställning, eftersom majoriteten av 

eleverna önskade ett större utbud av praktiskt arbete. Även om det idag forskas på alternativ 
undervisning inom skolan, bör dessa nya former introduceras som komplement till den traditionella 

undervisningen. (Ur Sammanfattning) 

 

Geometri som fokusområde 

Swahn (2009) har i studien Räkna med slöjden – En studie om praktisk matematik intervjuat åtta 

lärare, tjänstgörande i grundskolans senare år. Fyra av dem är lärare i matematik och fyra i trä- och 

metallslöjd. Studien kopplar ihop matematiken med trä- och metallslöjden. 
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Intervjuerna behandlade lärarnas syn på praktisk matematik jämfört med traditionell 

matematikundervisning samt geometri kopplat till praktisk matematik. Resultatet av intervjuerna visar i 

stora drag att både matematik och trä- och metallslöjdlärarna var positiva till praktisk matematik. 

Matematiklärarna påpekade dock värdet av den teoretiska matematiken. Vidare menade både matematik 

och trä- och metallslöjdlärarna att geometrins områden lämpar sig för praktisk matematik, i form av att 

tillverka slöjdföremål. (s. 3) 
 

I studien Varför ska det vara så krångligt? – Elevers och lärares upplevelser av svårigheter inom 

Matematik kurs A har Göransson och Nilsson (2008) gjort en enkätstudie med 82 elever och 20 

matematiklärare på gymnasiet. I studien vill de utreda i vilken mån undervisande lärare är medvetna 

om vilka områden eleverna tycker är svåra och vilka arbetssätt och arbetsformer som faktiskt ingår i 

matematikundervisningen samt hur eleverna vill att undervisningen ska utformas. Ett av de svårare 

områdena upplever eleverna vara geometri. Eleverna är i stort nöjda med innehållet i 

matematiklektionerna men ett större antal av eleverna vill att grupparbeten, praktiska övningar/spel 

och diskussioner ska ingå i större utsträckning än vad det faktiskt gör.  

Nämnda studier visar att laborativt arbete inom matematikundervisningen är önskvärt i olika 

åldrar. Den sistnämnda studien visar också att geometri är ett av de områden gymnasieeleverna 

upplever som extra krångligt. Gunnar Nilsson vid högskolan i Borås behandlar bland annat detta i 

sin avhandling från 2005, Att äga π - Praxisnära studier av lärarstudenters arbete med 

geometrilaborationer, i vilken han synar ämnet laborativ geometriundervisning. Han har, som 

undertiteln antyder, studerat hur lärarstudenter undervisar i laborativ geometri samt vilka 

reflektioner de själva haft under och efter sina egna undervisningstillfällen. Han har även försökt 

titta på undervisningen genom elevernas glasögon. För att förklara varför han anser det viktigt att 

studera detta jämför han bland annat den internationella studien TIMSS (The Third International 

Mathematics and Science Study) från 1996 med den tidigare studien SIMS (Second International 

Mathematics Study) från 1985. I dessa studier jämförde man matematikkunskaperna hos elever i 

olika länder med motsvarande åldersgruppers kunskaper i andra länder. Nilsson konstaterar att det 

för svensk del, sett till elevernas allmänna matematikkunskaper, inte blev ett lika dystert resultat 

1996 som 1985. Men, säger han: 

 

resultaten såg olika ut för olika områden inom matematiken. För vissa områden som statistik, 

taluppfattning och mätningar kom de svenska elevernas resultat att ligga över det internationella 

genomsnittet, medan det däremot låg under detta genomsnitt för områden som algebra och geometri. [...] 

Sammanfattningsvis kan sägas att de svenska elevernas resultat förbättrats, relativt andra länder, sedan 

den tidigare studien, men att denna förbättring inte gäller TIMSS-kategorin geometri. [...] 

Läroboksanalysen ger också anledning att anta att svenska elever får en ganska liten andel av sina 

matematikstudier ägnade åt geometri. (Nilsson, 2005, s. 58) 
 

Han tittar också på Skolverkets Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), där man bland annat 

utvärderade matematikkunskaperna hos elever i årskurs 9. Där står att "lösningsfrekvensen ofta [är] 
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högre 1989 än 1995. På de i stort sett identiska uppgifterna är skillnaderna små men systematiska. 

De pekar på en svag försämring av elevernas matematikkunskaper 1995 jämfört med 1989." 

(Skolverket, 1997, s. 30) Skolverket jämför i UG95 även niondeklassarna från den nationella 

utvärderingen 1992 med samma åldersgrupps kunskapsnivå 1995, med liknande resultat: 

 

Vid en jämförelse mellan resultaten för allmän kurs visar det sig att eleverna 1991 var i genomsnitt något 

bättre än eleverna 1995. Det gäller särskilt på geometriuppgifterna. För den särskilda kursen är eleverna 

1995 något bättre än 1991. Men tendensen är även här att eleverna 1995 är något sämre i geometri än 

elevgruppen fyra år tidigare. (Skolverket, 1997, s. 61) 

 

Det stannar dock inte med detta, menar Nilsson (2005). Även lärarstudenternas geometrikunskaper 

har nu börjat svikta som en följd av att elevkunskaperna varit låga under en tid. Detta är kanske inte 

så konstigt då lärarstudenterna, innan de påbörjade sin universitetsutbildning, genomgick samma 

skola som alla andra i det här landet. Nästa fråga som väcks är: Kan de lära ut något de inte riktigt 

har förstått själva eller är vi i Sverige, åtminstone på det här området, på väg ner i en negativ 

kunskapsspiral? Allt det ovan nämnda utgör ett gott motiv till att studera laborativ 

matematikundervisning i olika åldrar och särskilt fokusera på geometridelen. 

 

1.1.2 Begreppsförklaringar 

Laborativt arbetssätt 

Håkan Hult har skrivit rapporten Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över 

laborationer inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Där försöker han reda ut begreppen 

experiment, laborationsarbete och praktiskt arbete, vilka han alltför ofta tycker används synonymt. 

Han använder en klassificering av Derek Hodson vid University of Auckland, Australien (Hult, 

2000, s. 17), av vilken Figur 1 nedan är hämtad och översatt. 

 

Figur 1: Experiment, laborationsarbete och praktiskt arbete som delmängder av varandra och av 

samtliga undervisnings-/inlärningsmetoder. 
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Den stora cirkeln A utgörs av alla existerande undervisnings- och inlärningsmetoder. Naturligtvis 

inkluderar dessa B, allt praktiskt pedagogiskt arbete. Detta praktiska pedagogiska arbete omfattar 

bland annat C, laborationsarbete, som i sin tur innesluter D, experiment. Hult menar att 

experimentet är en aktivitet genom vilken den studerande ges möjlighet att pröva eller bekräfta en 

tanke eller en teori. Laborationen kan ibland erbjuda detta men kan även ha till syfte att illustrera en 

teori eller ett förlopp, alternativt ge den studerande träning i att samla in material och göra 

mätningar. Hult håller med Hodson om att praktiskt arbete rymmer laboration och experiment 

eftersom praktiskt arbete kan innebära dessa två arbetsformer, men även kan vara andra typer av 

studerandeaktivitet. Utmärkande för dem alla är att den studerande är aktiv.  

Svenska akademiens ordlista (SAOL) bekräftar beskrivningen av ordet laboration som ges 

av Figur 1 genom att likställa det med praktiskt vetenskapligt arbete eller försök. Här anger man 

alltså att en laboration är av praktisk natur. Det vill säga, med Hodsons terminologi, att C är en 

delmängd av B. Man säger också i SAOL, i och med ordet ”eller”, att laborationen inte behöver, 

men kan vara på försöksstadiet. Med andra ord kan den, men behöver inte vara experimentell. Det 

vill säga, åter med Hodsons terminologi, att D är en delmängd av C. 

Med laborativt arbetssätt kommer i den här studien, vilket även informanterna är införstådda 

i och som står i enlighet med ovanstående beskrivningar, att avses följande: Praktiskt matematiskt 

arbete i pedagogiskt syfte som inte behöver vara experimentellt, men som avviker från det 

traditionellt läroboksbaserade och ej nödvändigtvis innefattar papper och penna. Det kan till 

exempel vara praktisk problemlösning, begreppsutvecklande aktiviteter eller färdighetsträning, 

enskilt eller i grupp, med hjälp av enbart kroppen eller genom användande av konkret materiel som 

i vissa fall utarbetats speciellt för ändamålet.  

 

Geometri 

Den definition av begreppet geometri som kommer att användas i det här arbetet finns att läsa i Jan 

Thompsons Matematiklexikon från 1991. Där beskrivs geometri som "den huvudgren av 

matematiken, som behandlar rummets natur och form, storlek och andra egenskaper hos figurer" (s. 

143). 

 

1.1.3 Forskningsgenomgång 

Läroplanerna byter inriktning  

Läroplanernas inriktning har förändrats över tid med avseende på teoretiskt kontra praktiskt 

undervisningsinnehåll. Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) var betydligt mer teoretisk än 

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80), hävdar Nilsson (2005) i en jämförelse: "För samtliga 
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stadier påpekas [i Lgr 80, författarens anm.] att undervisningen skall vara praktiskt inriktad. [...] 

Kontrasten till Lgr 69 och dess teoretiska matematikinnehåll är slående. Lgr 80 kom att bli den 

hittills mest långlivade läroplanen för grundskolan." (s. 47) För låg- och mellanstadiet lägger man i 

Lgr 80 även in ordet "konkret" gällande geometriundervisningen (Lgr 80, s. 104). I nästa läroplan, 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), står att 

"matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande aktivitet" (Lpo 

94 Kursplan i matematik, s. 34). I senaste kursplanen i matematik för grundskolans årskurser 1-9 

från 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, kan man urskilja hur 

dessa riktlinjer för matematik tunnas ut och blir mer diffusa. Där står ingenting som med 

nödvändighet innebär konkretiserande aktiviteter eller laborativt arbete. Skolverket har i stället valt 

att formulera sig lite mer öppet, till exempel ska eleven kunna använda "valda strategier och 

metoder" och "lämpliga matematiska metoder" för sina beräkningar (Skolverket, 2011b, s. 2). 

För gymnasiet förespråkar man dock, vilket är av intresse för den här studien, att eleverna 

ska få ta del av matematikens varierande, undersökande och kreativa sidor. Skolverket formulerar 

sig i gymnasiets allmänna, alltså icke program- eller kursspecifika, ämnesplan för matematik från 

2011 bland annat så här om ämnets syfte: 

 

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör 

en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. Undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar 

samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade 

karaktär. [...]  
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 
[...]kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. (Skolverket, 2011a, s. 90-

91) 

 

Laborativ matematikundervisning har varit i ropet under många år, särskilt för grundskoleelever. 

Trots detta märks ingen tydlig efterfrågan i nu gällande kursplaner. Denna närmast totala avsaknad 

av påtryckningar i styrdokumenten kan tyckas märklig, då modern forskning tydligt visar att 

behovet finns. 

 

Fördelar med laborativt arbete 

Flera forskare (Hult, 2000; Nilsson, 2005; Runesson, 1999) beskriver många fördelar med laborativt 

arbete. Det gör även Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2010), som arbetar med frågor kring 

laborativ matematikundervisning vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i 

Göteborg. De belyser i sin kunskapsöversikt Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? flera 

fördelar med laborativt arbete i matematik. Laborativa aktiviteter kan, menar de, medföra följande 

positiva effekter: 
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 ett ökat intresse för matematik, vilket i sin tur gynnar lärandet 

 en mer positiv och vidare syn på matematiken 

 en inspirerande introduktion till och en ökad motivation för matematikämnet 

 en mer varierad färdighetsträning 

 aktivering av många sinnen 

 möjlighet att gå tillbaka till minnesbilder av hur man gjort något och på så vis befästa lärandet 

 elever får tillfälle att i undervisningen dra nytta av tidigare erfarenheter  

 arbetssättet kan bidra till att öka elevers omvärldskunnande 

 begreppsutvecklingen kan stödjas genom att material och aktiviteter fungerar som en bro 

mellan konkreta handlingar och abstrakta symboler 

 aktiviteterna underlättar inte bara elevens lärande utan även lärarens analys av detsamma 

(Rystedt & Trygg, 2010) 

 

Håkan Hult (2000) har skrivit rapporten Laborationen - myt och verklighet: En kunskapsöversikt 

över laborationer inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Där beskriver han sju syften med 

att arbeta laborativt. Laborationens nyttoeffekter är, skriver Hult, att den kan 

 

1. utgöra komplement till och visa tillämpningar av en teori, 

2. hjälpa till att utveckla en analytisk och kritisk förmåga, 

3. skapa ett meningsfullt lärande, 

4. underlätta förståelse, 

5. ge möjlighet att se och pröva olika tekniker vilket ger färdighet och vana, 

6. ge motivation samt 

7. utveckla social kompetens och kommunikativ förmåga.  

(Hult, 2000)  

 

Rystedt och Trygg menar att laborativt arbete genererar ett ökat intresse för och en mer positiv syn 

på matematik samt ökad inspiration och motivation till att lära matematik. Hult (2000) nämner även 

att det skapar ett meningsfullt lärande. Alla dessa komponenter är nära sammankopplade med den 

lärandes känslor. Även Nilsson (2005) betonar just detta:  
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Lärande är beroende av känslor. När det gäller matematik är detta uppenbart. Många säger att de hatar 

matematik, andra säger att de älskar matematik. [...] Uppfattningar spelar stor roll som 

bakgrundsfaktorer när det gäller elevernas tankar och handlingar. Uppfattningarna kan utgöra ett hinder 

för elevens lärande, eftersom de har inflytande över hur eleverna lär sig och använder sig av matematik. 

Elever som har negativa och rigida uppfattningar om matematik kan lätt bli passiva och fästa större vikt 

vid att minnas än att förstå. (s. 71) 
 

Uppgifterna i Hult (2000) och Nilssons (2005) forskning är baserade på ett stort antal elever, 

studenter och verksamma lärares erfarenheter. Att det i realiteten ofta finns stora vinster med 

laborativ matematikundervisning är således ingen långsökt slutsats. Men finns det någon 

åldersgräns för den typen av lärande? Det finns studier och kunskapsöversikter (Skolverket, 2003; 

Rystedt & Trygg, 2010) som tyder på att det inte gör det.  

 

Lärande i olika åldersgrupper 

Åren 2001-2002 genomfördes en nationell kvalitetsgranskning av totalt 57 skolor, både kommunala 

och privata, över hela Sverige. I början av 2003 kom rapporten ut, med namnet Lusten att lära - 

med fokus på matematik (Skolverket, 2003). Denna granskning, som utfördes av Skolverkets enhet 

för kvalitetsgranskning, var åldersmässigt bred. Där låg nämligen fokus på hur förskolor, skolor och 

vuxenutbildningar väcker lust att lära och även hur de håller den lusten vid liv. I likhet med Nilsson 

beskriver även Skolverket känslornas inverkan på lärandet, i detta fall hos gymnasieelever. 

 

Skillnaderna i uppfattningen om skolämnet matematik är stora bland gymnasieeleverna. Å ena sidan 

berättar en del elever – både de mer och de mindre framgångsrika – om glädjen de känt när de plötsligt 

har förstått i matematik. [...] Å andra sidan finns det många elever som inte är beredda att ge 

matematiken en chans när de kommer till gymnasieskolan. De har misslyckats alltför många gånger och 

obegripligheten har dödat motivationen. [...] När elever berättar om lektioner som de kommer ihåg som 

spännande och intressanta berättar de om isolerade tillfällen då matematik var roligt. Oftast ligger dessa 

tillfällen långt tillbaka för elever i gymnasieskolan. [...] I första skolåret till någon gång i år 3 ”var matte 

kul” – det var konkret, man hängde med och förstod. (Skolverket, 2003, s. 22-23) 

 

Som framgår av citatet ovan binder även gymnasielever ihop låg abstraktionsnivå och positiva 

känslor inför ämnet med förståelse av detsamma. Detta kan tyckas självklart, men bör ändå betonas. 

Inte bara därför att det många gånger bedrivs enbart teoretisk undervisning i gymnasiematematik, 

utan även därför att vinsten av laborativ undervisning därav kan bli dubbel; om man har roligt vid 

inlärningstillfället ökar förståelsen och när man förstår mer ökar lusten att lära. Det sistnämnda 

gäller i alla åldersgrupper. Skolverket (2003) skriver: "Att känna att man kan och förstår, att man 

lyckas och att man lär sig är det första elever, oavsett ålder, svarar på frågan om vad som påverkar 

lusten att lära positivt." (s. 26) Skolverket erhöll genom studien Lusten att lära liknande resultat 

som de Rystedt och Trygg beskriver:  
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Sammanfattningsvis kan, enligt granskningsresultaten, utbildningens kvalitet förbättras genom att den i 

högre grad karakteriseras av följande: 

 

• Mer varierande undervisning. Större flexibilitet och högre grad av anpassning till olika 

elevers/elevgruppers verkliga förkunskaper, förförståelse, intresse och studieinriktning. Det gäller 

såväl innehåll, arbetssätt, läromedel som annat arbetsmateriel. De nationella målen är gemensamma 

för alla elever men kan nås på olika sätt. 
• Ett relevant och begripligt innehåll. Större utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet. Uppgifter 

som utmanar, både läroboksbaserade och hämtade från autentiska situationer. Fler inslag av 

praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser av den abstrakta matematiken. Fler 

representationsformer än text som appellerar till fler sinnen och som skapar olika möjligheter till 

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

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

gruppkonstellationer. 

• En minskning av lärobokens närmast totala dominans i undervisningen till förmån för olika 

läromedel och undervisningsmateriel för att nå de nationella målen. (Skolverket, 2003, s. 55-56) 

 

Skolverkets undersökning spänner alltså över alla åldrar, från förskolebarn till vuxna, och resultaten 

visar att mer variation och inslag av laborativt arbete vore önskvärt. Det skulle vara till gagn för en 

stor del av de lärande, oavsett ålder, men i praktiken tycks det vara så, skriver Skolverket, "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." (Skolverket, 2003, s. 

19) 

Nilsson (2005) involverar också universitetsstuderande när han konstaterar att 

abstraktionsnivån ofta kan vara för hög: "De flesta elever och studenter förmår inte fånga ett 

abstrakt begrepp endast genom en definition, utan att det samtidigt illustreras genom ett flertal 

exempel." (s. 77) 

Ulla Runesson (1999) har i avhandlingen Variationens pedagogik - Skilda sätt att behandla 

ett matematiskt innehåll, undersökt hur variation i matematikundervisningen kan påverka 

inlärningen. Det kan också tilläggas att Runesson med "variationens pedagogik" inte bara menar 

växling mellan teoretisk och praktisk matematikundervisning utan även avser variation mellan olika 

teoretiska synsätt och beräkningsmetoder. Tre av de totalt fem lärarna i hennes studie har även 

undervisat vuxna i matematik; två på kommunala vuxenutbildningar och en har fortbildat andra 

lärare i matematik. Samtliga lärare använder sig av laborativa modeller i sin undervisning.  

Mellan olika människor kan det finnas stora skillnader i förmåga till teoretisering, anser 

Runesson. Man kan då med fördel använda sig av konkret materiel och laborativa modeller som 

hjälpmedel att upptäcka när man inte direkt kan tänka i matematiska symboler och arbeta på en 

abstrakt nivå. Hon skriver att "där matematikens logik inte blir för-givet-tagen utan lyfts fram och 

tematiseras, får en laborativ modell istället en förklarande funktion, d.v.s. det är med hjälp av denna 

som något kan påvisas." (Runesson, 1999, s. 206) 
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Runesson återger från ett av sina iakttagna undervisningstillfällen ett utmärkt exempel på 

generalisering med hjälp av laborativ modell, där eleverna får gå från konkret handlande till 

abstrakt tänkande. Övningen gick ut på att eleverna själva fick halvera papper om och om igen och 

namnge delarna i bråkform, det vill säga först 1/2, sedan 1/4, 1/8 och så vidare. Klippandet övergick 

sedan i att de fick namnge fiktiva delar när pappersbitarna blivit så små att de inte kunde klippas 

längre. På detta sätt kom till slut eleverna, som gick i årskurs 6, ända ner till 1/32768. Hon skriver 

vidare: 

 

Det sätt varpå den laborativa modellen används här, innebär inte att den tillskrivs en given innebörd, 

d.v.s. att den i sig visar något som skall framträda. Istället används den laborativa modellen för att starta 

en reflekterande process hos eleverna. (Runesson, 1999, s. 252) 

 

Runesson uppger att hon efter sin studie gärna vill beskriva lärande som erfarande och menar att 

det finns vad man kan kalla undervisningsobjekt och erfarandeobjekt. Undervisningsobjektet består 

av alla de olika sätt att betrakta, det vill säga de olika variationer av, ett undervisningsinnehåll, som 

läraren verkligen har presenterat för en elev. Erfarandeobjektet i sin tur är det eller de av de 

presenterade sätten att betrakta innehållet som eleven ifråga faktiskt kan ta till sig, erfar och lär sig. 

 

Om undervisning på detta sätt beskrivs utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, förefaller en avgörande 

skillnad mellan olika sätt som innehållet kan behandlas att vara den karaktär de olika 

undervisningsobjekt som konstitueras har. Undervisningsobjektet kan förstås i termer av en 

variationsrymd som konstitueras och som utgör ett potentiellt objekt för elevernas erfarande. Skillnaden 

mellan hur innehållet behandlas gäller alltså inte enbart om de olika aspekterna (begreppsliga resp. 

procedurella) fokuseras eller ej, utan också på vilket sätt de kan framträda för eleverna och därmed vilket 

objekt eleverna erbjuds att erfara. (Runesson, 1999, s. 289) 

 

Runesson (1999) menar att ju fler sätt på vilka ett undervisningsinnehåll presenteras, desto större är 

möjligheten att mottagaren förstår det. Detta fenomen är, avslutningsvis, inte åldersspecifikt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka laborativa arbetssätt i matematik, med fokus på 

geometri, som av lärare upplevs vara mest positiva och/eller ge bäst resultat i olika åldersgrupper.  

I ovanstående syftesformulering innefattar ”mest positiva” och ”bäst resultat” både vad som 

väcker störst intresse hos eleverna och vad de verkar lära sig mest av. Frågeställningarna som avser 

uppnå detta syfte är följande: 

 

 Vilka laborativa arbetssätt i matematik, med fokus på geometri, upplevs av verksamma lärare 

fungera bäst i olika åldersgrupper? 

 Vilka inslag i, eller egenskaper hos, det laborativa arbetssättet kan lärare peka ut som 

positiva? 

 Tycks de laborativa arbetssätten, enligt intervjuade lärare, leda till någon ökad förståelse av 

geometri eller förhöjd elevprestation i matematikämnet? 
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2 Metod 

2.1 Urval och avgränsningar 

Innan letandet efter informanter påbörjades ägnades stor tankemöda åt hur viktigt det skulle kunna 

vara med urvalet. Med anledning av det sistnämnda eftersöktes skolor med mer praktiska 

undervisningsinslag i sin profilering och lärare i matematik med erfarenhet av sådan 

undervisningsform. Om rätt personer kunde komma till intervju, med mer erfarenhet av laborativ 

matematikundervisning än genomsnittet, skulle intervjumaterialet troligen bli mer givande än vid 

slumpmässigt urval. Detta skulle i så fall kunna ha att göra med flera faktorer: 

 De är troligtvis mer intresserade av den laborativa arbetsformen. Antagandet baseras på det 

faktum att en lärare fortfarande i väldigt hög grad själv styr över sina undervisningsmetoder. 

Hade han eller hon inte varit mer intresserad än genomsnittsläraren hade rimligen inte 

lektionerna innehållit en signifikant större del laborativt arbete heller. 

 De har en djupare förståelse för detta område och därmed även denna undersökning. Har de 

arbetat mer på det sättet har de lärt sig mer om det samtidigt.  

 De skulle ge mer uttömmande svar på mina frågor. Detta blir en naturlig följd av att de dels är 

mer intresserade av det laborativa arbetssättet och dels förstår bättre vad det är 

undersökningen går ut på. 

 

I tabellen nedan, och hädanefter, står L1 för lärare 1, L2 för lärare 2 och så vidare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabell 1. Denna tabell beskriver mer i detalj informanternas bakgrund och nuvarande arbete.  

 

Informant 

 

Kön 

 

Utbildning 

 

Nuvarande yrke 

 

Tjänsteår 

Åldersgrupper 

informanten har 

arbetat med 

L1 Kvinna Förskolelärare Förskolelärare Några år Förskola 

L2 Kvinna Specialpedagog Specialpedagog, 

matteinspiratör 

9 år Förskoleklass och 

grundskola (F-9) 

L3 Man Mellanstadielärare 

 

Utomhuspedagog 18 år Förskoleklass till 

högstadium samt 

fortbildning för 

lärare 

L4 Kvinna Förskole- och 

grundskolelärare i 

de tidiga åren med 

inriktning mot 

matematik 

Matematiklärare, 

matematikutvecklare  

Ca 30 år Arbetat som lärare 

från förskola till 

mellanstadium 

 och som 

matematikutvecklare 
med ett- till 

sextonåringar 

L5 Kvinna Ma/NO-lärare Ma/NO-lärare, 

matematikutvecklare 

20 år Högstadium 

L6 Kvinna Ma/NO-lärare Ma/NO-lärare 25 år Högstadium/ 

gymnasium 

L7 Man Ma/Fy/Ke-lärare Gymnasielärare i mate- 

matik, fysik och kemi 

Ca 30 år Mellanstadium och 

uppåt 
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Informanterna i den här studien har kategoriserats efter de åldersgrupper de huvudsakligen arbetat 

med, enligt följande ordning: 

   L1   Förskolan 

   L2 och L3  Förskoleklass-åk 3 

   L4  Åk 4-6 

   L5 och L6  Åk 7-9 

   L7  Gymnasiet 

2.1.1 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska regler vartill hänsyn tagits i denna studie finns att hitta i Bo Johansson och Per 

Olov Svedners (1998) bok Examensarbetet i lärarutbildningen och lyder som följer:  

 

 Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte. 

 Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina frågor 

sanningsenligt besvarade. 

 Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. 

 Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det inte 

vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om man överväger att 

namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla berörda: personalen på 

skolan, eleverna och deras föräldrar och ev. andra. (s. 38) 

 

Samtliga informanter fick även, innan deras intervju påbörjades, läsa igenom en utskrift med en 

utförligare beskrivning av individskyddskraven, vilka följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (se 

www.vr.se/etik). För de lärare som inte ville informeras i förväg om individskyddskraven 

medfördes en utskrift som de fick läsa igenom direkt vid intervjutillfället. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som har använts i detta arbete är den kvalitativa intervjustudien, enligt 

beskrivning av Steinar Kvale (1997) i boken Den kvalitativa forskningsintervjun, här i form av 

semistrukturerade djupintervjuer. Detta innebär att samma frågor har ställts till alla informanter. 

Frågorna hade i största möjliga mån öppna svarsmöjligheter, med vilket tanken var att ge 

informanterna större möjlighet att säga sin åsikt. Detta till skillnad mot om förslag hade getts 

(Kvale, 1997). Valet att använda kvalitativa intervjuer istället för bredare undersökningsmetoder, 

som exempelvis kvantitativa enkäter, gjordes för att på djupet kunna komma åt lärarnas erfarenheter 

av, åsikter om och attityder till laborativa arbetssätt i olika åldrar. En enkätundersökning med ett 

begränsat antal svarsalternativ hade kunnat påverka informanterna mer till att tänka på ett visst sätt, 

till skillnad från att ställa öppna frågor där de får ge sina svar utan större yttre påverkan. 

http://www.vr.se/etik


 

 

 

 

16 
 

Naturligtvis finns det alltid en risk att man som intervjuare själv i viss mån påverkar informanterna 

genom frågeformuleringar, omedvetna ansiktsuttryck eller reaktioner på deras svar. Detta har dock i 

största möjliga mån försökt förebyggas. En del av studien har också bestått i att läsa på om tidigare 

forskning på det här området och samla relevanta fakta från utvald litteratur. 

 

2.3 Val av intervjufrågor 

I detta avsnitt kommer första frågan i varje punktlista att motsvara huvudfrågan i respektive del av 

intervjun. Följdfrågorna, som kommer efter, är ibland sekundära även med avseende på relevans. I 

de fall svaret på huvudfrågan även besvarat någon av följdfrågorna har denna strukits vid 

intervjutillfället. 

 

Till avsnitt 2.1 Urval och avgränsningar kopplar följande intervjufrågor: 

 Vilka erfarenheter har du av matematikundervisning och mer specifikt 

geometriundervisning?  

 Vad har du för utbildning? 

 Vilka åldersgrupper har du undervisat i och hur länge? Vilka former av undervisning?  

 Hur upplever du att matematik-/geometriundervisningen har förändrats sedan du själv gick i 

skolan och vad tycker du om dessa förändringar? 

 

Till frågeställning 1 (se avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar) kopplar följande intervjufrågor: 

 Vilka faktorer anser du är viktiga att tänka på när man förbereder en laborativ 

matematiklektion för en klass i din åldersgrupp? 

 Är detta åldersspecifikt eller inte, och i så fall, på vilka sätt och varför? 

 Kan du beskriva, så utförligt som möjligt, de olika laborativa arbetssätt som du själv har 

använt dig av i din matematik-/geometriundervisning? 

 Hur ofta använder du laborativa inslag i din undervisning? Hur ofta skulle du vilja göra det? 

 

Till frågeställning 1 och 2 (se avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar) kopplar följande intervjufrågor: 

 Kan du beskriva några lyckade lektioner med laborativa inslag? 

 Vad tror du det är som gör att en laborativ matematiklektion går bra? 

 

 

 



 

 

 

 

17 
 

Till enbart frågeställning 2 (se avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar) kopplar följande intervjufråga: 

 Vilka inslag i, eller egenskaper hos, det laborativa arbetssättet skulle du peka ut som 

positiva? 

 

Till frågeställning 3 (se avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar) kopplar följande intervjufrågor: 

 Hur upplever du att elevers syn på och förståelse av matematik/geometri påverkas av 

laborativt arbete? 

 Varför tror du att det finns ett sådant samband? 

 Hur stor del tror du beror på dig som lärare respektive det laborativa materialet? 

 Hur viktigt är det med aktivering av olika sinnen? 

 Hur kommuniceras matematiken? Förekommer diskussioner mellan elever? 

 Hur viktigt är användande av vardagsspråk? 

 På vilket sätt sker uppföljning och sammanfattning av det laborativa arbetet? 

 Om positiva förändringar: I vilken utsträckning tror du dessa har att göra med att 

”omväxling förnöjer”? 

 Har du sett någon förändring av elevernas prestation i matematikämnet? I så fall vilken? 

 Underlättas begreppsutvecklingen? Byggs en bro mellan konkret och abstrakt? 

 Finns koppling till måluppfyllelse?  

 Märks det någon förändring i betygen? 

 

2.4 Procedur 

I studiens inledningsskede påbörjades sökning efter lämpliga intervjukandidater och i väntan på 

positiva svar förbereddes intervjufrågorna. Sedan genomfördes en provintervju med en verksam 

lärare, vilken inte återfinns i studien. Kvale (1997) skriver att ”Kvalitativa metoder är verktyg och 

deras användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs” (s. 69). Därmed arbetades inför 

intervjuerna mycket med att utforma forsknings- och intervjufrågorna (se Bilaga 1: Intervjufrågor). 

Själva intervjuerna genomfördes på så sätt att en bärbar dator användes med ett 

ljudinspelningsprogram och en liten mikrofon. Detta för att så lite som möjligt skulle gå förlorat av 

det informanterna hade att säga. Till varje intervju medtogs även en kopia av intervjufrågorna på 

papper, som användes för stödanteckningar under samtalet. Intervjuerna blev ungefär 45 till 75 

minuter långa. När intervjuerna var färdiga transkriberades de fortlöpande och slutligen 

analyserades materialet.  
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2.5 Analysmetod 

Eftersom intervjumaterialet i den här studien är stort och komplext, har ett omfattande steg i 

analysprocessen handlat om att strukturera intervjumaterialet inför analysen. Detta tog sin början 

redan i samband med transkriberingen av intervjusvaren. Därefter klarlades materialet så att det 

blev tillgängligt för analys, det vill säga att överflödigt material, såsom upprepningar och 

ovidkommande information, eliminerades. Här skildes med andra ord väsentligt från oväsentligt. 

Efter detta steg tog meningsanalys vid i form av meningskoncentrering och meningskategorisering. 

Meningskoncentrering innebär att större intervjutexter reduceras till kortare och mer koncisa 

formuleringar och metoden var viktig för att hitta kärnan i svaren. Det insamlade materialet gjordes 

hanterligt genom att samla intervjusvaren under olika kategorier, i detta fall åldersbaserade. 

 Huvudrubrikerna 3.1 Laborativa arbetssätt i geometriundervisning, 3.2 Inslag i eller 

egenskaper hos det laborativa arbetssättet och 3.3 Ökad förståelse och förhöjd elevprestation 

genom laborativa arbetssätt i kapitlet Resultat utarbetades under analysen och forskningsfrågorna 

under 1.2 Syfte och frågeställningar låg som grund när dessa formulerades. Nämnda huvudrubriker 

delades in i underrubriker i resultatdelen och omformades sedan till läsbar text, där de fem 

åldersbaserade kategorierna Förskolan, Förskoleklass-åk 3, Åk 4-6, Åk 7-9 och Gymnasiet sedan 

förekom under samtliga avsnitt. Genom meningskategoriseringen har en utförlig text således 

reducerats och strukturerats till ett mer överskådligt resultat (Kvale, 1997). 
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3 Resultat 

3.1 Laborativa arbetssätt i geometriundervisning 

Detta delkapitel under Resultat svarar på första frågeställningen: 

 

 Vilka laborativa arbetssätt i matematik, med fokus på geometri, upplevs av verksamma lärare 

fungera bäst i olika åldersgrupper? 

 

Nedan följer olika exempel på åldersanpassade laborativa arbetssätt i geometriundervisningen samt 

viktiga komponenter för lyckade lektioner med laborativa inslag utifrån informanternas svar under 

intervjuerna. Med åldersanpassade arbetssätt menas sådana arbetssätt som intervjuade lärare 

bedömer vara passande för de åldersgrupper de huvudsakligen har erfarenhet av. Detta utesluter 

förstås inte att de arbetssätt som omnämns skulle gå att använda i åldergrupper som ligger strax 

under eller över de som respektive lärare representerar. 

 

3.1.1 Åldersanpassade laborativa arbetssätt i geometriundervisningen 

 

Förskolan 

L1 beskriver att hon jobbar väldigt mycket med uterummet. I sitt arbete utgår hon ifrån en serie som 

heter Att lära in ute och Att lära in matematik ute för förskolan. Hon berättar att hon gjort 

ryggsäckar med färdig materiel som lätt kan hängas på ryggen och de kan gå ut och jobba med 

matematik på ett lustfyllt sätt. Att innehållet är utarbetat sedan tidigare upplever hon vara viktigt 

eftersom de, som alla andra, brottas med tidsbrist. L1 beskriver detta arbetssätt som ”jättegivande”. 

Hon arbetar bland annat med twistband och beskriver att de är roliga att göra geometriska former 

med. Att barnen får ställa sig med twistbandet och forma en triangel, kvadrat eller rektangel. De kan 

också, säger hon, använda långa rep och forma dem till geometriska former, att själva lägga sig på 

marken och bilda en triangel. L1 lägger även till att det är viktigt att försöka se möjligheterna att 

använda sådan materiel och att den är lättillgänglig. Det finns, säger hon, inget som hindrar att man 

har en låda med twistband, luppar, burkar, rep med mera som barnen kan använda sig av. Hon 

fortsätter: ”När vi har introducerat material och saker man kan göra med det, så när barnen börjar 

leka med det själva, då ser vi att vi kommit någonstans. Barnen visar ju om vi kommit någonstans 

eller inte.” L1 tror att det laborativa arbetet är ett viktigt komplement även i skolan eftersom det ger 

alternativa sätt att titta på uppgifter.  
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Förskoleklass-åk 3 

L2 använder sig i förskoleklass mycket av de logiska blocken i olika situationer, både i bild och 

form och i utomhusmateriel. Arbetet med de geometriska formerna fortsätter de med ganska långt 

upp i åldrarna. Hon berättar att de använder tangrampussel, geobräden och logiska block och 

fortsätter i åk 3 med tredimensionella föremål. De arbetar även med vikning, mönster, tesselering 

och utomhusmatematik i de här åldrarna. L2 menar dock att man helst bara ska använda laborativ 

materiel som introduktion till ett arbetsområde och att det bör fungera som stöd och ett hjälpmedel 

för att förstå.  

L3 använder sig bland annat av vad han kallar ”geometrirepet”, till exempel då han har en 

klass eller en mindre grupp, där de tar tag i repet och de ska forma olika geometriska former. Han 

beskriver att de då kan få i uppgift att forma till exempel antingen en cirkel eller en triangel. Detta 

arbetssätt menar han också är en samarbetsövning. Ibland ber han barnen hitta de geometriska 

formerna i naturen. Med äldre barn kan han arbeta med att de ska försöka se var det finns vinklar i 

naturen. 

  

Åk 4-6 

L4 betonar den muntliga kommunikationen i matematiken, vilken hon även lyfter fram som viktig 

när det gäller det laborativa arbetssättet. Hon berättar att man där måste vara aktiv som lärare och 

dokumentera det som sägs. Två frågor som hon tycker att man ska ställa sig är om de enskilda 

eleverna har de rätta orden och begreppen och om de har förståelse för vad de arbetar med. Hennes 

strategi brukar vara att fokusera på tre elever i taget eftersom hon upplever det vara svårt att 

fokusera på alla samtidigt. L4 säger att hon ser skillnad i åldrarna: ”I de tidiga åren, till exempel 

förskolans barn, de kommunicerar ju gladeligen och använder sig av begrepp som ‘rund’, men 

introducerar man då begreppet ‘cirkel’ så börjar de att använda det ordet.” L4 ser vikten av att de 

vuxna introducerar de nya orden för dem. Hon fortsätter med att reflektera kring åldrar och säger att 

kommunikationen inte är så verbal i till exempel åk 1 och 2. På något vis har de så fullt upp med att 

fokusera på sin inlärningssituation, anser hon. L4 upplever att elever i lågstadieåldern inte vill 

kommunicera lika mycket som på elever på mellanstadiet. Hon är positiv till ett laborativt arbetssätt 

och uttrycker att det laborativa arbetet egentligen är oändligt, för när eleverna har löst vissa 

uppgifter så tillför hon nya utmaningar.  

 

Åk 7-9 

L5 menar att färdighetsträning kan vara ett laborativt arbetssätt och att det inom geometrin kan 

arbetas med att befästa begrepp och ge en känsla för former. En övning hon arbetat med, som 
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behandlar sambandet mellan omkrets och area, är att omkretsen ska hållas konstant på flera olika 

geometriska figurer och eleverna ska fundera över vad som då händer med arean. Hon berättar att 

det då är lätt att anpassa nivån. Vissa håller sig till kvadrater, trianglar, och rektanglar och elever 

som vill gå vidare provar till exempel romber och cirklar. L5 beskriver närmare att eleverna själva 

får upptäcka vilken som är den optimala figuren och att det är ett typiskt undersökande arbetssätt. 

Hon menar också att de kan få förklara figurer för varandra, använda lägesbegreppen och även de 

geometriska begreppen för att bygga eller kunna beskriva olika figurer. Till exempel kan två elever 

sitta med ryggarna mot varandra, den ene beskriver hur en figur ser ut och den andre ritar. På det 

viset förklarar hon att eleverna kan arbeta med begreppen kant, hörn och läge. Ibland arbetar hon 

också med större uppgifter, där ett exempel handlade om att ta reda på vad det skulle kosta att måla 

en omålad friggebod på skolgården. På så sätt kunde de översätta uppgiften till ett verkligt 

sammanhang. L5 menar att en sådan uppgift även tränar samarbete, att förstå andras tankar, att 

förstå vikten av skriftlig redovisning och noggrannhet.  

L6 säger att hon och hennes elever allra mest laborerar inne men ibland är de ute och kan då 

använda sig av träd för att arbeta med cirklar. De kan till exempel mäta diametern för att få ut π, 

berättar hon. L6 upplever att geometri handlar mycket om att tydliggöra. När hon ska arbeta med 

rymdgeometri plockar hon in en leklåda från förskolan som är fylld med olika former. Där kan 

eleverna få tränas på trianglar, cylindrar, prismor och rätblock med olika höjd. L6 berättar att hon 

vid ett tillfälle gav en sjundeklassare ett papper och frågade: ”Hur många olika sätt kan ni ta fram 

volymen på det här? Välj några olika och beräkna på mer än ett sätt.” Då fick de först klippa ut en 

kvadratdecimeter, därefter en kvadratcentimeter och till sist en kvadratmillimeter. Allt klistrades in i 

en bok som togs fram när de skulle börja arbeta med area. L6 hävdar att enhetsomvandlingar är 

mycket svåra för eleverna. Då brukar hon gå tillbaka till klisterboken och använda bilderna för att 

ge dem möjlighet att minnas. Hon brukar säga något i stil med: ”Kolla in de här, hur ser de ut? Sen 

tänker du, det kan ju inte rymmas bara tio sådana i den här, eller hur?” Men L6 upplever att det 

finns en problematik med att arbeta laborativt i högre åldrar, då de eleverna har svårt att koppla 

uppgifterna till verkligheten, är mycket präglade av att räkna i sin bok och att det, säger hon, ”i nian 

alltid blir en avtrappning, eftersom att vi dels kommer till andra abstraktionsnivåer och de är inte 

lika på med det”. 

 

Gymnasiet 

L7 berättar att han ofta tar hjälp av någon detalj hemifrån och exemplifierar med ett halvlitersmått, 

där eleverna får bestämma var ritsarna ska läggas för att kunna mäta upp en deciliter och så vidare. 

På så sätt anser L7 att det blir en praktisk och verklighetsnära uppgift. Han upplever att det finns 
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många sätt att arbeta laborativt inom geometri. Bland annat finns det ett bra material till Matematik 

3000, där de har en övningsbok med några laborativa övningar. L7 brukar framför allt använda 

laborativt arbete när det finns några timmar över, ofta i samband med de nationella proven eller att 

de har en lärardag med eleverna. Totalt berättar han att de kanske använder laborativa inslag i 

undervisningen två gånger per kurs. Han påpekar dock att det beror på vad man menar med 

laborativt inslag och ger exempel på hur man kan jobba med Excel och göra diagram. Bland annat 

använder han sig av ett väderleksprogram där eleverna får lära sig göra ett diagram med både 

temperatur och nederbörd. L7 skulle dock gärna använda laborativa arbetssätt så ofta som en gång i 

veckan: ”Det skulle vara perfekt. Man märker på eleverna att när man gör något praktiskt, då händer 

det saker. De blir mer intresserade.” 

 

3.1.2 Viktiga komponenter för lyckade lektioner med laborativa inslag 

 

Förskolan 

L1 lyfter fram vikten av att vara väl förberedd när man jobbar laborativt. Hon tror också att det är 

bra om de laborativa inslagen inte tar för lång tid. Introduktionen på passet bör vara kortfattad och 

tydlig och det får inte ta för lång tid innan de börjar. L1 brukar ofta ta med lite fruktbitar så att de 

kan avsluta med en fruktstund. För att barnen ska veta vad hon har tänkt med lektionen och vad som 

förväntas av dem, brukar hon ha med sig en vit plastad frotté som hon lägger på marken eller golvet 

och som barnen samlas kring. Barnen förstår då, säger hon, att det är något roligt på gång.  

 

Förskoleklass-åk 3 

L2 hävdar att de flesta laborativa arbetssätten fungerar bra då det gäller yngre barn. Hon lyfter fram 

vikten av att vara väl förberedd och säker på sin sak. Man måste veta varför man arbetar laborativt, 

anser hon. L2 menar dock att förberedelserna blir lite annorlunda för äldre än för yngre elever. 

Många av de yngre barnen tycker att det är roligt med bara materialet. När de blir äldre ifrågasätter 

de materialet mer, varför de använder det och vad de ska lära sig av det. Hon lyfter framför allt fram 

ett exempel från när de planerade inför att arbeta med bråk. En ny kursplan hade just kommit och 

lärarna funderade på hur de skulle arbeta med bråk med 1-3:or. L2 berättar att hon tog kontakt med 

en av klasslärarna och frågade om hon fick göra ett försök på tio lektioner. Det fick hon, och det 

kändes lyckat. De blev väldigt säkra på bråkräkning, säger hon. Men L2 tillägger att man inte har 

möjlighet att göra så med alla grupper. Hon berättar vidare att de avslutade med en tankekarta där 

de använde sig av ett dataprogram. I programmet måste man kunna framställa bråk på olika sätt, 

med hjälp av symboler, ord och föremål. Eleverna ritade och fick fyra representationsformer av det 
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de lärt sig. L2 förklarar att hon i och med de veckornas laborativa arbete starkt upplevde att de 

borde göra det mer och att eleverna får skapa sina egna problem.  

L3 hävdar att laborativt arbete skapar engagemang och intresse för övningen hos eleverna. 

Det blir inte slentrian i undervisningen, säger han. Han ser det laborativa arbetssättet som en metod 

att utmana eleverna och berättar att tävlingsmomentet ibland kan vara lite spännande. De har gjort 

leken Under hökens vingar kom och istället för färg brukar alla barn få ett kort med en siffra mellan 

ett och nio. Han exemplifierar med att siffran sju ropas upp. Alla som har den siffran får förstås gå 

över men även de andra får gå om de genom att använda olika räknesätt kan komma till sju. Om en 

elev har en etta och en annan en sexa kan de till exempel para ihop sig, addera sina siffror och gå. 

Eleverna får då även berätta hur de gjorde. Med de äldre eleverna används även multiplikation. Han 

tillägger att det är en lek som många gånger har väckt stort engagemang hos eleverna. 

 

Åk 4-6 

L4 anser att dokumentation av laborationerna är viktig. Då får hon underlag för sin bedömning av 

eleverna. Hon upplever att det är svårt för barnen att reflektera men att det går bättre ju äldre 

eleverna är. L4 brukar även fundera över vilka ord och begrepp eleverna kan använda när det gäller 

sitt lärande.   

 

Åk 7-9 

L5 lyfter fram förberedelserna som mycket viktiga. Det är viktigt för henne att man som lärare har 

tänkt igenom mål och syfte ordentligt och att man förankrar det hos eleverna för att det ska bli en 

bra lektion. Hon anser också att det är viktigt att knyta ihop lektionen ordentligt på slutet för att den 

ska vara givande.  

 

Gymnasiet 

L7 menar att det är viktigt att man har bra utrustning när man jobbar med laborativa inslag i 

matematiken. Han berättar att de har en distansmätare för att mäta ett avstånd horisontellt och med 

en vinkel. Den sortens utrustning anser L7 att de behöver i geometriarbetet. Men han tillägger att 

detta förutsätter att man har pengar till utrustningen. Om man kombinerar matematiken och fysiken 

blir det väldigt bra, anser han, eftersom fysikarbetet ofta kan sägas vara laborativ matematik. L7 

förklarar att han då försöker vara ute så mycket som möjligt och illustrera saker. Han ger ett 

exempel på en lyckad lektion där han hade ett halvlitersmått som redskap. Där fick eleverna 

använda likformighet och volymskala, vilket L7 inte tror att de får göra så ofta annars. De fick även 

tillfälle att använda formeln för en stympad kon. Eleverna mätte och kunde slutligen använda 
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skjutmåttet för att kontrollera hur hög den stympade konen skulle vara. De hällde sedan i tre 

deciliter och kunde se precis hur mycket det blev. L7 tillägger att han tycker det är bra när det 

praktiskt får komma fram hur något ska vara och när eleverna själva får mäta upp det. Han tycker 

att det ska vara så att eleverna får göra om när det blir fel och att det är då det blir riktig inlärning. 

Detta liknar L7 vid ett okänt prov och säger att eleverna även tvingas tänka på noggrannhet. Han 

ger ytterligare ett exempel med Pythagoras sats, där eleverna både får klippa och klistra. Ibland 

brukar han ta fram en klassisk bok – De 400 bevisen. Han ger ännu ett exempel som gäller 

volymmätning, där eleverna får använda ihåliga kroppar och därefter fylla upp dem med vatten för 

att se om de räknat rätt. Fördelen med detta arbetssätt, menar L7, är att de får feedback direkt om de 

gjort rätt. Att de får kontrollera sig själva, det är väldigt lyckat, anser han.  

 

3.1.3 Samlade reflektioner om åldersanpassade laborativa arbetssätt i geometriundervisningen 

 

L1, L2, L3 och L6 talar om uterummet eller naturen som inlärningsmiljö. Något som är tydligt 

utifrån intervjusvaren är att lärare för de yngsta talar mer detaljerat om vilket specifikt laborativt 

materiel de använder, till exempel twistband, geobräde eller geometrirep, medan lärare för äldre 

elever mer talar om arbetssätt, till exempel muntlig kommunikation, färdighetsträning, att återknyta 

till egengjort arbetsmaterial eller arbeta med verklighetsnära uppgifter. Lärare för de yngre talar 

också mer om laborativt arbete som något återkommande i undervisningen, medan det verkar vara 

svårare för de äldre. L6 säger att högstadieeleverna är så präglade av att räkna i boken och har svårt 

med verklighetsanknytning samt att abstraktionsnivån blir en annan i nian. L7 anser att det kan vara 

dyrt att ha laborativa inslag på gymnasiet eftersom det behövs bra utrustning och att de arbetar 

laborativt när de har tid över. Detta blir ca två gånger per kurs, men han anser egentligen att en gång 

i veckan vore idealiskt. L2 och L7 (F-3 respektive gymnasiet) kommenterar dataprogram som något 

användbart, det vill säga det fungerar i vitt skilda åldersgrupper, beroende på programmets 

målgrupp förstås.  

Tre informanter från olika åldersgrupper (L1, L2 och L5) anger som den viktigaste 

komponenten för lyckade lektioner med laborativa inslag att man som lärare måste vara väl 

förberedd. L2, som har erfarenhet av åldersgrupperna F-9, säger dessutom att hon upplever 

förberedelserna som viktigare ju äldre elever hon ska undervisa. L3, med erfarenhet av samma 

åldrar, betonar betydelsen av lek och spänning, i viss mån tävlingsmomentet, och att 

matematikundervisningen inte känns slentrianmässig. Två lärare, som tillsammans har erfarenhet 

som spänner över alla åldrar, talar om vikten av att kunna utvärdera och följa upp med hjälp av 
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dokumentation och feedback. Genomgående anser lärarna att matematikuppgifterna eller 

matematikträningen ska kunna kopplas till verkliga situationer. 

 

3.2 Inslag i eller egenskaper hos det laborativa arbetssättet 

Detta delkapitel under Resultat svarar på andra frågeställningen: 

 

 Vilka inslag i, eller egenskaper hos, det laborativa arbetssättet kan lärare peka ut som positiva? 

 

Nedan följer olika exempel på positiva inslag i eller egenskaper hos det laborativa arbetssättet 

utifrån informanternas svar under intervjuerna. 

 

3.2.1 Positiva inslag i eller egenskaper hos det laborativa arbetssättet 

 

Förskolan 

L1 framhåller huvudsakligen utomhusvistelse som ett positivt inslag i det laborativa arbetssättet. 

Hon lyfter även fram användandet av vardagsspråket och tror att det är mycket bra att barnen får 

vänja sig från början att det inte är något märkvärdigt. Hon berättar att de i förskolan pratar mycket 

om att barnen är kompetenta. De måste se på barnen att de kan mycket mer än vad de vuxna tror 

och vill lära sig att använda begrepp som exempelvis triangel. Hon ger också ett exempel från deras 

nuvarande arbetsområde, bråk, och betonar vikten av att använda sig av rätt begrepp. Om barnen 

vill ha åtta sextondelar av en frukt försöker hon visa hur det ser ut i både bilder och tal. Och, 

tillägger hon, ”det man inte förstår idag, det förstår man i morgon”.  

 

Förskoleklass-åk 3 

L2 hävdar att geometri främst handlar om att skapa en inre bild, att få en känsla för form. Just det 

laborativa arbetssättet menar hon ger en inre bild och är ett redskap för den bilden. Hon tror att det i 

framtiden bidrar till att eleverna kan se med geometriska ögon i vardagen, när de exempelvis 

snickrar och möblerar rum. L2 anser att det är bra för eleverna att få hålla i föremålen när de jobbar 

med laborativa inslag i geometriundervisningen, men reflekterar över att de äldre glömmer bort att 

känna på föremålen för att riktigt förstå dem. De yngre eleverna behöver få en upplevelse av 

föremålet i kroppen, anser hon, och att de då kan bilda geometriska former med kroppen eller lägga 

sig ner och göra formen tillsammans med kompisarna. Sådant gör de ofta med de yngre barnen, och 

en del barn behöver det kinestetiska långt upp i åldrarna för att ta till sig och förstå, förklarar hon. 
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Här ges ett konkret exempel från när de arbetade med tredimensionella former, närmare bestämt 

pyramider, kuber och koner. Vid det tillfället såg de att eleverna satt och snurrade på figurerna. De 

tittade inuti, öppnade den ena och vecklade ut den andra och upptäckte sådant som: ”Aha, en platt 

form! Så ser platt ut.” L2 förklarar att det är väldigt nyttigt för eleverna att få se hur en figur ser ut 

från alla håll och kanter och tror att det kan vara svårt att förstå hur de geometriska föremålen ser ut 

i det tvådimensionella planet om man inte har känt dem med kroppen. Hon menar att det laborativa 

arbetssättet i geometriundervisningen är bra för minnet. Här citerar hon ett kinesiskt ordspråk: ”Det 

man ser, det glömmer man. Det man gör, det minns man.” L2 berättar även om ett tillfälle när detta 

blev bekräftat. Hon tar ett exempel från när de hade nationella prov och insåg att klassen kunde 

referera till det praktiska de hade gjort tidigare. Hon la märke till att många elever satt och tittade 

mot ett fönster som om de satt och tänkte på något. När hon frågade om det efteråt svarade 

eleverna: ”Men jag kommer ju ihåg när vi gjorde det där.” 

L3 svarar på frågan om vilka som är de positiva inslagen i eller egenskaperna hos det 

laborativa arbetssätten att han tror att det är de lekfulla övningarna. Han berättar att deras strävan är 

att kunna göra saker, övningar och lekar på ett enkelt sätt, med lite material. Det ska inte vara svårt 

att gå ut och arbeta, anser han. Han framhåller att det är bra att använda billig materiel. L3 menar 

vidare att detta arbetssätt även fungerar på äldre elever. Han ser dock en ålderskillnad gällande 

användande av vardagsspråk. För de yngre barnen, i årskurs 1 och i förskoleåldern, handlar 

matematiken mycket om begrepp, att föra in ett mattespråk och att ta vara på vardagssituationer. 

Han tillägger att det är precis det PriMa-projektet handlar om. Förskolepersonal är inte särskilt 

matematikintresserad från början, generaliserar han. Dock tror han att den personalgruppen behöver 

kunna se vardagssituationerna och öva in mattespråket, till exempel enkla begrepp som bakom, 

framför, ovanför och under. L3 påpekar att detta är grundläggande för matematiken och väldigt 

praktiskt att göra utomhus. Där kan en elev till exempel känna på stenar för att sedan säga vilken 

som är tyngre eller hämta en pinne som är smalare än någon annan. ”Det här mattespråket måste ju 

grundläggas när de är små”, upprepar han.  

 

Åk 4-6 

L4 hävdar att man i en laboration får in positiva inslag av samarbete och gemenskap och att det är 

en av vinsterna. Utöver detta får eleverna utmaningar och träna på problemlösning. Hon menar att 

laborativa inslag även visar att matematiken har ett rikt innehåll. L4 förklarar att det inte finns ett 

facit på alla deras laborationer utan flera olika. Laborativa inslag i geometriundervisningen 

upplever hon framför allt kan göra att eleverna får positiva erfarenheter av matematiken, som de 

sedan bär med sig i framtiden. Dessutom får de något att koppla sina kunskaper till. Hon ger ett 
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konkret exempel från när de i förskoleklass introducerat längdmåtten en meter och en decimeter. Då 

tillverkade de själva figurerna Mats Meter, som var en meter lång, och Dennis Decimeter, som 

förstås var en decimeter. L4 berättar att det visat sig senare i skolgången att eleverna sitter och 

tänker på att ”Mats Meter är så lång” och ”Hur många Dennis går det på den här metern?” Hon tror 

att det är viktigt att eleverna får vad hon kallar krokar att hänga upp kunskapen på. När de sedan 

sitter i skolbänken och ska räkna ut arean och omkretsen blir det lättare om de även har fått göra det 

konkret, förklarar hon. Detta för att kunskaperna då lagrats i hjärnan på ett sätt så att eleverna kan 

plocka fram det. Men hon lyfter även fram en risk med det laborativa arbetet: Om man inte har en 

grunduppsättning av laborativ materiel, finns det risk att man börjar ägna mycket tid åt att tillverka 

egen sådan och mindre tid åt mål och syfte.  

L4 menar att aktivering av olika sinnen är mycket viktigt i alla åldrar. Hon anser även att det 

faller sig naturligt i förskola och förskoleklass att arbeta med alla sinnen, eftersom de innefattas av 

pedagogiken för de åldrarna. När eleverna sedan kommer in i skolans värld och om man tittar uppåt 

i åldersgrupperna tror hon att man fokuserar så mycket på de skrivna symbolerna att de tar över och 

eleverna tappar bort andra uttrycksformer, som exempelvis bilder. Hon tänker att vardagsspråket 

inom geometrin är viktigare under de tidiga åren men hävdar också att lärarna är skyldiga att visa de 

äldre eleverna att det fungerar i vardagen. Vidare påpekar hon att det kommer en utveckling rent 

språkligt när eleverna blir äldre men att hon absolut tror att de ska kunna börja träna och få in 

begreppen i tidigare åldrar.  

 

Åk 7-9 

L5 lyfter fram att hon arbetar mycket med begrepp under de laborativa lektionstillfällena, vilket hon 

framhåller som positivt. Det blir på så vis att eleverna tränar det matematiska språket muntligt 

också. Hon ser geometri som en bro mellan konkret och abstrakt och förklarar att det arbetet 

innebär att se de generella sambanden och göra generaliseringar. L5 menar även att det laborativa 

arbetssättet aktiverar olika sinnen och att det är mycket viktigt. Hon tror att det är bra när eleverna 

får se samma saker göras på olika sätt, för att vi lär oss på olika sätt. Den här metakommunikationen 

är bra för eleverna, påpekar hon. Att de blir medvetna om den, att de kan tänka och reflektera över 

vad som är bra för dem. Hon ger som exempel att om en elev vet att ett pågående arbetssätt inte är 

hans eller hennes styrka kanske han eller hon kan tänka att det faller på plats senare under 

diskussionerna. L5 vill även undvika att arbetet blir för banalt. Att arbeta laborativt behöver inte 

betyda att bara arbeta med grunderna, utan snarare tvärtom, då det laborativa många gånger kan 

vara en bro till det abstrakta. Man lär eleverna att hantera och lösa problem laborativt och de kan 

sen göra det helt abstrakt. 
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L6 beskriver som en av fördelarna med de laborativa inslagen att eleverna plockar in det 

abstrakta i verkligheten. Hon tycker att hon vinner mest mark med det laborativa arbetet hos de 

elever som har dåligt självförtroende, de hon får kämpa mest med, och mycket mindre mark hos de 

med matematisk begåvning. De har abstraktionen, tillägger hon, och kanske känner ungefär: ”Det 

blir så. Men jag fattar ju det här”. L6 lyfter också fram vikten av att de laborativa arbetssätten 

aktiverar olika sinnen. Hon beskriver att läroboken många gånger upplevs tråkig och riktar sig bara 

till ett sätt att tänka. Därför försöker hon plocka in mycket annat och nyansera undervisningen.   

 

Gymnasiet 

Ett inslag L7 ser som positivt i det laborativa arbetssättet är att eleverna lär sig att använda 

mätverktyg praktiskt. Speciellt upplever han att tjejer är väldigt osäkra på detta och exemplifierar 

med att de ofta inte har använt skjutmått och därför inte vet hur man använder dem och vilka sorters 

mätningar man kan göra med dem. L7 menar att det laborativa arbetssättet hjälper eleverna att inse 

att de har nytta av matematiken och att det finns problem i samhället som man måste lösa med 

matematik. Dessutom kanske de upptäcker att det ofta är ganska enkelt att göra till synes 

komplicerade saker. Han ger som exempel höjdmätning av ett träd. Det kan man göra med många 

olika metoder och ibland är vissa metoder bättre än andra, påpekar han. Höjdmätningar kan man 

dessutom applicera på historiska händelser, när man mätte jorden till exempel. Man kan alltid 

koppla det till det historiska, ända från 1600-talet, tycker L7. Speciellt geometriområdet, och 

eleverna upplevs gilla det. På lektionerna brukar han även visa en del filmer om geometri.  

Han anser angående det laborativa arbetet att det är väldigt bra att det bryter från läroboken. 

Men det beror också på hur bra den lärobok man har är på att följa den röda tråden, tror han. Det 

kan vara så att vissa kapitel inte är bra och att man då måste frångå den ibland. Men ofta är det 

väldigt strukturerat i geometrin eftersom den funnits så länge. Geometriområdet tror L7 är det 

enklaste, men tillägger att man då får hoppas att eleverna också har de bakomliggande kunskaper 

som behövs, som till exempel aritmetik. L7 tror att det är positivt att bryta den teoretiska 

undervisningen ibland, men varnar dock för att ha alltför mycket omväxling. Detta eftersom 

gymnasieeleverna är betygfixerade och ibland tror att omväxlingen kan inkräkta på deras förväntade 

betyg. De är ofta målinriktade, och man får vara försiktig så att man inte varierar för mycket. Då 

kan de, enligt L7, bli störda så att de tappar den röda tråden i det läraren försöker förmedla och 

därmed misslyckas med att nå sina mål.  
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3.2.2 Samlade reflektioner om positiva inslag i eller egenskaper hos det laborativa arbetssättet 

 

L1-L5 anger som positiva egenskaper att barnen och eleverna i och med det laborativa arbetssättet 

får träna sig i att kommunicera matematik samt att lära sig använda ord och begrepp. Träning i 

vardagsspråk och att uttrycka sig med egna ord betonas särskilt för de yngsta. L6 och L7, vilka 

huvudsakligen undervisat äldre elever, nämner inte alls något om kommunikationsträning. Kanske 

tänker de på samma sätt som L3 uttrycker det: "mattespråket måste ju grundläggas när de är små." 

Något annat som informanterna verkar tycka är viktigare för de yngre är att lära sig tänka i bilder, 

att "se en inre bild" av något. Detta nämns av lärare från förskole- till mellanstadieåldern men inte 

av de tre som undervisar äldre elever. L2 och L4 framhåller även att det laborativa är bra för 

minnet. På grundskolenivå nämner samtliga informanter, L2-L6, aktivering av olika sinnen som en 

fördel. L3, L4 och L6, som också täcker upp åldergruppen F-9, belyser de positiva upplevelser och 

känslor som kan komma av arbetssättet. Hos L6 märks detta även i form av bättre självförtroende 

för de elever som tvivlat på sin matematiska förmåga.  

Båda högstadielärarna i studien ser det positiva i att laborativa arbetsformer kan hjälpa 

elever att generalisera, att bygga en bro mellan det konkreta och det abstrakta. L4 lyfter även fram 

att mellanstadieeleverna lär sig sociala färdigheter genom samarbete. Enbart lärare för äldre elever 

(L6 och L7) talar om fördelarna med att det laborativa arbetet erbjuder variation och omväxling i 

undervisningen. L7 tillägger dock att gymnasieeleverna inte vill ha för mycket av det eftersom de är 

rädda att det påverkar betygen negativt. Två aspekter som han är ensam om att nämna är att 

eleverna lär sig använda mätverktyg och att kunskaperna går att applicera historiskt. I motsats till 

vad L7 tog upp tidigare, att det kunde bli dyrt, verkar man från förskolan till mellanstadiet anse att 

det är lätt att ta fram billiga laborativa arbetsformer, till exempel hitta geometriska former i naturen, 

klippa egna figurer eller använda sina kroppar. Samtliga lärare talar, på olika sätt, om det positiva i 

att laborativt arbete kan göras vardagsnära och verklighetsanknutet eller användas till att lösa 

verkliga problem. 

3.3 Ökad förståelse och förhöjd elevprestation genom laborativa arbetssätt 

Detta delkapitel under Resultat svarar på tredje frågeställningen: 

 

 Tycks de laborativa arbetssätten, enligt intervjuade lärare, leda till någon ökad förståelse av 

geometri eller förhöjd elevprestation i matematikämnet? 
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Nedan följer olika exempel på hur informanterna upplever att elevernas förståelse av geometri eller 

prestation inom matematikämnet påverkas av laborativa arbetssätt i undervisningen.  

 

3.3.1 Förändring av elevers förståelse av geometri och prestation i matematikämnet 

 

Förskolan 

L1 upplever en ökad förståelse hos barnen när de arbetar laborativt. Hon tycker att barnen pratar på 

ett annat sätt, särskilt kring de geometriska formerna. Det är ett område som hon upplever ganska 

lätt att jobba med också. På förskolan har de har klistrat fast geometriska former i olika färger i en 

halvcirkel, där barnen sitter när de har samling. L1 berättar att när hon hade den stunden med tre till 

fem år gamla barn talade hon om för dem var de skulle sitta. När hon till exempel sa att de hellre 

skulle sitta på den blå cirkeln eller den gröna kvadraten hittade alla barnen rätt figur. ”Och då blir 

man väldigt glad”, avslutar hon.  

 

Förskoleklass-åk 3 

L2 berättar om en situation där hon gick förbi några flickor ur fjärde klass i korridoren och de sa: 

”Är det matte?” och suckade. Hon berättar att de har sett i utvärderingar att det finns ett stort 

intresse för att arbeta laborativt. De har också sett att eleverna tycker att matematiken är väldigt 

rolig ända till slutet av åk 3. Sedan finns det tydliga tendenser från och med vårterminen i åk 4 att 

allt intresse har försvunnit. Det är för att matematiken då är så upprepande, tror hon. Eleverna 

förväntas då, enligt L2, räkna samma saker och göra det likadant hela tiden. Som kontrast berättar 

hon om dagens lektion, under vilken hennes elever tillverkade en kubikdecimeter, och hon såg hur 

glatt de satt och klippte och klistrade. De var hur nöjda som helst, kände hon. Dock tror hon inte att 

de klarar av att ha sådana avbrott varje dag.  

Hon upplever att eleverna fått bättre förståelse med hjälp av laborativa inslag inom vissa 

områden, främst inom geometri och bråk. De har fått bättre förståelse för tallinjen, där de har satsat 

på det laborativa och gjort det i alla åldrar i alla moment. Detsamma har hon även upplevt hos de 

äldre eleverna gällande bråk och decimaltal. L2 berättar om ännu fler områden där det laborativa 

påverkat över tid. Även om hon menar att ribban är låg och det är den minsta grundläggande nivån 

de ska kunna tycker hon att eleverna har blivit riktigt duktiga och säkra på områden som area och 

bråk. Där såg hon också att de kunde referera, gå tillbaka och tänka: ”Det här har vi gjort”. L2 

belyser att hon och hennes elever de senaste tre åren har arbetat mycket mer laborativt än tidigare 

och eleverna som nu går i åk 3 har arbetat laborativt sedan de var sex år. De har fått ett 

tankeredskap, menar hon, men tillägger att de kan behöva repetera strukturen när de blir äldre. 
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L3 upplever att svårigheten med att kunna utvärdera elevernas förståelse av geometri, eller 

matematik i allmänhet, är deras dilemma. Men de arbetar med något som kallas PriMa-projektet, 

som enligt L3 handlar om att lyfta matematikutbildningen under en treårsperiod i Umeå. Nu satsar 

man lite mer på matematik, menar han. Laborativ matematik är inte det enda, utan en del i 

satsningen. Dock tror L3 att det är en viktig del. Han berättar att de inte gjort någon egen 

utvärdering eller undersökt elevernas prestationer, men att det finns en allmän känsla av att det är 

roligt och lustfyllt. ”Och det man tycker så om, det är det man lär sig”, säger han. L3 ser en viss 

förändrad elevprestation när de arbetar laborativt och han tycker att det ökar förståelsen. Han tror att 

elevernas syn på matematiken förändras så att den inte upplevs så krånglig. Han berättar vidare att 

många elever tycker att det är roliga övningar de gör. De förstår att det är matematik, men när den 

genomförs praktiskt på det här sättet upplever L3 att eleverna tycker att den blir lättare.  

 

Åk 4-6 

L4 har märkt att elevernas kreativitet och förmåga att lösa problem har utvecklats enormt sedan hon 

började fokusera mer på laborativa arbetssätt. Hon ser även att elever som inte visat kunskap inom 

andra områden visar kunskaper i det laborativa och att de dessutom vågar anta utmaningar på andra 

sätt. L4 berättar att de på skolan har varit med ett par år i kängurutävlingen som NCM anordnar och 

att hon kan se att eleverna nu ser möjligheterna i frågeställningarna när de löser en uppgift. Hon gör 

en jämförelse med första året de var med i tävlingen, då eleverna kryssade i en svarsruta och gick 

vidare. Det var flervalsalternativ och eleverna visade inte riktigt hur de hade löst uppgifterna. Men 

nu tycker hon att eleverna kan klura mer. De kan rita en bild eller använda något föremål de har på 

bänken för att lösa uppgifter. L4 tror också att eleverna använder fler sinnen än vad de gjort 

tidigare. Ytterligare något som hon påpekar som positivt är elevernas nya självförtroende. De visar 

att de även vågar göra felberäkningar, att det inte gör något utan att det bara är att pröva igen och 

titta hur de andra har gjort.  

L4 har sett att eleverna gör bättre resultat i geometri och att de har bättre kunskaper i till 

exempel enhetsomvandling, vilket de blivit riktigt bra på. Hon säger att hon ibland blir lite förvånad 

över att de klarar ganska svåra enhetsomvandlingar, som till exempel till kubik och kvadrat. 

Eleverna har också fått ett ökat intresse för matematiken, är glada när de har laborationer och tycker 

att det är väldigt roligt, berättar hon. Detta i kontrast till teoretiskt arbete och hon citerar eleverna: 

”Ska vi jobba i boken? Jaha.” [Här gör L4 en besviken min.] Men hon upplever en förändring över 

tid hos eleverna, där de små barnen nu har tilltro till sin förmåga. De har ett nytt självförtroende och 

det laborativa är ett naturligt inslag. I årskurs 3 är det något som händer, berättar L4. Många barn 

tappar då intresset för och självförtroendet i matematiken. Anledningen till detta menar hon är 
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oklar. Men hon tror att om man som lärare har förhållningssättet att det är roligt, då är det lättare att 

arbeta laborativt även med de elever som går i årskurs 5 och 6. Att man som lärare visar att man har 

roligt ihop med eleverna, att man är delaktig i laborationerna samt sätter sig ned med eleverna och 

ser hur de löser uppgifterna, det tror hon är särskilt viktigt i de åldrarna. Det är mer självklart med 

det laborativa arbetet kopplat till prestation när de är yngre, tillägger hon. 

 

Åk 7-9 

L5 tycker att det är svårt att säga om hon ser någon förändrad elevprestation eftersom det aldrig går 

att ha en riktig referensgrupp. Hon märker dock att när eleverna jobbar laborativt och undersökande 

utmanas de mer och ställs inför utmaningar som de kanske inte hade mött om de bara hade räknat i 

boken. Något annat hon upplever är att de som orkar ta sig an det laborativa arbetssättet får en ökad 

förståelse av matematikämnet genom det. Hon ser en svårighet i att hon tar över eleverna efter 

ganska många år i skolan och att mycket beror av hur eleverna lärt sig att arbeta innan. Har man inte 

hunnit ställa om dem till att arbeta laborativt kan det vara lite negativt i inledningsskedet, är hennes 

erfarenhet. L5 berättar att hennes elever ganska länge tyckte att det var roligare att arbeta i boken 

när de började med den laborativa satsningen. Men det var nog för att de inte hade förstått vitsen 

med det, menar hon. För dem var matematik bara att räkna och med det laborativa arbetssättet 

bryter man traditionerna.   

L6 anser att eleverna blir duktigare och duktigare och att det laborativa är en del av det, men 

hon tycker att det är svårt att avgöra om det enbart beror på laborationerna eller om de utgör en del 

av ”pusslet”. Om det finns någon skillnad i förståelse för områden de haft laboration i och inte kan 

hon inte avgöra eftersom hon aldrig undersökt det. Hon upplever dock en förändring av elevernas 

syn. L6 berättar att hon har sett saker hända på arbetsplatsen sedan hon började där. Från början fick 

de kämpa på grund av att matematiken hade så låg prioritet hos eleverna. Hon diskuterade då med 

sina kollegor om hur de skulle lyfta ämnet. ”När vi hade A-pass så kom alltid matten längst ner”, 

säger hon, och eleverna gjorde alltid minsta möjliga insats som krävdes vid läxläsning. Hon berättar 

stolt att de nu har arbetat upp sig från det tillståndet och att matematiken har fått mycket högre 

status under de tio år hon har arbetat på skolan. L6 menar att det är väldigt svårt att mäta 

förändringen av förståelsen hos eleverna men tror själv på arbetssättet och tycker sig se att de får en 

”stabilare förståelse” för matematiken när man gör den i laborationsform. Hon tror att detta beror på 

att matematikundervisningen inte får bli enformig och att variation behövs för att eleverna inte ska 

tycka att det blir tråkigt. ”Det ska vara kul”, avslutar hon.  
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Gymnasiet 

L7 hävdar att elevernas förståelse av matematikämnet absolut ökar när de arbetar laborativt. Han 

anser att det inte finns något bättre sätt när man ska lära sig något än att lära sig med händerna och 

påpekar att även forskningen visar detta. L7 trycker även på vikten av att skriva och anteckna och 

att detta också bör göras för hand för bästa resultat. Att inlärning via händerna är bra tror han att 

man förstår lätt om man exempelvis snickrar hemma. Teori är en sak, menar han, men genom att 

arbeta praktiskt sätter man teorin på prov. En av fördelarna menar han är att man på ett helt annat 

sätt inser när något blir fel och att man då lättare kan undvika att göra samma typ av fel i framtiden. 

 

3.3.2 Samlade reflektioner om laborativa arbetssätts inverkan på elevers förståelse och 

prestation 

Genom laborativt arbete har förskolebarnen, enligt L1, lättare att förstå och prata om färger och 

geometriska former. L2 säger att hennes elever har fått en ökad förståelse, främst inom geometri 

och bråkräkning, och att de genom det laborativa arbetet har fått tankeredskap att ta till när det 

behövs. L3 tror att de laborativa inslagen har gjort geometrin mindre krånglig för eleverna och 

därmed ökat deras förståelse. L4 upplever att hennes mellanstadieelevers kreativitet och förmåga att 

lösa problem har utvecklats enormt sedan hon började ha mer fokus på laborativ matematik och 

även att elevernas självförtroende och mod att anta utmaningar har stärkts.  

L5 och L6, vilka huvudsakligen har arbetat med högstadieelever, tycker båda att det är svårt 

att mäta om det laborativa arbetssättet ökar elevernas förståelse. L5 har ibland upplevt att elever 

som är ovana den arbetsformen inledningsvis hellre räknar i sin bok, tills de har hunnit ställa om 

och förstått syftet. Dock upplever L5, precis som L4, att eleverna ställs inför nya utmaningar i 

matematik genom de laborativa och undersökande inslagen och hon tror att det laborativa 

arbetssättet, för de som tar sig an det, ger en ökad förståelse av matematikämnet. Även L6 säger att 

hon tror på det laborativa arbetssättet, att det utgör en av flera pusselbitar, erbjuder variation och att 

det ger en ”stabilare förståelse”. L7 hävdar absolut att gymnasieelevernas förståelse av 

matematikämnet ökar när de arbetar laborativt. Han tror att de lär sig bäst genom att använda 

händerna och att de genom praktik lär mer av sina misstag än genom teori.  

Sammanfattningsvis har alla lärare inom åldersgruppen F-9 erfarit att eleverna tycker att 

matematiken blir roligare med laborativa inslag och samtliga lärare inom alla studiens 

åldersgrupper, från förskola till gymnasium, tror att laborativt arbete ökar elevernas förståelse av 

geometri och/eller höjer deras prestation inom ämnet matematik. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Laborativa undervisningsformer bör, enligt flera studier samt kunskaps- och forskningsöversikter, 

både mindre och riksomfattande, användas mer frekvent som komplement till den traditionella 

undervisningen för att förbättra utbildningens kvalitet (Hult, 2000; Mehari & Sandström, 2007; 

Nilsson, 2005; Runesson, 1999; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2003). Detta stämmer väl 

överens med mina iakttagna resultat i den här studien. Alla lärare inom åldersgruppen F-9 säger att 

eleverna har roligare när de arbetar laborativt och enligt forskning gynnar de positiva känslorna 

inlärningen av ett ämne, antingen direkt, eller indirekt genom att de ökar intresset och motivationen 

för ämnet ifråga (Nilsson, 2005; Rystedt & Trygg, 2010; Skolverket, 2003). Dessutom upplever alla 

informanter att deras elevers förståelse och/eller prestation ökar tack vare laborativa inslag i 

matematikundervisningen.  

Med anledning av dessa fakta, och att laborativt arbete trots detta inte förekommer i så hög 

utsträckning i skolorna, anser jag att läroplansförfattarna på många sätt brister i sitt uppdrag, 

nämligen att författa goda läroplaner, när de inte uttryckligen uppmanar mer till sådana 

arbetsformer. Som jag tidigare nämnde i avsnittet om läroplaner under Forskningsgenomgång står 

till exempel ingenting som med nödvändighet innebär konkretiserande aktiviteter eller laborativt 

arbete i senaste kursplanen i matematik för grundskolan (Skolverket, 2011b). Om inte 

styrdokumenten gör det de ska, det vill säga styr skolornas undervisning på ett tillfredsställande sätt, 

finns ju inga garantier för att skolledningar eller lärare själva inser bristerna och tar tag i problemen. 

Min farhåga är att detta på sikt leder till ännu sämre allmänkunskaper i matematik och kanske inte 

minst i geometri. 

Vilka svårigheter eller nackdelar finns det då med laborativt arbete, som bidrar till att det 

inte används i större utsträckning i dagens utbildningssystem? Laborativt arbete ställer andra krav 

på lärarens kommunikationsförmåga, då det laborativa innehållet måste kunna förmedlas till 

eleverna och syftet inte alltid är givet. Från mellanstadieåldern och uppåt nämner informanterna att 

ett visst motstånd kan finnas från elever som är vana att bara räkna i boken. Dessutom finns det 

elever som har gåvan att direkt kunna ta till sig ett abstrakt innehåll och inte vill ta omvägen via 

laborativa övningar, vilket Runesson (1999) benämner som "förmåga till teoretisering". Jag tror att 

en del elever helt enkelt behöver träna på att jobba laborativt och att det är viktigt att det får bli ett 

återkommande inslag i matematikundervisningen. Annars finns en risk att eleverna frikopplar det 

från den "riktiga" matematikundervisningen och bara ser det som omväxling. En annan, möjligen 

problematisk, aspekt som nämns av informanter från skilda åldersgrupper är krav på utrustning och 
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behov av förberedelsetid. L7 talar om att det behövs bra laborativt arbetsmateriel på gymnasiet, men 

att det istället kan vara kostsamt. Det är alltså en budgetfråga. Tiden finns inte heller att arbeta 

laborativt så mycket som han skulle vilja, helst en gång i veckan. Både gällande tids- och 

pengaaspekten tänker jag att förutsättningar måste skapas på ett eller annat sätt, kanske genom 

politiska insatser. Jag tror att vi även skulle behöva bättre ut- och fortbildning för lärare i laborativa 

undervisningsmetoder. En del lärare måste också få ökad tilltro till att sådana arbetsformer fungerar. 

L7 nämner även gymnasieelevernas betygsfixering och rädsla för att det laborativa ska dra ner 

betygen. Jag menar att om vi ger dem lusten att lära så kommer de sannolikt även att få bättre betyg 

och att vi som lärare kan påverka detta. Inte minst genom att, som Runesson (1999) förespråkar, 

erbjuda variation i undervisningen, laborativa, förklarande modeller och konkret materiel. Enligt 

mina erfarenheter behöver många elever kunna konkretisera för att förstå ett matematiskt innehåll 

och inte bara utföra mekaniska räkneoperationer.  

Men jag frågade mig ju i inledningen om det finns det någon åldersgräns för den typen av 

lärande. Jag menar att förmågan till teoretisering och att tänka i symboler ofta är mer individ- än 

åldersbunden och att det, hur som helst, sällan eller aldrig kan skada med lite variation i 

undervisningen. Snarare tvärtom, vilket forskning och kunskapsöversikter också visar (Runesson, 

1999; Skolverket, 2003; Rystedt & Trygg, 2010). Till sist vill jag också, grundat på egen erfarenhet, 

ta upp att gruppstorleken kan försvåra. Detta beror förstås delvis på vilka laborativa arbetsformer 

man har tänkt använda, men jag upplever det svårare med stora grupper yngre elever än äldre. 

Oavsett vilka svårigheter man kan stöta på när det gäller laborativ matematikundervisning tror jag 

dock att fördelarna med arbetssätten är fler än nackdelarna. 

I Lusten att lära tar man upp ett alltför vanligt tillstånd, enligt mina erfarenheter främst 

förekommande hos högstadie- och gymnasieelever, nämligen att man helt har gett upp (Skolverket, 

2003). Man sitter resignerad vid sin bänk, om man ens är på lektionen, och försöker inte ens längre. 

Dessa elever har tappat förståelsen för undervisningsinnehållet för länge sedan och bestämt sig för 

att matematik är omöjligt. I detta skede, vilket jag brukar kalla en låsning, är det inte så underligt att 

matematiken upplevs tråkig och eleverna börjar mer eller mindre hata ämnet. Förstadiet till detta 

nämns av Nilsson (2005), där eleverna inte riktigt har kastat in handduken än, men är passiva, har 

slutat förstå och försöker helst bara memorera formler och nöta in mekaniska räkneregler för att ta 

sig igenom den aktuella kursen. Jag tror att båda dessa tillstånd i många fall går att förebygga 

genom en högre förekomst av laborativa inslag och konkreta aktiviteter. Laborationer kan ge en 

känsla av mening åt lärandet, underlätta förståelse och föda motivation, säger Hult (2000). Rystedt 

och Trygg (2010) tillägger ett ökat intresse, en mer positiv syn på ämnet, minnesbilder som befäster 

lärandet och en bro mellan det konkreta och abstrakta. Kort och gott, chansen växer för de här 
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eleverna att förstå och lära sig matematik. Och ju mer man märker att man kan och förstår, desto 

hellre vill man fortsätta lära sig, anser Skolverket (2003), och då ser utvecklingen genast positiv ut. 

Det fina med detta fenomen är att det inte heller, enligt Skolverket (2003), är åldersspecifikt utan 

stämmer in på alla åldersgrupper. Informanterna i min studie använder också, nästan mangrant, 

nämnda argument eller liknande de av Hult (2000) och Rystedt och Trygg (2010) ovan när de 

motiverar laborativ matematikundervisning. Det tycks alltså råda en viss konsensus i den här frågan 

mellan forskare och faktiska utövare, det vill säga de verksamma lärarna. Nu hoppas jag bara att 

denna insikt inom kort även ska nå våra beslutsfattare. 

4.2 Metoddiskussion 

Det finns både för- och nackdelar med djupintervjuer av det slag som den här studien bygger på. 

Först och främst är det viktigt att man vet vad det är man vill undersöka så att svaren på 

intervjufrågorna i största möjliga mån håller sig inom ramen för ämnet. Mycket hinner sägas under 

en timme och eftersom det är så viktigt med öppna frågor i sådana här sammanhang behöver 

ämnesvalet vara snävt. Intervjumaterialet kan annars lätt bli för stort. Det finns heller inga garantier 

för att forskningsfrågorna besvaras av intervjusvaren, beroende på informanternas erfarenheter eller 

eventuella brist därpå, olika tolkningar av frågorna och utsvävningar i svaren. Den kritiske läsaren 

har säkert uppmärksammat att det på några ställen förekommer intervjusvar som kanske inte helt 

passar in som svar på gällande frågeställning eller lika gärna hade kunnat stå under en annan 

underrubrik. Detta kan bero på brister i mina frågeformuleringar, otydlighet eller missförstånd. 

Ibland kan också informanten frångå ämnet och ge väldigt svårtolkade eller vida svar. Mina 

frågeställningar kan ha varit för snävt förknippade med varandra och därför inte varit så lätta för 

informanten att skilja åt. Ett annat problem uppstod vid analys av materialet då det ibland även var 

svårt för mig att placera svaren under rätt fråga. Trots detta tror jag mig för det mesta ha fångat 

kärnan i materialet. En god lyssnandeförmåga och viss vana att hålla i intervjuer är att 

rekommendera, då det ibland krävs att frågor upprepas eller följdfrågor ställs för att hålla kvar eller 

leda samtalet tillbaka till ämnet. Även det var en utmaning för mig. 

Apropå ämnet är det förstås viktigt att jag och informanterna talar om samma saker när vi 

använder vissa begrepp. I det här fallet var ett centralt begrepp ”laborativt arbetssätt”, vilket jag 

tidigare utvecklade under rubriken 1.1.2 Begreppsförklaringar. Som jag skrev i slutet av det 

avsnittet kände informanterna till hur jag såg på begreppet och min bedömning var att de instämde i 

den definitionen. Åtminstone var det ingen som invände mot den och jag hoppas och tror att jag inte 

misstog mig när jag tolkade deras tigande som samtycke.    



 

 

 

 

37 
 

Intervjupersonerna måste väljas med omsorg. Detta kan i första skedet upplevas arbetsamt 

men är positivt i den mening att frågorna sannolikt lättare kan besvaras av utvalt erfarna personer. 

Dessutom kan det vara nödvändigt om man vill nå på djupet i en studie. För att få resultat som vore 

mer statistiskt säkerställda kunde jag ha haft fler informanter, men då hade arbetet blivit alldeles för 

stort. Viss sovring krävdes förstås redan, trots att jag bara hade sju deltagare i min studie. Jag kan 

därför inte garantera att allt av relevans fick plats, även om jag anser mig ha tittat genom rätt sorts 

glasögon när jag analyserade undersökningsmaterialet.  

Denna subjektiva bedömning är lättare att komma ifrån genom till exempel en större 

kvantitativ enkätundersökning, men vid en sådan blir bortfallet ofta stort och svaren för styrda. 

Oavsett vilket av dessa undersökningssätt som används kan svaren och därmed även 

studieresultaten påverkas av informantens tillfälliga stressnivå, humör, minne, förförståelse och 

frågetolkning. Vid en enkätundersökning kan, och bör i många fall, sådana avvikelser eller 

missförstånd vara omöjliga att spåra och därmed irreparabla, vilket lyckligtvis inte är fallet i en 

samtalssituation. Jag upplever i det här fallet att mitt val av undersökningssätt, den 

semistrukturerade djupintervjun, var det bäst lämpade för att uppnå det med studien önskade syftet.  

4.3 För vidare forskning 

 

Denna intervjustudie är inriktad på laborativ matematikundervisning, med fokus på geometri, med 

avseende på barn i förskoleåldern samt elever på grundskola och gymnasium. Vidare studier i eller 

kring ämnet skulle säkert vara intressanta att följa, med samma eller andra forskningsfrågor 

och/eller målgrupper. Nedan ges några förslag på fortsatt forskning.  

 

 Det vore intressant med liknande studier i vuxenutbildningar också, till exempel genom 

intervjuer av lärare för, eller att undersöka arbetssätten i, kommunala vuxenutbildningar 

och universitetskurser i matematik.  

 En större studie i ämnet, med enkäter istället för intervjuer, skulle som sagt ge ett 

bredare och mer statistikvänligt resultat. Enkäter skulle med fördel kunna utformas för 

såväl elever och studenter som för lärare på olika stadier i skolor eller på 

vuxenutbildningar. 

 En annan undersökning skulle kunna bestå i att praktiskt införa varierande laborativa 

inslag i geometriundervisning i olika åldrar för att studera hur de tas emot och av vilka 

arbetssätt de olika åldersgrupperna drar mest nytta, med avseende på till exempel ökad 

förståelse, motivation eller kunskap. 
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 Slutligen vore det också värdefullt med uppföljande studier angående vad som görs eller 

vad som skulle kunna göras, antingen på nationell nivå, regionalpolitiskt eller av 

skolledningar, för att skapa förutsättningar för mer och bättre laborativ 

matematikundervisning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Vilka erfarenheter har du av matematikundervisning (och mer specifikt 

geometriundervisning)?  
(Utbildning? Vilka åldersgrupper har du undervisat i och hur länge? Vilka former av undervisning? 

Hur upplever du att matematik-/geometriundervisningen har förändrats sedan du själv gick i skolan 

och vad tycker du om dessa förändringar?) 

 

Vilka faktorer anser du är viktiga att tänka på när man förbereder en laborativ 

matematiklektion för en klass i din åldersgrupp? 
(Är detta åldersspecifikt eller inte, och i så fall, på vilka sätt och varför?) 

 

Kan du beskriva, så utförligt som möjligt, de olika laborativa arbetssätt som du själv har 

använt dig av i din matematik-/geometriundervisning? 

(Hur ofta använder du laborativa inslag i din undervisning? Hur ofta skulle du vilja göra det?) 

 

Kan du beskriva några lyckade/mindre lyckade lektioner med laborativa inslag? (Vad tror du 

det är som gör att en laborativ matematiklektion går bra/dåligt? Blir det för stökigt i 

klassrummet/svårt att organisera? Vilka inslag i, eller egenskaper hos, det laborativa arbetssättet 

skulle du peka ut som positiva?) 

 

Hur upplever du att elevers syn på och förståelse av matematik/geometri påverkas av 

laborativt arbete? 

(Varför tror du att det finns ett sådant samband? Hur stor del tror du beror på dig som lärare 

respektive det laborativa materialet? Hur viktigt är det med aktivering av olika sinnen? Hur 

kommuniceras matematiken? Diskussioner mellan elever? Hur viktigt är användande av 

vardagsspråk? På vilket sätt sker uppföljning och sammanfattning av det laborativa arbetet? Om 

positiva förändringar: I vilken utsträckning tror du dessa har att göra med att ”omväxling 

förnöjer”?) 

 

Har du sett någon förändring av elevernas prestation i matematikämnet? 

(I så fall vilken? Underlättas begreppsutvecklingen (bro mellan konkret och abstrakt)? Koppling till 

måluppfyllelse? Märks det i betygen?) 

 

 


