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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the use of manipulative materials in mathematics education 

with the main focus on grades 4 to 6. With the use of a phenomenological approach all the aspects of this 

phenomenon was examined. Qualitative interviews, participant observations and comparative content 

analysis of textbooks has been conducted to investigate the use of manipulative materials in mathematics 

education. The results indicates that the teachers that were interviewed possesses good knowledge of this 

teaching method. However these teachers struggled to find time to put this method into practice and there 

was not enough teachers to attend these classes. Because of this these teachers often let the subjects 

textbook determine how the planning of the lesson will turn out. These aspects are discussed as the cause 

of the reduced use of manipulative material in mathematics education in these grades. 

 

 

Nyckelord:  

Matematikundervisning, manipulative materials, laborativt arbetsätt  

 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 7 

2.1 Begreppsdefinition .......................................................................................................... 7 

3 Tidigare forskning. ................................................................................................... 8 

3.1 Matematikundervisning och det laborativa arbetssättet .................................................. 8 

3.2 Läraren och det laborativa materialet ........................................................................... 10 

3.3 Laborativt material mellan skolnivåerna (från förskoleklass till gymnasiet) ................ 12 

4 Metod ....................................................................................................................... 15 

4.1 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................ 15 

4.2 Urval ............................................................................................................................. 15 

4.3 Datainsamling ............................................................................................................... 16 

4.4 Sammanställning och bearbetning ................................................................................ 18 

4.5 Etiska ställningstaganden .............................................................................................. 18 

5 Resultatredovisning ................................................................................................ 19 

5.1 Den befintliga lärandemiljön och det laborativa materialet .......................................... 19 
5.1.1 Årskurs 5 ..................................................................................................................................... 19 
5.1.2 Årskurs 2 ..................................................................................................................................... 20 
5.1.3 Matematikverkstaden .................................................................................................................. 20 

5.2 Matematikundervisningen ............................................................................................ 21 
5.2.1 Årskurs 5 ..................................................................................................................................... 22 
5.2.2 Årskurs 2 ..................................................................................................................................... 22 

5.3 Läromedlet och det laborativa arbetssättet ................................................................... 24 
5.3.1 Pixel ............................................................................................................................................ 24 
5.3.2 Lyckotal ...................................................................................................................................... 26 

5.4 Intervjuer ....................................................................................................................... 27 
5.4.1 Mellanstadielärare ..................................................................................................................... 28 
5.4.2 Lågstadielärare .......................................................................................................................... 30 

5.5 Resultatsammanfattning ................................................................................................ 31 

6 Diskussion och analys ............................................................................................. 33 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 38 

7 Slutliga kommentarer ............................................................................................. 40 

8 Referenslista ............................................................................................................ 42 

Bilagor ........................................................................................................................... 45 

 

 



5 

1 Inledning  

Inom grundskollärarutbildningens matematikkurser finns det en genomgående 

uppmuntran att ibland lämna matematikboken. Detta för att ge plats för laborativ 

matematikundervisning och skapa omväxling och variation i undervisningen. Variation 

i undervisningen är något som Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar är en viktig 

förutsättningen för bra undervisning.  

 

Det laborativa arbetssättet grundades i den amerikanske filosofen och pedagogen John 

Deweys filosofier gällande pedagogik. Dewey (1991) hade uppfattningen att tanke och 

handling bör ses som en helhet och att uppdelningen mellan teori och praktik måste 

överges. I elevernas utbildning måste det enligt honom ges möjligheten att 

experimentera och aktivt pröva. För att följa Deweys filosofi och arbeta laborativt finns 

till hjälp en stor variation av olika laborativa material inom matematik som kan 

användas i undervisningen. Exempel på olika laborativa material är bland annat, 

Cuisenaire-stavar och multibaskuber. Dessa material kan i undervisningen hjälpa elever 

att skapa förståelse för hur exempelvis tal är uppbyggda och hur positionssystemet 

fungerar. Det är rektorernas ansvar på varje skola att se till det finns läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för elevernas lärande. Annat stöd förklaras i läroplanen som 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan vara i form av just 

laborativt material (Skolverket 2011). Även om denna typ av material således finns på 

skolorna så visar forskning att lärare inom grundskolan ofta inte använder det laborativa 

arbetssättet optimalt. Istället för att använda det laborativa materialet och arbetssättet 

som ett hjälpmedel för att utveckla elevers matematiska förståelse så används det främst 

som enbart ett roligt avbrott i undervisningen (Moyer, 2001). 

  

År 2003 var matematik huvudämnet för den internationella undersökningen PISA. 

Sverige deltog och resultatet hamnade över medelvärdet för de deltagande länderna. År 

2012 var det dags för matematikämnet att vara huvudämne igen, denna gång visade sig 

resultatet dock vara betydligt sämre och hela 25 av de 34 deltagande länderna presterade 

bättre än Sverige (Skolverket, 2013). Denna resultatförsämring har gjort att Sverige nu  

satsar på att fortbilda lärare inom matematikämnet. Om den laborativa 

matematikundervisningen kan fungera som den nödvändiga omväxling i undervisningen 

som både Dewey (1991) och Hagland et al. (2005) talar om. Kan rätt användning av 

detta arbetssätt då vara nyckeln till att höja kvaliteten på undervisningen, förbättra 

elevers kunskaper och därigenom också höja PISA-resultaten?  

 

Forskning som gjorts gällande laborativ matematikundervisning är främst riktad till 

förskolan och lågstadiet. Funderingar väcks då kring om den laborativa undervisningen 

främst är riktat till elever i lägre åldrar. Som blivande mellanstadielärare saknar jag 

forskning om laborativ matematikundervisning efter att eleverna lämnat lågstadiet. Med 

detta examensarbete ser jag nu en möjlighet att få inblick i hur det laborativa arbetssättet 

inom matematikämnet ser ut i just mellanstadiet. Vilka möjligheter finns det att arbeta 
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på detta sätt och hur används de laborativa materialen i mellanstadiet? Då detta 

arbetssätt, som jag tidigare nämnt, ofta används som ett roligt avbrott blir det tydligt att 

även lärares inställning till arbetssättet har en avgörande betydelse för hur 

undervisningen ger sig i uttryck. Med dessa funderingar vill jag undersöka den 

laborativa matematikundervisningen i mellanstadiet och dessutom undersöka om en 

skillnad finns mellan låg- och mellanstadiet i denna typ av undervisning.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur det laborativa arbetssättet används i 

grundskolans matematikundervisning. Fokus ligger på mellanstadiet och hur den 

laborativa matematikundervisningens ser ut i jämförelse med lågstadiet.   

 

Frågeställningar 

 Hur ser det laborativa arbetssättet i matematik ut på låg- och mellanstadiet? 

 Vilka laborativa material för matematikundervisning finns att tillgå i ett 

mellanstadieklassrum och ett lågstadieklassrum? 

 Hur möjliggör det använda läromedlet ett laborativt arbetssätt? 

 Vilken uppfattning och inställning till det laborativa arbetssättet har lärarna på 

lågstadiet och mellanstadiet? 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Söker man på laborativ undervisning på Nationalencyklopedin så förklarar sökresultatet 

först och främst att ordet laborativ har ursprung i latin och betyder arbeta. Laborativ 

undervisning kan då förklaras genom att detta är undervisning som stöds av och har 

inslag av konkreta experiment eller aktiviteter som elever aktivt får arbeta med. 

(Nationalencyklopedin, 2015.) Nationalencyklopedin hänvisar också i sökresultatet till 

John Dewey som myntat begreppet Learning by doing, detta kommer att ges en kortare 

presentation av under rubriken Tidigare forskning. 

 

I internationell forskning rörande fenomenet laborativ matematikundervisning har 

området benämnts med manipulative materials. Vid en direktöversättelse av denna 

benämning så får vi manipulativa material detta kan förklaras som objekt som tagits 

fram enbart för att utveckla tankesättet inom matematik och användas endast till 

matematikundervisning. Det laborativa arbetssättet kan också översättas till hands-on 

undervisning. Detta begrepp visar tydligt att eleverna genom detta arbetssätt får arbeta 

med något konkret som det kan ta på och arbeta med för att skapa en matematisk 

förståelse. 

 

 Med det laborativa arbetssättet avser jag i denna undersökning matematikundervisning 

genom vardagliga föremål och pedagogiska material. Vardagliga föremål är sådana 

föremål som används i matematikundervisningen och kan kopplas till vardagen, 

arbetslivet och naturen. Pedagogiska material är istället material som är speciellt 

framtagna för matematikundervisning.  
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3 Tidigare forskning. 

Under början av 1900-talet arbetade man i Sverige, precis som i USA, med att hitta nya 

undervisningsmetoder inom skolan. Precis som tidigare nämnts så hade John Dewey 

under denna tid ett stort inflytande på de nya undervisningsidéerna. Dewey ansåg att 

skolan är ett viktigt verktyg för en bra utveckling för individen och därigenom också 

utveckling av samhället i stort. En bra utveckling för samhället innebär därför att varje 

individ i skolan ska få möjlighet till individuell utveckling (Hartman, Roth och 

Rönnström, 2003). Individen utvecklas enligt denna teori i samspel med omvärlden, det 

är därför nödvändigt att skapa undervisning som är till nytta för praktiska problem som 

eleven kan möta i samhället. Eleverna måste därför enligt Dewey (1991) få en 

undervisning som gör det möjligt att aktivt experimentera och testa sig fram. Dessa 

teorier ledde till begreppet Learning by doing och John Dewey räknas sedan en lång tid 

tillbaka till pedagogikens klassiker (Hartman et al, 2003). Deweys efterföljare i både 

Europa och USA kom under denna tid att sprida dessa idéer vidare till att tillslut bilda 

nya metoder för undervisning som överensstämde med denna undervisningsfilosofi 

(Dewey,1991). Laborativt material och konkreta matematiska tillämpningar i 

matematikundervisning är således  inte någon ny företeelse (Rystedt och Trygg, 2010).  

3.1 Matematikundervisning och det laborativa arbetssättet  

Vad är egentligen laborativt material? Rystedt och Trygg (2010) förklarar laborativt 

material som både fysiska och digitala material. Fysiska material är oftast gjorda i trä 

eller plast, men även material som kan finnas i klassrummet eller hemmet så som 

pennor, makaroner eller kapsyler. Dessa material kan elever lätt arbeta med för att 

sortera, gruppera och sätta samman. Även Fick, O'Donnel, Puchner och Taylor (2008) 

förklarar laborativt material som konkreta verktyg att använda som en representation för 

den matematiska idén. Laborativt material kan också vara digitala material, detta kan 

exempelvis vara hjälpmedel som; smartboard, datorprogram, webbaserade applikationer 

eller grafräknare. (Rystedt och Trygg 2010)  

 

Trotts detta så hävdar Löwing och Kilborn (2002) att du tappat en av de vikigaste 

poängerna med konkretisering om du hävdar att laborativt material är samma som 

konkret material. De pekar istället på den viktiga aspekten att materialet i sig inte äger 

några konkretiserande egenskaper. Materialet i sig är således dött. Det är helt beroende 

på hur materialet används som avgör om det kan fungera konkretiserande eller ej. 

Materialet i sig kan inte bidra till konkretisering (Löwing Kilborn, ibid). Lärarens roll i 

användandet av laborativt material och det laborativa arbetssättet ges en mer ingående 

genomgång av under rubriken läraren och det laborativa materialet nedan.  

 

För att laborativ matematikundervisning ska ge ett så bra resultat som möjligt och skapa 

en djupare förståelse hos eleverna så krävs kontinuitet i användandet (Sowell 1989). I 

undersökningar som gjorts i ämnet har signifikant skillnad visats bland elevers 



9 

förståelse inom matematik efter att ha jobbat laborativt. Denna skillnad har dock bara 

visats då det laborativa arbetet har pågått under minst ett läsårs tid. Då de laborativa 

arbetssättet pågått under en kortare tid har resultatet inte visat på någon större skillnad. 

Resultat visade sig både för specifika mål inom matematikundervisningen och den mer 

övergripande förståelsen av matematiken. (Sowell 1989) 

 

Enligt Fick et al (2008) är laborativa material användbara som verktyg då elever 

försöker experimentera sig fram. Genom dessa experiment kan de hitta procedurer för 

att lösa matematiska problem. Använder eleverna istället det laborativa materialen för 

att försöka förstå en uträkningsprocedur som de redan kan, menar han att materialet inte 

ger samma positiva resultat.  

 

Enligt Goldin (2003) anser många matematiker och matematiklärare på högre nivå, så 

som gymnasiet, att exempelvis visuella hjälpmedel inom matematikundervisningen kan 

vara missledande på den mer avancerad nivån. Dessa lärare vill därför hålla sig till de 

abstrakta matematiska symbolerna och har en motvilja att arbeta med konstruerade 

representationer och bildspråk. Denna forskare menar även att matematisk förmåga är 

något som ofta anses vara medfött. Denna medfödda förmåga mäts sedan genom 

skolgången med hjälp av olika test. I dessa test är antal rätta svar och hastighet det mest 

relevanta. Matematiklärarna på denna matematiska nivå ser enligt Goldin (2003) det 

som ett stort problem i matematikundervisningen att de inte kan få elever utan denna 

medfödda förmåga  att skapa en djupare förståelse när de inte förstår den grundläggande 

matematiken. Goldin (2003) tydliggör detta med ett citat från ett lärarrum som 

presenteras nedan. 

 

Some students just don't have the ability to understand the concepts behind the 

mathematics, or to solve non-routine problems. You´re never going to get them to do it. 

We have to give these students at least the basic skills, and to do that there is no 

alternative to a lot of drill and practice [....] I myself learned mathematics perfectly well 

in a "traditional" program. The important thing is just to focus on the content. (Goldin, 

2003, s.190)  

 

I den mer avancerade matematiken så är det nödvändigt att ha goda kunskaper inom den 

abstrakta matematiken och kunna utföra procedurer med abstrakta matematiska 

symboler. Att den skickligheten samverkar med utvecklingen av den djupare 

meningsfulla förståelsen är något som ofta kan försummas av dessa lärare. (Goldin, 

2003) 

 

Denna forskning visar lärare som inte tror på att eleverna gynnas av det laborativa 

arbetssättet. Trots att arbetssättet kan vara grundläggande för den djupa förståelsen 

(Charlesworth och Leali 2012). Det finns även de lärare som tror på det laborativa 

materialet i undervisningen, men som tror att materialet sköter sig själv när det kommer 

in i klassrummet (Moyer 2001). Dessa lärare motbevisas dock med forskning av Fick et 
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al (2003) som visar att elever inte alltid förstår innebörden av aktiviteten. Eleverna gör 

istället bara det som de tror läraren förväntar sig av dem. Det betyder att lärare kan 

uppfatta att eleverna förstår även om de inte gör det. När eleverna jobbar praktiskt kan 

en risk finnas för hands-on - minds-off, vilket innebär att eleverna inte tänker och 

reflekterar över vad det faktiskt arbetar med. Detta innebär då också att eleverna inte 

förstår matematiken inom laborationen, meningen med hela arbetet kan då missförstås 

eller helt förbises av eleverna (Moyer 2001). 

 

Är elever vana vid ett särskilt sätt att arbeta så kan det enligt Brousseau (1997) vara 

svårt att som lärare bryta trenden. Brousseau (1997) talar om det didaktiska kontraktet, 

detta är ett fenomen som beskrivs som en outtalat överrenskommelse mellan elever och 

lärare. Efter elevernas tidigare upplevda matematiklektioner har det skapat sig en 

förväntning av hur lektionerna kommer att se ut och vad som förväntas av dem. Har 

detta pågått under en längre tid kan det på så sätt vara svårt för lärare att införa nya 

undervisningsmetoder i klassen. Han menar att eleverna kommer att vilja återgå till det 

som de är vana vid och känner till, exempelvis arbete i matematikboken. 

 

3.2 Läraren och det laborativa materialet 

Precis  som Löwing och Kilborn (2002) understryker så menar också Szendrei (1996) 

att laborativt material i matematikundervisningen inte ska betraktas som några 

mirakeldroger. Allt handlar enligt dessa i slutändan om hur materialen används. Även 

Rystedt och Trygg (2010) har som slutsats i sin forskning konstaterat att, "det handlar 

inte om att använda laborativa material eller ej i matematikundervisningen - det beror på 

hur och i vilket syfte de används" (Rystedt och Trygg 2010, s.65). Inför undervisningen 

bör läraren själv reflektera över matematikinnehållet; vad vill läraren att eleverna ska 

lära sig i aktiviteten och vad är målet på både kort och lång sikt? Varför ska detta läras 

ut, vilken metod ska användas och hur ska eleverna få möjlighet att lära sig? (Rystedt 

och Trygg, 2010)  

 

För att laborationer inom matematikundervisningen ska bli så lyckade som möjligt så 

konstaterar Nilsson (2005) att ett antal förutsättningar måste uppfyllas. För att detta ska 

kunna ske krävs mycket av lärarna i undervisningen. Rystedt och Trygg (2010) menar 

att läraren måste vara medveten om vilket syfte undervisningen har och Nilsson(2005) 

understryker att det även är mycket viktigt att tydliggöra syftet för eleverna. Läraren ska 

organisera arbetet för eleverna så att de tydligt förstår vilket matematiskt syfte olika 

laborationer har. För att utveckla elevers matematiska förståelse hävdar han även att det 

är vikigt att som lärare ställa utvecklande frågor till eleverna för att skapa en kognitiv 

konflikt hos dem. Kognitiv konflikt, förvirring och frustration hos eleverna inom 

matematikundervisningen tyder enligt Nilsson (ibid) inte på något negativt och betyder 

inte att lärare inte gjort ett bra jobb. Istället för att bryta ner innehållet i undervisningen 
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till mindre bitar, så kan lärare gärna ge eleverna utmanande problem för att skapa dessa 

kognitiva konflikter. Detta kan hjälpa eleverna att skapa en förändring i det matematiska 

tänkandet och på så sätt vara en utvecklande lärandeprocess för dem. I de svårare 

utmaningarna som eleverna får finns det möjlighet för läraren att tillsammans med 

eleverna pröva olika lösningar och diskutera dem tillsammans. När eleverna jobbar i 

grupp eller par med laborationerna så möjliggörs även diskussioner mellan eleverna. 

Dessa diskussioner är en förutsättning för en lyckad laboration och en viktigt 

komponent i elevernas lärande. Nilsson (ibid) lyfter fram ett elevcitat om just det 

positiva med dessa diskussioner mellan elever, "för att om dom (kamraterna) tänker på 

ett annat sätt. Då tänker man åh vad smart. Då kan man ändra sitt tänkande lite. Och jag 

tillför dom lite". (Nilsson, 2005, s.293) Slutligen menar han att en viktig förutsättning är 

att ett bra språk används och detta i synnerhet av lärarna. Lärarna måste ha ett korrekt 

matematiskt språk i undervisningen, har lärarna det är det därigenom förebildliga för 

eleverna. Vilket då även utvecklar elevernas förståelse för det matematiska språket. 

 

Det kan ännu en gång konstateras att det inte räcker med att bara plocka fram laborativt 

material till eleverna, det krävs även en hel del arbete av lärarna. Det laborativa 

materialet läraren har valt att använda måste ses som ett hjälpmedel för eleverna att se 

den matematiska idén och kunna uttrycka sig med hjälp av representationer. Dessa 

representationer kan tillexempel vara bilder, omvärldssituationer eller talade och skrivna 

symboler. Eleverna ska genom detta bli medvetna om sambandet mellan konkret och 

abstrakt. (Rystedt och Trygg 2010) 

 

Moyer (2001) presenterar forskning som visar att lärare ofta använder det laborativa 

arbetssättet för att göra matematikundervisningen roligare. Lärare kan ofta göra skillnad 

mellan rolig matte och vanlig matte. Forskning visar dock att det laborativa arbetssättet 

gynnar elevers matematikinlärning och inte är något som endast ska uppfattas som ett 

roligt avbrott i den traditionella undervisningen. Om det laborativa materialet köps in 

och används endast för att det ska fungera som ett roligt avbrott från den övriga 

matematikundervisningen så används det inte optimal enligt Moyer(2001). Denne 

menar också att laborativa uppgifter inom matematikundervisningen ofta används av 

lärare som en form av belöning för hur eleverna arbetat, eller resulterar i uteblivet 

laborativt arbete som en följd av dåligt beteende. Detta visar att lärare i viss mån 

koncentrerar sig mer på hur arbetsklimatet blir istället för vad eleverna lär sig av 

aktiviteten. 

 

När det kommer till det laborativa arbetssättet utgår, enligt Löwing (2006) lärare ofta 

från att elever lär genom att se, höra och känna. På grund av detta sätter ofta lärare 

likhetstecken mellan konkretisering och aktivitet. Men införandet av laborativt material 

i matematikundervisningen är inget som innebär snabba lösningar för att utveckla 

elevers lärande. Hur läraren och eleverna använder materialet på meningsfulla sätt eller 

ej är det som avgör nyttan med materialet. Materialet kan spela en viktig roll i elevernas 
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kunskapsutveckling  om de betraktas och används som redskap i lärandet och eleverna 

får möjlighet att reflektera över det matematiska innehållet. Det är då som matematisk 

förståelse kan skapas. (Moyer, 2001) 

 

Det laborativt materialet kan enligt Ljungblad (2001) skilja sig betydande mellan hur 

vuxna som uppfunnit materialet vill att barn ska tolka det, och hur barn i själva verket 

tolkar det. Vuxna som skapar materialet har kunskapen och ser hela det matematiska  

perspektivet. De kan på så sätt bryta ner de i små delar och applicera matematiken till 

material så som stavar och klossar. Det som kan uppfattas ha en tydligt koppling till 

matematiken för vuxna kan för barn uppfattas som enbart material helt utan matematisk 

betydelse. Detta betyder dock inte att det är något negativt att använda laborativt 

material som klossar och stavar. Som lärare måste man i användandet vara medveten 

om vad aktiviteten ska åstadkomma och hur matematiken ska förankras i elevernas 

tankar.(Ljungblad 2001)  

 

Användandet av läroböcker är inte något som ska förkastas för att ge plats för det 

laborativa arbetssättet. Enligt Nicol och Crespo (2006) är läroboken som läromedel ett 

bra hjälpmedel för lärare att följa läroplanen. Forskningen visar att olika lärare som 

följer samma läroböcker ändå utformar undervisningen på helt olika sätt. Läroboken är 

inte något som utan undantag måste följas och på så sätt ett hinder för att utveckla 

undervisningen. Genom läroboken kan lärare utforma undervisningen som de vill och 

även införa laborativ undervisning. (Nicol och Crespo, ibid) 

 

3.3 Laborativt material mellan skolnivåerna (från förskoleklass till 

gymnasiet) 

Elevers matematikundervisning börjar redan i förskolan. För att kunna bedöma 

förskolebarns kunskaper inom matematik använder förskollärare sig främst av 

observationer och samtal med barnen. Dessa observationer görs enligt Charlesworth och 

Leali (2012) ofta under elevernas utförande av problemlösning med hjälp av konkreta 

material. Vid dessa observationer kan läraren se hur eleverna tillämpar de matematiska 

begreppen i sina vardagliga situationer. Genom att eleverna i så ung ålder får 

matematikundervisning på detta sätt, kan många elever hantera mer av den abstrakta 

matematiken redan när de kommer upp i första klass. De kan lösa problem med konkret 

material och förstå mer abstrakta fenomen som siffersymboler. Genom observationer 

kan läraren följa elevernas process att lösa ett matematiskt problem. (Charlesworth och 

Leali, ibid) 

 

I studien gjord av Fick et al (2008) om hur lärare använder laborativt material i 

matematikundervisningen ges elever i olika årskurser olika matematiska problem. Dessa 

problem ska de sedan lösa med hjälp av olika laborativa material. Att använda sig av 
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laborativt material som ett verktyg för att försöka hitta ett svar på ett matematiskt 

problem visade sig vara positivt. Det visade sig dock att elever i årskurs 6 lade fokus på 

hur de skulle använda materialet för att visa det svar som de redan visste. Dessa elever 

förstod redan hur de kunde bära sig åt för att lösa problemet utan det laborativa 

materialet. Fokus hamnade då på att lösa uppgiften så som eleverna upplevde att läraren 

förväntade sig att de skulle lösa den. Därav hävdar Fick et al (2008) att tiden nog är 

förbi för att kunna använda laborativt material som ett problemlösningsverktyg för, i 

detta fall en multiplikation, för sjätteklassare. ( Fick et al, 2008)  

 

I lägre åldrar har elever ofta en tendens att överskatta sin förmåga och har ett högre 

självförtroende i exempelvis matematikämnet. Detta minskas dock när eleverna kommer 

upp i högstadiet och gymnasiet (Panaoura, A, Gagatsis, A, Deliyianni, E, Elia, I, 2009). 

På de högre stadierna verkar elever jämföra sig mer med sina klasskamrater. Eleverna 

får till skillnad från yngre barn även betyg i ämnet vilket kan påverka deras inställning 

till matematikämnet. Tillsammans med att svårighetsgraden ökar i matematiken så 

minskar också fokuset på den laborativa undervisningen med olika representationer hos 

gymnasielärarna. För att skillnad mellan stadierna inte ska vara så stor menar Panaoura 

et al (ibid) att kursplanerna och undervisningsmetoderna för grundskolan och gymnasiet 

bör samspela bättre med varandra. Den laborativa matematikundervisningen bör alltså 

samspela med matematikens svårighetsgrad istället för att minskas eller försvinna helt. 

(Panaoura et al. ibid)  

 

Då undervisningen blir mer abstrakt i högre årskurser får inte elever fastna i det 

laborativa materialet. Laborativ matematikundervisning syftar, som tidigare nämnts, till 

att elever ska få en djupare förståelse inom matematik genom att bland annat tydliggöra 

den abstrakta matematiken och göra det mer konkret (Rystedt och Trygg, 2010, Dewey 

1991,  Moyer, 2001 ). För att elever inte ska låsa sig fast vid det konkreta för att lösa en 

matematikuppgift så menar Heddens (1986) att det är viktigt att  inte bara få det 

abstrakta till konkret, utan även det konkreta tillbaka till abstrakt. Fyra steg för hur 

arbetet ska tas tillbaka till det abstrakta presenteras på följande sätt. Efter att eleverna 

jobbat med konkret laborativt material som första steg så följs nästa steg av att det 

laborativa materialet byts till bilder. Dessa bilder ska ses som en representation av 

verkliga situationer. Detta steg uttrycks som halvkonkret. Efter de halvkonkreta 

arbetssättet följs ett halvabstrakt arbetssätt. I det halvabstrakta arbetssättet ska läraren 

införa symboler för att representera de konkreta föremålen som tidigare arbetats med. 

Symbolerna ska dock inte föreställa föremålen utan något annat i form av exempelvis 

streck. I det fjärde och sista steget så har arbetet gått över till abstrakt, här ersätts inte 

bara de symboler som kom till under det föregående steget till de formella symbolerna 

utan även räkneregler och räknelagar tillkommer. Arbetet har då gått tillbaka från 

konkret till abstrakt (Heddens, ibid). 
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Forskare vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Umeå 

forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) undersökte under 2009 sambandet 

mellan nationella matematikprov, styrdokumenten och elevers lärande (NCM och UFM, 

2010). Undersökningen gjordes när Lpo94(Skolverket, 1994) var grundskolans läroplan. 

De undersökte bland annat hur arbetet med kompetensaktiviteter ser ut i 

matematikundervisningen. Kompetensaktiviteterna grundas i de sex olika 

kompetensmålen i Lpo94 (Skolverket, ibid). Dessa kompetensmål är följande; 

problemlösningskompetens, resonemangskompetens, procedurhanteringskompetens, 

representationskompetens, sambandskompetens samt kommunikationskompetens. I 

undersökningen har forskarna granskat hur olika aktiviteter för att styrka dessa 

kompetenser förekommer i skolår 1-9. Dessa aktiviteter är så kallade 

kompetensaktiviteter och kan exempelvis vara problemlösning. Resultatet visar att de 

årskurser där de förekommer mest kompetensaktiviteter är 1-3, efter detta följer 

årskurserna 7-9. När det kommer till årskurserna 4-6 så ligger de långt efter de övriga 

årskurserna i både kompetensaktiviteter och resonemangsaktiviteter där de gäller att 

motivera och förklara matematiska resonemang. Enligt forskarna kan en av 

förklaringarna till detta vara att stor del av matematikundervisningen i mellanstadiet 

handlar om träning inom aritmetik och mestadels procedurhantering.  
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4 Metod 

Nedan beskrivs vilka teoretiska utgångspunkter och vilka metoder som användes för att 

besvara frågeställningarna i denna studie. Vidare förtydligas hur urvalet gjordes, hur 

empirin samlades in och till sist sammanställdes.  

 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Inom fenomenologi så undersöks olika fenomen. Ett fenomen menar Denscombe (2011) 

är något som vi är medvetna om. Vi är medvetna om det, men vi är bara bekanta med 

det på det sätt som det direkt framträder för våra sinnen. Trots att vi upplever fenomenet 

så har vi inte förstått det genom föreställningar, teoretiseringar eller analys. I detta 

arbete användes den fenomenologiska ansatsen för att undersöka fenomenet laborativt 

arbetssätt inom matematikundervisning. Målet med undersökningarna var att få en bild 

av vad som sker under matematikundervisningen med fokus på det laborativa 

arbetssättet i en låg- respektive mellanstadieklass.  

 

Fenomenologin användes i detta arbete främst ur ett metodiskt perspektiv än som ett 

analysverktyg. Detta innebar att undersökningarna i arbetet gjordes genom 

observationer, intervjuer och läromedelsanalyser, allt för att synliggöra alla aspekter 

som skulle kunna påverka det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen. Som 

Denscombe (2011) uttrycker så syftar en fenomenologisk undersökningen till att 

presentera och beskriva de som sker i utförda observationer så närliggande originalet 

som möjligt. Detta har således utförts och presenteras tydligt i resultatredovisningen 

nedan för att skapa en tydlig bild av fenomenet och hur det gav sig i uttryck i låg- och 

mellanstadiet. Analyser gjordes sedan i förhållande till tidigare forskning och hur de 

olika stadierna arbetar i jämförelse med varandra. Detta angreppssätt styrdes alltså inte 

av olika förbestämda regler utan styrdes istället av sakerna själva (Bengtsson, 1991). I 

arbetet innebar detta att fokus låg på att beskriva autentiska situationer hellre än att söka 

förklaringar. 

4.2 Urval 

Då den teoretiska utgångspunkten i denna studie var fenomenologi och att se det 

laborativa arbetssättet som ett fenomen så har forskningen gått in på djupet i fenomenet. 

Detta innebar därför att fokus i undersökningen lades på endast en skola så att noggrann 

och djupgående undersökning kunde genomföras på denna skola. Genom att gå in på 

djupet och utföra undersökningar av alla aspekter av den laborativa 

matematikundervisningen har validiteten i arbetet ökat. Detta då målet var att synliggöra 

hur laborativ matematikundervisning gav sig i uttryck i en mellanstadieklass i 

förhållande till en lågstadieklass. Skolan som valdes ut var en skola som sträckte sig 

från förskolan till årskurs 6. Detta gjorde att möjligheten fanns att fördjupa studierna i 
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både låg- och mellanstadiet. Jag som forskare har även varit i kontakt med skolan 

tidigare och detta gjorde att jag inte var obekant för eleverna. Detta kunde ses som en 

fördel eftersom det möjliggjorde att observationerna kunde genomföras relativt 

obemärkt.  

 

Observationerna på mellanstadiet utfördes i en årskurs 5. Eleverna hade på så sätt inte 

nyligen börjat mellanstadiet och de var inte heller upptagna av de Nationella proven i 

årskurs 6. Precis som att eleverna i årskurs 5 var mitt i mellanstadiet så valdes en klass i 

lågstadiet som var mitt i lågstadiet och då passade årskurs 2 bra.  

 

De lärare som valdes ut till intervjuerna var främst mellanstadielärare. Eftersom fokus i 

studien var den laborativa matematikundervisningen på mellanstadiet, så valdes tre 

olika mellanstadielärare ut, en från varje årskurs. Genom detta kunde det även avläsas 

om den laborativa matematikundervisningen ändrades inom mellanstadiets tre årskurser. 

Matematikläraren i årskurs 2 intervjuades för att få svar på hur en lågstadielärare ser på 

den laborativa matematikundervisningen. 

4.3 Datainsamling 

Nedan presenteras de fyra olika metoder som användes i denna undersökning. Dessa 

undersökningar gjordes med kvalitativ ansats inklusive läromedelsanalys. Då endast en 

skola deltog i denna studie så kunde inte någon generalisering av resultatet göras.  

 

Observationer  

För att undersöka hur den laborativa matematikundervisningen såg ut på låg- och 

mellanstadiet så utfördes deltagande observationer i den pågående undervisningen. 

Enligt Stukát (2011)  är observation den metod som gör det lättast att faktiskt se vad 

som händer i exempelvis ett klassrum. Eftersom undersökningen gjordes med en 

fenomenologisk ansats så var detta en lämpande undersökningsmetod av 

klassrumssituationen. Observationerna skedde under en period på fyra veckor. Under 

dessa veckor observerades sex lektioner i årskurs 5 och två lektioner i årskurs 2. Detta 

gjordes för att så mycket som möjligt av undervisningen skulle kunna observeras och på 

så sätt öka reliabiliteten i undersökningen.  

 

Inför observationerna i de olika klasserna utfördes en inledande studie för att undersöka 

vad observationerna kunde komma att ge för utfall. Detta var en säkerhet för att se 

huruvida någon särskild faktor inom klassen eller klassrummet skulle kunna inverka på 

resultatet. Under denna studie gjordes skisser av de båda klassrummen för att lättare 

beskriva och förstå det som hände i undervisningen. Detta gjorde det även lättare att 

bestämma var min placering i klassrummet skulle vara för att både vara anonym och se 

så mycket som möjligt av vad som försiggick. Efter detta konstruerades även ett antal 
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rubriker som gjorde det lättare att följa med i anteckningarna av det som hände under 

lektionerna. Under den inledande studien observerades följande punkter: 

 Klassen 

 Klassrummet 

 Läraren 

 Läromedel 

 

Under de nästkommande observationerna utökades punktlistan och anteckningarna 

gjordes under rubrikerna:  

 

 Vad gör läraren? 

 Vad gör eleverna? 

 Vilket läromedel används? 

 Vilket laborativt material används? 

 

Som observatör var målet att vara så osynlig som möjligt och låta undervisningen fortgå 

som vilken dag som helst. Anteckningarna gjordes därför så diskret som möjligt under 

lektionens gång.  

 

Granskning av laborativt material  

För att få en tydlig bild av vilka olika laborativa material som fanns att tillgå så 

observerades klassrummen med fokus på laborativa material. Dessa observationer gav 

forskningen möjlighet att synliggöra elevernas lärandemiljö och förutsättningar att 

jobba laborativt (Kling Sackerud 2009). Observationerna av klassrummen gjordes i 

samband med granskningen av de första punkterna i observationernas inledande studie. 

Detta gjordes både genom ritningar av klassrummen och fotografier av eventuella 

laborativa material. Det laborativa material som fanns i de olika skåpen fotograferades 

och dokumenterades för att se vilket material inom den laborativa 

matematikundervisningen som skolan hade att tillgå. 

 

Läromedelsanalys 

För att få en tydligare bild av hur matematikundervisningen såg ut i de olika klasserna 

utfördes en innehållsanalys av det använda läromedlet i respektive klass. Dessa analyser 

gjordes med det laborativa arbetssättet i fokus och hur läromedlet möjliggör arbete på 

ett laborativt sätt. Då både text och bild analyseras sker en semiotisk analys (Stukát 

2011). I låg- och mellanstadiet arbetade eleverna på denna skola med olika läromedel. 

Denna läromedelsanalys var därför en komparativ studie som jämförde både två olika 

läromedel och två olika stadium i grundskolan. 

 

Intervjuer 

Efter observationerna gjorts och sammanställts utformades intervjufrågor (Se bilaga 1). 

De lärare som varit ansvariga för den observerade undervisningen i årskurs 2 och 
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årskurs 5 intervjuades. Ytterligare två matematiklärare på mellanstadiet intervjuades för 

att få ytterligare uppfattning av inställningen till och användandet av ett laborativt 

arbetssätt.  

 

De intervjuer som utfördes var enskilda personliga intervjuer med varje 

intervjudeltagare. Intervjuerna var semistrukturerade och de intervjuade lärarna hade 

möjlighet att beskriva och förklara. På så sätt kunde informanterna utveckla sina egna 

svar på de ställda frågorna (Denscombe 2011). Intervjuerna skedde enskilt och ansikte 

mot ansikte i tre av de fyra intervjuerna. Den fjärde läraren kunde inte träffas och på så 

sätt delta i en intervju, hen besvarade istället frågorna via mail.  

 

4.4 Sammanställning och bearbetning 

De tre intervjuer som skedde ansikte mot ansikte dokumenterades via ljudupptagning. 

Dessa intervjuer transkriberades, analyserades och sammanställdes i förhållande till 

vilket stadium de intervjuade lärarna undervisade inom. Ur dessa transkriberingar och 

intervjusvar via mail har sedan ett antal direkta citat presenterats i resultatredovisningen. 

Observationerna dokumenterades även dem och sammanställdes utifrån stadium. De 

låg- och mellanstadium som deltagit i undersökningen hade två olika läromedel, dessa 

två läromedel med lärarhandledning analyserades utefter ett laborativt perspektiv. För 

att de intervjuade lärarna ska vara så anonyma som möjligt så har inte kön presenterats i 

redovisningen, intervjudeltagarna kommer fortsättningsvis att presenteras som hen. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Inför dessa observationer och intervjuer kontaktades de berörda matematiklärarna, 

klasslärarna och rektorn på skolan. Information gavs om vad observationerna och 

intervjuerna skulle behandla och lärarna och rektorn var på så sätt medvetna om vad 

studien ville undersöka. Dessa försäkrades om att deltagandet var frivilligt och att de 

under observationerna och intervjuerna hade rätt att avbryta om så önskades. Lärarna 

försäkrades även om att de i denna undersökning var och fortsättningsvis förblir 

anonyma (Denscombe 2009). Med godkännandet av lärare och rektor kunde på så vis 

undersökningen fortgå utan hinder.  
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5 Resultatredovisning 

Resultatet presenterar inledningsvis de olika observationer av lärandemiljö och 

undervisningsupplägg som utförts i årskurs 5 och 2. Efter detta presenteras en 

läromedelsanalys av de läromedel som respektive klass använde sig av i 

undervisningen. Detta följs sedan av intervjuer med tre mellanstadielärare och en 

lågstadielärare.  

 

5.1 Den befintliga lärandemiljön och det laborativa materialet 

Det första som möter mig när jag närmar mig skolan är en fotbollsplan, desto närmare 

skolan man kommer så tar sig en skolgård form. Skolgården är försedd med allt från en 

lekplats till ytterligare en fotbollsplan och ett bordtennisbord. Den större delen av de 

yngre eleverna leker tillsammans Herre på täppan på en stor snöhög som bildats i 

centrum av skolgården. Några leker i mindre grupper på olika håll och en stor del av de 

äldre eleverna spelar fotboll tillsammans. Eleverna är artiga och näst intill alla hälsar 

och tackar när dörrar hålls upp.  

 

Skolgården och fotbollsplanerna är omringade av skolans alla byggnader. Utöver 

skolans huvudbyggnad finns 3 intilliggande mindre byggnader och två barackliknande 

byggnader som även de tillhör skolan. Skolan är av äldre modell och byggdes 1959, 

efter 1959 har den byggts ut, och utvecklats fram till 1979. Efter detta har skolan inte 

genomgått några omfattande renoveringar och åren har satt sina spår på byggnaderna.  

 

Personalen har en relativt hög medelålder, flera har jobbat den största delen av sin 

lärarkarriär på denna skola och ett antal lärare har pensionen bara några år bort. Skolan 

är medelstor med ett femtiotal anställda och närmare 400 elever uppdelade i tre klasser i 

varje årskurs mellan förskoleklass och årskurs 6.   

 

5.1.1 Årskurs 5 

Två av de tre klasserna i årskurs 5 har genom hela sin mellanstadietid haft sina klassrum 

i en av de intilliggande barackliknande byggnaderna. I byggnaden finns två klassrum, 

ett för respektive klass, två kapprum och ett mindre arbetsrum i varje klassrum. 

Klassrummet som observeras är ljust, då byggnaden inte är så stor så finns fönster på 

klassrummets båda långsidor som släpper in solen. Klassrummet har plats för 24 bänkar 

till eleverna, kateder, diskbänk, ett mindre bord, ett antal bokhyllor och några skåp. 

Klassrummet är utsmyckat med elevernas olika alster från både bildundervisning och 

andra ämnen. Matematikämnet har inte någon tydlig plats i klassrummets pyntning. De 

enda alster eleverna producerat som kan kopplas till matematik är ett antal byggnader 

uppbyggda av cocktailpinnar och ärtor i olika geometriska former. Klassrummet har 

ingen smartboard, men det har en stor whiteboard och en projektor hängandes i taket. 
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Vid tavlan finns fyra inplastade skyltar som förklarar multiplikation, division, addition 

och subtraktion. Utöver detta finns endast ett papper med webbadresser till olika 

hemsidor med matematikspel uppsatt. Något övrigt material inom matematikämnet 

finns inte att tillgå i klassrummet. 

5.1.2 Årskurs 2 

På andra våningen i huvudbyggnaden har en av de tre klasserna i årskurs 2 sitt 

klassrum. Klassrummet är medelstort med ett anslutande mindre grupprum. I detta 

klassrum vistas dagligen 26 elever. Eleverna har här inte bänkar utan är utplacerade vid 

olika bord som rymmer två till fyra elever. Längst fram i klassrummet finns både 

whiteboard, smartboard och dokumentläsare. Precis som i klassrummet för årskurs 5 så 

är väggarna i detta klassrum också pyntade med olika alster som eleverna i klassen 

producerat. Något matematikrelaterat alster finns dock inte mycket av, fyra stycken 

diagram över något som eleverna kallar "trafikkontroll" finns uppsatta, i övrigt är 

resterande alster från andra skolämnen.  

 

En låda med olika laborativa material finns på ett bord vid en av klassrummets 

långsidor. Läraren i klassen förklarar att denna låda är lånad från matematikverkstaden 

som presenteras nedan. Lådan är endast lånad för det moment som nu arbetas med och 

ska sedan lämnas tillbaka. Läraren i klassen visar mig istället en hurts med tre lådor 

placerad nedanför whiteboarden. I en av hurtsens lådor finns det enda laborativa 

material som tillhör klassrummet. Detta material består av ett antal askar med 

låtsaspengar för eleverna att räkna med. Samtidigt som läraren presenterar detta material 

för mig så får jag förklarat för mig att detta material är något som eleverna aldrig 

använder. Att gå fram till denna låda och låna pengar är enligt läraren "pinsamt inför 

klasskamraterna, ingen vill gå fram och låna". 

5.1.3 Matematikverkstaden 

Matematikverkstaden, som stolt presenteras på skolans hemsida, var en gång ett 

klassrum med alla samlade matematikrelaterade material. Denna verkstad har sedan 

flyttats ett antal gånger för att ge rum för annat. Detta har resulterat i att materialet nu 

finns samlat i olika skåp. Dessa skåp är placerade på tre olika platser inom skolans 

byggnader. Den största delen av materialet är placerat i tre helskåp med dubbeldörrar. 

Skåpen är alla låsta och placerade i ett låst arbetsrum inte långt ifrån personalrummet på 

huvudbyggnadens andra plan. Utanför de låsta skåpen finns inga material att tillgå och 

rummet liknar mest ett konferensrum med ett stort långbord och flera hyllor fyllda med 

böcker och pärmar. På dörren till varje dubbelskåp finns lappar med rubriken Lån av 

laborativt material - Matteverkstad uppsatta. Under rubriken följer en tabell med plats 

för att fylla i materialets namn, vilken låda materialet kommer från, vem som lånat, 

datum för lån samt datum för tillbakalämnande.  
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Skåpen är indelade i olika kategorier. Det första skåpet är fyllt med material under 

kategorin taluppfattning. Skåpet är fyllt till bredden med lådor. Dessa lådor är sedan 

numrerade och namngivna efter dess innehåll. De olika innehållen är ett stort utbud av 

spel, kulramar, Unifix, Centimo, Multibaskuber och mycket mer. Skåpet är med alla 

sina numrerade och namngivna lådor mycket strukturerade och välsorterade vilket gör 

det lätt att hitta bland materialen. Vid en närmare granskning av detta skåps lånelapp 

kan fyra lån utläsas. Det första två lånen skedde 3/11 och 4/11 2014, de andra två lånen 

skedde 29/1 och 2/2 2015. De två senare har inte ännu några återlämningsdatum och 

används troligen fortfarande då det bara är några veckor sedan de lånades. Något som 

alla dessa fyra lån har gemensamt är att de är lånade av samma lärare. Denna lärare är 

matematiklärare och specialpedagog i årskurs två. Några fler lån har inte gjorts ur detta 

skåp. 

 

Nästkommande skåp i ordningen innehåller material under kategorin Mönster, Geometri 

och Logik. Även detta skåp är fyllt med ett stort antal spel som behandlar bland annat 

algebra och area. Skåpet är i övrigt fyllt med material som kapsyler, makaroner, koner, 

låtsaspengar och tärningar. Andra övningar för att jobba med exempelvis symmetri och 

mönster finns också uppdelat i lådor, dessa lådor har nu nått upp till 53 i numreringen. 

Ur detta skåp är låntagarna mer blandade. Fem lån mellan 7/11 2014 och 21/1 2015 har 

gjorts av tre olika lärare, samtliga lärare undervisar på lågstadiet. 

 

Det tredje skåpet är inte satt under någon kategori och är istället fyllt med allt möjligt 

från Centikuber till Mönsterplattor till geometriska former och 3D kuber. Material för 

arbete med bråk tar upp den största delen av detta skåp. I slutet av tredje skåpet är 

lådornas numrering uppe i över 80 och de innehåller både Cuisenaire-stavar, geobräden 

och en mängd olika problemlösningsmaterial. Detta skåp är det enda som enligt 

dokumentation på skåpsdörrarna haft en låntagare som arbetar på mellanstadiet. Skåpet 

har haft fyra låntagare från november till februari och en av dessa är en matematiklärare 

i årskurs fyra.  

 

Enligt information av lärare så finns det mer laborativt material än i dessa tre skåp. Ett 

skåp i skolans källare och ett skåp i skolans före detta matematikverkstad som är 

belägen i det mest avlägsna av de små intilliggande husen. I undersökningen av detta 

material kan det, efter ett tjockt lager damm, konstateras att en lång tid gått sedan någon 

använt de tankenötter och kluringar som finns i dessa lokaler.  

 

5.2 Matematikundervisningen  

Ett antal lektioner ur varje klass har observerats. Nedan har en övergripande bild 

beskrivits av hur dessa lektioner i respektive klass var upplagda.  
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5.2.1 Årskurs 5 

Under de observerade lektionerna i denna klass arbetar eleverna inom arbetsområdet 

sannolikhet. Klassens lärare har lång erfarenhet av yrket och känner klassen mycket väl. 

Läraren som inte är klasslärare och endast undervisar i ämnet matematik, anländer till 

klassrummet varje lektion bärandes på en korg med de böcker och material som kan 

komma att användas under lektionen. Tillsammans med denne lärare finns en 

specialpedagog med på varje lektion. Specialpedagogen tar efter eventuell genomgång 

med sig två av eleverna för jobb i ett annat rum. Alla lektioner startar med att läraren 

kliver in i klassrummet och går fram till katedern. Under samtliga lektioner håller sig 

läraren mycket till katedern. Då eleverna behöver hjälp får de gå fram till katedern och 

be om hjälp, detta kan leda till köbildning vid katedern om många elever är i behov av 

hjälp  

 

Lektionerna har i princip alltid samma upplägg. Läraren diskuterar om något tal i boken 

kan hoppas över och har oftast någon kortare genomgång tillsammans med eleverna. 

Efter detta får eleverna fortsätta jobba i sina matematikböcker. 

  

Vid genomgångarna ritar läraren mycket på tavlan och diskuterar mycket med eleverna 

om de olika uppgifter som de jobbar med. Vid en av genomgångarna så plockar läraren 

ihop en låda med olika pennor som finns i klassrummet, pennorna har olika färg och 

läraren använder dessa för att diskutera med eleverna vilken sannolikhet det är att någon 

drar en viss färg ur lådan. Eleverna får veta hur många pennor det finns av varje färg, 

läraren går sedan runt och låter en elev i taget först gissa sannolikheten och sedan dra en 

penna ur lådan för att se vilken färg det blev. Efter att pennorna en efter en försvinner så 

ändras sannolikheten att en viss färg ska dras. Detta fortsätter läraren med en stund och 

låter sedan eleverna fortsätta jobba där de är i matematikboken.  

 

Efter en av genomgångarna går läraren iväg för att hämta en dokumentläsare som hen 

sedan kopplar in och startar via projektorn. Dokumentläsaren fungerar som en scanner 

och förstorar bilder som då visas för alla i klassrummet. Projektorn visar nu flera 

matematikuppgifter på whiteboarden för de elever som kommit lite längre som de kan 

jobba med. Den visar även en bild på en cirkel uppdelad i tårtbitar i olika färger. En av 

eleverna som jobbar med detta kliver fram till dokumentläsaren och provar sig fram 

med penna och gem för att tillsammans med några av klasskamraterna se hur stor 

sannolikheten är att det blir en viss färg när hen snurrar gemet. Läraren låter här eleven 

jobba fritt med detta och testa sig fram.  

 

5.2.2 Årskurs 2 

Denna klass i årskurs 2 har två matematiklärare i klassen. Den första observationen av 

lektionsupplägget som gjordes hölls av den lärare som enligt egen utsago håller i den 

traditionella matematikundervisningen. Vid nästa observation så hölls lektionen av 
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läraren som står för den laborativa undervisningen. Trots att dessa två lärare ansvarade 

för olika delar av matematiken som de själv uttryckte, så jobbade inte eleverna i 

matematikboken under någon av de observerade lektionerna. 

 

Under lektionen med traditionella matematik jobbar eleverna med mått. Eleverna ska 

under lektionen presenteras för måtten tum, fot, aln och famn. Lektionen börjar med att 

läraren möter eleverna i kapprummet efter rasten. Alla får nu behålla ytterkläderna på 

och får en kortare genomgång med instruktioner ståendes i kapprummet. Läraren 

diskuterar med eleverna hur det gick till när man skulle mäta saker innan våra nutida 

mått fanns. Eleverna får sedan i grupper gå ut och mäta skolans huvudbyggnad med 

hjälp av vilken metod de vill utan att använda våra nutida mått. När eleverna kommer 

tillbaka in i klassrummet så går läraren igenom de olika metoderna som eleverna använt 

sig av. Dessa metoder presenterar svar som "27stycken Anna-steg lång". Detta följs 

sedan av en genomgång på de verkliga gamla måtten. Eleverna får sedan i par mäta 

olika saker i klassrummet och korridoren med hjälp av sina tummar, fötter, alnar och 

famnar. 

 

Den observerade lektionen som hölls av matematikläraren ansvarig för den laborativa 

undervisningen las upp på följande sätt. Eleverna samlas på golvet framför läraren 

längst fram i klassrummet. Läraren har plockat fram två papper av olika storlekar, grön 

vattenfärg och en pensel. Läraren börjar berätta för eleverna om hur renoveringen av 

dennes hus gått till och hur de arbetat med att måla golv. Läraren låtsas att de olika 

papprena är golv i olika stora rum, efter att läraren målat de olika papprena gröna så 

diskuteras vilket golv som behöver mest färg. Genom denna inledning kom lektionen att 

handla om yta och eleverna presenteras för begreppet area. Efter att genomgången 

slutförts blir eleverna tilldelade Centimo-kuber och ett rutark från Centikub-

kopieringsunderlag. Läraren förklarar noggrant hur de ska jobba med dessa och bygga 

tvådimensionella figurer som de sedan ska rita av. Eleverna får jobba med två olika 

arbetsblad som innehåller en viss progressionsnivå inom ämnet. När dessa två blad är 

färdiga så finns det en tredje uppgift förberedd med Cuisenaire-stavar. I uppgiften med 

Cuisenaire-stavar får eleverna olika kort med mönster som de ska använda sig utav för 

att försöka passa in deras stavar på. Dessa stavar är utav olika längd och färg. Med hjälp 

utav tidigare nämnda kort så får eleverna information om hur många stavar som ska 

finnas i respektive mönster samt hur många färger mönstret skulle bestå utav. Utifrån 

dessa instruktioner får eleverna själva sedan prova sig fram med att passa in de olika 

stavarna i de olika figurerna. 

  

Eleverna arbetar med dessa uppgifter resten av lektionen och alla sitter stilla på sina 

platser och bygger fokuserat. Alla elever bygger tvådimensionella figurer precis som 

genomgången visat. En av eleverna börjar efter en stund bygga tredimensionellt, då 

uppgiften är att sedan rita av figurerna så inser eleven snabbt att det blir svårt att rita av 

den tredimensionella figuren. Läraren uppmärksammar detta och uppmuntrar eleven att 
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försöka rita och fundera över hur en ritning av en tredimensionell figur kan se ut. I slutet 

av lektionen lämnar eleven in en tvådimensionell figur istället, då läraren frågar varför 

svarar eleven, "det blev för jobbigt, går ju inte att rita!". 

 

Utöver den ansvariga läraren är under dessa lektioner en eller två extra lärare med som 

stöd för eleverna. Dessutom finns två elevassistenter med under båda lektionerna, dessa 

assistenter är tillgång till två specifika elever och håller sig till dessa elever under hela 

lektionerna.  

5.3 Läromedlet och det laborativa arbetssättet 

Nedan har analyser gjorts av de olika läroböcker som eleverna arbetar med. Analyserna 

har gjorts med fokus på läromedlets möjliggörande av det laborativa arbetssättet. 

5.3.1 Pixel 

Mellanstadiet på denna skola använder sig av läromedlet Pixel(2007). Pixel är från 

början ett norskt läromedel som även givits ut i svensk upplaga. Läroböckerna är 

uppdelade i en A-bok och en B-bok per årskurs mellan förskoleklass och årskurs 6. Till 

läroböckerna tillkommer även lärarhandledning, övningsbok och problemlösningsbok. 

Problemlösningsboken finns i tre utgåvor, en enbart för förskoleklassen, en för årskurs 

F-3 och en för årskurs 4-6. I denna bok finns uppgifter med problemslösning för alla 

olika årskurser. Den grundbok med lärarhandledning som beskrivs nedan är Pixel 5A 

vilket är den grundbok eleverna i den observerade mellanstadieklassen använder sig av. 

Till Pixel finns även en pärm för kopieringsunderlag för årskurserna 4-6, i skolan finns 

denna kopieringspärm i ett skåp vid kopiatorerna utanför personalrummet. 

 

Grundbok - vad eleverna ser av läromedlet 

Pixel 5A är uppdelad i fyra kapitel som behandlar: tal och räkning, sannolikhet och 

statistik, decimaltal samt geometri. Alla dessa kapitel inleds med en samtalsbild och 

avslutas med sammanfattning, diagnos, övningsuppgifter och slutligen utmaningar. 

 

Det första kapitlet som behandlar tal och räkning startar på sida fyra och redan på sida 

fem finns ett spel där eleverna ska bilda olika tvåsiffriga tal med hjälp av två tärningar. 

Eleverna ska sedan placera dessa tal i rätt ordningsföljd och tävla mot varandra om vem 

som får åtta tal i rätt ordningsföljd först. Efter detta följer ett antal uppgifter där eleverna 

ska jobba med miniräknaren. De ska med hjälp av miniräknare exempelvis räkna ut om 

de levt längre eller kortare än 1 miljon minuter. Resterande del av kapitlet innehåller 

inte något förslag till laborativt arbete, det som kapitlet erbjuder är fyra spel till utöver 

det första spelet på sida fem. I övrigt är det inte mycket laborativt under dessa 38 sidor. 

 

Sannolikhet och statistik är rubriken för nästkommande kapitel. Detta kapitel innehåller 

även det en del spel med bland annat tärningar och spelpjäser. I en uppgift står det även 

skrivet att eleverna ska använda sig av gem och penna och snurra detta för att räkna ut 
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sannolikheten att gemet hamnar på en viss färg i en cirkel med olika färger. Mer 

laborativt arbete finns inte tydligt utskrivet i detta kapitel. Under ett antal uppgifter ska 

eleverna räkna hur långt olika barn i boken kastar ett pappersflygplan. Detta är något 

som skulle kunna göras bland eleverna i klassen men beror helt på hur läraren lägger 

upp undervisningen runt uppgifterna. Kapitel 3 behandlar decimaltal och innehåller inte 

några laborativa uppgifter förutom ett antal spel. 

 

Bokens avslutade kapitel behandlar matematikområdet Geometri. Detta kapitel inleds 

direkt med ett helt uppslag om hur eleverna ska bygga olika tredimensionella figurer 

med hjälp av papper och påsnitar. Detta kapitel innehåller inte några spel till skillnad 

från övriga kapitel. Däremot finns ett stort antal andra laborativa aktiviteter som inte de 

andra kapitlen innehåller. Eleverna får uppgifter att rita skisser och sedan bygga olika 

tredimensionella figurer, tillverka prismor, trianglar och tvådimensionella konstverk. 

 

De avslutande delarna i samtliga kapitel är uppbyggda på i stort sett samma sätt. Alla 

kapital avslutas med en sammanfattning av de utförda uppgifterna. Detta följs av en, två 

till tre sidor lång, diagnos i varje kapitel. Eleverna har möjlighet att öva inför diagnosen 

i slutet av varje kapitel, endast i kapitel två innehåller övningsdelen laborativt arbete. 

Eleverna övar då på matematikinnehållet genom att både använda sig av gem och 

tärningar.  

 

Lärarhandledning  

Lärarhandledningen är större än grundboken och innehåller bilder från alla grundbokens 

sidor och uppgifter. Till varje sida från grundboken så finns även förklaringar till hur 

uppgifterna är uppbyggda och tips till hur läraren kan arbeta utifrån boken. 

 

De första sju sidorna i lärarhandledningen är en inledande beskrivning av läromedlet. 

Här beskrivs bokens upplägg, kopplingen till kursplanen (Skolverket, 1994) och  ett 

förslag till läsårsplanering ges. Pixel har enligt denna handledning tre aspekter som de 

vill poängtera med läromedlet. Den första av dessa tre talar om att läromedlet är gjort 

för att matematikundervisningen ska vara praktisk, utforskande och kreativ. Under 

rubriken anpassad inlärning står det även skrivet att, "genom att kapitlen startar 

konkret, för att sedan introducera mer abstrakta arbets- och uttryckssätt, bygger vi en 

bro från det konkreta till det mer abstrakta språket". (Pixel 5A,2007, s.V) 

 

På varje uppslag i lärarhandledningen finns en ruta som presenterar vilket matematiskt 

innehåll som grundbokens uppgifter på uppslaget innehåller. I denna ruta står även om 

något möjligt material kan användas till uppgifterna. Av alla dessa rutor presenterar 

dock bara ungefär hälften något material. De material som lärarhandledningen 

presenterar i dessa rutor är på de allra flesta uppslag endast linjal, ofta även tärning, 

gradskiva eller tallinje. Det kapitel som har flest förslag på material utöver de tidigare 

nämnda materialen är geometrikapitlet. I detta kapitel finns föreslagna material som, 
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tredimensionella geometriska figurer, klossar och centi-kuber. På samtliga uppslag i 

lärarhandledningen finns även instruktioner om hur uppgifter kan förenklas eller hur 

elever kan få arbeta med fler aktiviteter än vad grundboken erbjuder. Detta kan 

exempelvis vara olika spel eller övriga uppgifter där elever får arbeta med klossar eller 

bygga tredimensionella figurer i papper. Ofta hänvisas det i denna lärarhandledning 

även till ytterligare spel och övningar i läromedlets kopieringsunderlag. 

5.3.2 Lyckotal 

Lågstadiet använder sig inte av Pixel trots att mellanstadiet gör det. Lågstadiet använder 

sig istället av det svensk- och finskutgivna läromedlet Lyckotal (2012). Detta läromedel 

finns precis som Pixel uppdelat i två grundböcker per årskurs, Lyckotal finns dock bara 

upp till årskurs 4. Utöver grundböckerna har Lyckotal även lärarhandledning, 

övningsbok, och utvärderingsbok. I utvärderingsboken ska eleverna reflektera över och 

svara på vad de lärt sig i ämnet. Eleverna i den årskurs 2 som observerats i 

undersökningen arbetar i Lyckotal 2A, denna lärobok med lärarhandledning har 

beskrivits nedan.  

                                                                                                                                                                                                                             

Grundbok - vad eleverna ser av läromedlet 

Lyckotal 2A är även den uppdelad i fyra kapitel, dessa kapitel behandlar områdena, tal 

upp till 20, tal upp till 100, multiplikation samt geometri och längdmätning. Alla olika 

kapitel avslutas först med några tal under rubriken problemlösning detta följs sedan av 

rubrikerna arbeta tillsammans, läs lyssna och gör, minns du och till sist skola och hem. 

Till skillnad från mellanstadiets läromedel så har detta läromedel inte någon avslutande 

diagnos i slutet.   

 

Genom hela läroboken följer en illustrerad nyckelpiga eleverna genom alla uppgifter. På 

ett stort antal sidor i boken finns denna nyckelpiga ståendes längst ner i hörnet på sidan, 

bredvid nyckelpigan finns olika sidnummer. Detta betyder att fler uppgifter eller mer 

material finns att arbeta med inom det område som sidan behandlar. De sidor som 

nyckelpigan hänvisar till finns längst bak i boken och är 38 sidor långt. På de tre sista 

sidorna i boken finns även figurer från både geometrikapitlet och multiplikationskapitlet 

som eleverna kan klippa ut ur sina böcker.  Det kapitel som ger mest möjlighet att jobba 

laborativt med är kapitel fyra som behandlar geometri. I extramaterialet finns olika 

geometriska tredimensionella figurer att klippa ut och bygga ihop och man jobbar även 

med speglar i arbetet med symmetri samt geobräden och gummiband i arbetet med 

tvådimensionella figurer. 

 

Problemlösningsuppgifterna handlar bland annat om olika påståenden som ska sättas in 

i textuppgifter, tredimensionella figurer som ska ritas av och liknande. Beroende på hur 

läraren lägger upp detta kan dessa uppgifter göras mer eller mindre laborativa. 

Uppgifterna som eleverna ska arbeta tillsammans med kräver alla någon form av 

laborativa material. Dessa uppgifter är bland annat spel där tärningar och spelpjäser 
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krävs, men också uppgifter med miniräknare och snören som eleverna ska använda sig 

av för att mäta olika saker i geometrikapitlet. Det är även endast i detta kapitel som 

laborativt material används till uppgifterna under rubriken läs, lyssna gör där uppgifter 

läses högt medan eleverna instruktionerna. I den laborativa uppgiften ska eleverna 

tilldelas varsitt geobräde och två gummiband var. Med hjälp av dessa gummiband ska 

de sedan forma de olika geometriska figurerna som läses upp på sina geobräden. 

 

Skola och hem är en sida med uppgifter som finns med i tre av de fyra kapitlen i boken. 

Här får eleverna uppgifter att göra hemma i det område som kapitlet rör. Detta kan 

exempelvis vara att de ska leta efter saker hemma som kostar mellan 20 och 100 kronor, 

de ska sedan rita hur mycket den sak de hittat kostar genom att rita sedlar och mynt som 

representerar samma summa. Andra uppgifter kan vara att förhöra sina föräldrar på 

multiplikationstabellen och intervjua föräldrarna om hur de tänker när de räknar. 

 

Lärarhandledning 

Lärarhandledning till detta läromedel inleds med några sidor som fått rubriken Till 

läraren. Under denna rubrik förklaras hur läromedlet är uppbyggt och varför. Olika 

delar inom matematikundervisningen beskrivs för läraren, bland annat finns en kortare 

text om hur läraren kan jobba med laborationer. I denna text förklarar 

lärarhandledningen tre olika punkter som är viktiga att läraren tänker på. Första punkten 

tar upp vad läraren ska göra för att presentera en laborativ uppgift och att det är viktigt 

med tydliga uppgifter. Här kan då elever räkna ut något med någon form av konkret 

material. Under punkt två beskriver lärarhandledningen att efter utförd uppgift i punkt 

ett, så ska uppgiften och svaret skrivas upp med hjälp av symboler. Till sist betonas 

vikten av att diskutera hur eleverna tänker vid uträknandet. Författarna har valt att kalla 

dessa tre punkter; Jag gör, jag skriver och jag tänker. Att arbeta laborativt med olika 

hjälpmedel inom problemlösning tas även upp i denna del av handledningen. Genom 

hela handledningen ges olika förslag till sådana typer av uppgifter och övningar. 

 

Denna lärarhandledningen är uppbyggd på samma sätt som lärarhandledningen för 

Pixel(2007) med förklaringar till samtliga sidor i läromedlets grundbok. Till alla sidor 

finns utskrivet vilka hjälpmedel som kan användas, hur lärare och elever kan jobba i 

grupp eller par och om någon extra uppgift finns. I starten av varje nytt kapitel finns 

även olika förslag på Utematte och övriga matematikaktiviteter. Vilka delar som 

läromedlet behandlar ur kursplanen (Skolverket, 2011) presenteras  även tydligt i 

lärarhandledningen.  

 

5.4 Intervjuer 

Nedan sammanställs tre enskilda intervjuer med mellanstadielärare och en 

lågstadielärare i matematikämnet. 
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5.4.1 Mellanstadielärare 

Ett antal lärare som är ansvarig för matematikundervisningen i både årskurs 4, 5 och 6 

har intervjuats och resultatet presenteras nedan. 

 

Yrkeserfarenhet  

De intervjuade mellanstadielärarna har alla tre en gedigen erfarenhet av yrket. Två av 

lärarna arbetar som klasslärare och undervisar i fler ämnen än matematik Den tredje 

läraren undervisar enbart i matematikämnet och undervisar därför i olika klasser genom 

alla tre årskurser. Samtliga lärare har jobbat, om inte hela sina yrkeskarriär, så större 

delen av den på samma skola. 

 

Förhållande till laborativ matematikundervisning 

Lärarna är relativt eniga om vad de anser att laborativ matematikundervisning är för 

något. Det laborativa arbetssättet innefattar enligt dessa lärare något typ av material 

utöver penna, sudd och linjal att jobba med. Lärarna menar att det även kan vara allt 

från spel till undersökningar med tabeller och diagram. Läraren i årskurs 5 förklarar det 

som, "att med konkret material försöka lösa uppgiften".   

 

Det positiva med detta arbetssätt hävdar lärarna vara att eleverna ges andra 

infallsvinklar på olika matematiska problem. Lärarna är också eniga om att arbetssättet 

skapar en annan förståelse som får tänket hos eleverna att utvecklas. En av lärarna talar 

också om fördelen för de högt presterande eleverna. Denne lärare menar att det är bra 

för dessa elever då de får möjlighet att se att problem kan lösas på olika sätt 

 

När frågan ställs om det finns något negativt med arbetssättet ger en av lärarna snabbt 

svaret "det finns inget negativt för eleverna!". Det övriga svaren som ges av samtliga 

lärare på frågan om något är negativt rör enbart det negativa för lärarna. En av lärarna 

talar om svårigheten i att anpassa svårighetsgraderna för att möta alla elevers behov. I 

övrigt är svaren mestadels fokuserade på den tid som lärarna måste lägga ner på 

förberedande av den laborativa undervisningen. En av lärarna uttrycker sig på följande 

sätt "det kan bli jäkligt omständigt innan det är färdigt liksom. Det fordrar rätt mycket 

jobb va.. Men det är lathet från min sida men det..ja det är så va". De övriga lärarna 

lyfter också fram hur mycket mer arbetssättet kräver av dem. De menar att det krävs 

mycket jobb på förberedandet av material och att försöka få det att räcka till alla elever. 

En av lärarna har löst detta genom att ibland endast ha med konkret material i 

genomgångar och inte låta eleverna själva pröva. Läraren avslutar med kommentaren 

"men det är mest av bekvämlighet från min sida". 

 

Laborativ matematikundervisning i praktiken 

Den delen inom matematiken som är lättast att jobba laborativt med hävdar lärarna är 

bråk, geometri, tabeller, mönster, sannolikhet volym och vikt. Läraren i årskurs 4 pekar 

mycket på det positiva i att använda konkret material till det som hen väljer att kalla 
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"vardagsmatte", så som volym, vikt och längd vilket används vid bland annat mätning 

och bakning. 

 

På frågan om det finns något område inom matematiken som är svårare att jobba 

laborativt inom så krävs en viss betänketid för samtliga. De två områden som slutligen 

ges som svar är algebra och aritmetik. I övrigt är de eniga om att laborativt material kan 

användas i de absolut flesta matematikområden. En av lärarna uttrycker även i denna 

fråga att "begränsningen är nog mest lathet från min sida". 

 

Lärarna svarar relativt olika på frågan om hur ofta de jobbar laborativt i 

matematikundervisningen. Läraren som enbart är matematiklärare och undervisar i flera 

olika klasser svarar att hen jobbar på ett laborativt sätt ungefär en gång i veckan. 

Klassläraren som undervisar matematik i årskurs 4 hävdar att hen jobbar laborativt 

ungefär två gånger i månaden. Den lärare som undervisar matematik i årskurs 6 svarar 

aldrig riktigt på frågan. Hen konstaterar istället ganska snabbt att det blivit stegvis 

mindre sedan årskurs fyra och att de laborativa matematikundervisningen tenderar att 

avta med åren. Då anledningen till detta ifrågasätts ges svaret "ja det får man ju faktiskt 

fundera på varför man gör det mindre och mindre....". Samtliga lärare anser att de gärna 

undervisar mer laborativt och att de undervisar för lite laborativt i dagsläget. 

Anledningen till detta är bland annat att det kräver mycket tid. Har läraren fler ämnen än 

matematik så menar läraren i årskurs 4 att det är lätt att låta matematiken sköta sig själv 

med hjälp av matematikboken. Läraren kan då lägga tiden på att planera alla andra 

ämnen istället. En annan anledning till att det inte blir så mycket laborativ undervisning 

är enligt läraren i årskurs 6 att det behövs fler lärare i klassen vid en laborativ aktivitet. 

För att både få undervisningen att fungera praktiskt och dessutom ha möjlighet att 

observera eleverna behövs fler lärare i klassrummet. 

 

Alla är överens om att det laborativa materialet som finns på skolan är mycket bra, en 

pekar också på det materialet som tillhör läromedlet, i detta fall Pixel, och talar gott om 

de praktiska övningar som det erbjuder. När det gäller matematikverkstaden så säger en 

av lärarna "det är ju lite synd att man har en sån stor bank som man inte nyttjar och det 

är ju för att jag måste ju gå dit och sätta mig in i varje moment innan jag kan, å det har 

jag inte alltid tid till". En av lärarna säger att hen önskar att varje klassrum hade en liten 

uppsättning av material att jobba med och att den laborativa matematikundervisningen 

då kommer att öka. Läraren i årskurs 6 anser att mycket av materialet i 

matematikverkstaden har sin styrka i de lägre åldrarna, hen menar att de flesta lärarna i 

årskurs 5 och 6 hellre använder sig av det material som läromedlet erbjuder än vad som 

finns i matematikverkstaden. 

 

I slutet av intervjuerna reflekterar lärarna över hur de uppfattar elevernas attityd till det 

laborativa arbetssättet. De ser inte någon större skillnad mellan lågpresterande elever 

och högpresterande elevers åsikter i arbetssättet. De allra flesta elever ser arbetssättet 
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som något roligt. Några kan ibland uppfattas ha svårt att se poängen med aktiviteterna 

och några är inte sena med att fråga "får vi inte jobba i boken snart?". 

 

5.4.2 Lågstadielärare 

Nedan har en lågstadielärares intervjusvar sammanställts. Denna lärare är en av de 

drivande krafterna till att matematikverkstaden på skolan är utformad som den är. Under 

observationer har information även kommit fram gällande en del av materialet i 

verkstaden. Denne lärare har på eget initiativ sågat upp ett antal kuber och tillverkat en 

del av de material som finns. 

 

Yrkeserfarenhet 

 

Läraren arbetar som klasslärare och specialpedagog. Hen har jobbat i 26 år som lärare 

och arbetar just nu i årskurs 1-3 men har även jobbat i årskurs 4-6. 

 

Förhållande till laborativ matematikundervisning  

Laborativ matematikundervisning är enligt denna lärare "ett sätt att åskådliggöra, 

introducera och förklara olika begrepp. Arbeta på en konkret nivå för att sedan nå en 

abstrakt nivå. Uppleva matte med flera sinnen". Läraren menar att laborativ 

matematikundervisning är en möjlighet att öppna upp kommunikation med eleverna. 

Laborativt material kan skapa inre bilder och resonemang kommer då in naturligt. 

Konkret material är ett redskap för lärare att visa innebörden av ett abstrakt begrepp och 

läraren menar därför att det är viktigt som lärare att vara tydlig med varför eleverna ska 

jobba med materialet. "Det ska absolut inte bli en kul timme utan mattebok". 

 

Det positiva med detta arbetssätt är att det gynnar både de som har svårt för matte och 

de som tycker det är lätt menar läraren. Här kan inte heller antal gjorda räkneuppgifter i 

en bok jämföras. "För vissa kan det ibland bli hands on - minds off, åtminstone i början, 

därför är det bra att checka av med exit-pass eller skrivtavla". Eleverna kan på detta sätt 

få visa att det förstått genom att enskilt skriva svar på olika frågor på små skrivtavlor. 

De kan också få utföra korta uppgifter som de lämnar in i slutet av lektionen i form av 

exit-pass. Läraren kan då avläsa om varje enskild elev fått förståelse för vad de jobbat 

med eller ej. Det laborativa arbetssättet är inte något som enbart gynnar de yngre 

eleverna. Denna lärare ger exempel på att hen introducerat decimaler med hjälp av 

multibas och bråk med hjälp av Cuisenaire-stavar i årskurserna 4 och 5. 

 

Den negativa delen av att arbeta laborativt anser även denna lärare vara tiden till allt 

förarbete som krävs. Som lärare måste man vara insatt och veta varför materialet ska 

användas. "En svårighet är att veta elevernas kunnande och hur kunnandet ska 

bedömas". 
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Laborativ matematikundervisning i praktiken  

De områden inom matematiken som är lättare att jobba laborativt inom anser denna 

lärare vara geometri, area, multiplikation, division, 3D, bråk och decimaler. I frågan om 

vad som är svårare att jobba laborativt inom ges endast svaret "vet ej". Mängden 

laborativ matematikundervisning som genomförs av denna lärare uppskattas vara 

ungefär en lektion per vecka. Läraren hävdar att "laborativt material ska bara användas 

som ingång till ett arbetsområde. Det ska ge förståelse enbart. Att hålla på länge med 

konkret material kan istället bli till ett beroende". Mängden laborativa lektioner är 

läraren nöjd med, det kan däremot vara svårt ibland att knyta ihop säcken efter en sådan 

lektion menar hen. "Eleverna är så uppe i det de gör, det kan då vara svårt att avbryta i 

tid för att hinna diskutera vad de lärt sig under lektionen." 

 

Läraren har jobbat med det laborativa materialet på skolan i 25 år och anser sig ha full 

vetskap om hur materialet fungerar och kan användas i undervisning. När skolans 

laborativa material diskuteras så berättar läraren att när hen började jobba på skolan 

fanns knappt något material, endast låtsaspengar och logiska block. Läraren själv hade 

dock mer material inne på sitt rum för specialpedagogik, elever som behövde extrahjälp 

blev då skickade dit. Efter att NCM kom ut med boken Matematikverkstad så tog denne 

lärare på sig att bygga upp en matematikverkstad på skolan. Det är sedan också hen som 

strukturerat upp materialet i matematikverkstadens olika skåp efter att det flyttats. När 

matematikverkstaden kom till så fick alla lärare på arbetstid komma dit och gå igenom 

materialet tillsammans med läraren. Till allt material skrev läraren också handledning 

och menar att "det är viktigt att materialet ger utmaning till både låg- och 

högpresterande elever. Att det finns flera nivåer på materialet". Någon utbildning i det 

laborativa materialet läggs inget fokus på av skolledningen nu menar läraren. Allt fokus 

ligger nu på annan fortbildning och ingen ambition finns för inköp eller introduktion av 

laborativ material. 

 

Läraren uppfattar att både de låg- och högpresterande eleverna verkar ha en positiv 

inställning till det laborativa arbetssättet. 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att laborativ matematikundervisning procentuellt sett sker oftare i 

lågstadiet i förhållande till mellanstadiet. Det visar även att matematikundervisningen i 

mellanstadiet, till skillnad från lågstadiet, har större fokus på att arbeta med och följa 

matematikboken. I undervisningen för årskurs 5 sker enligt observationerna endast en 

laborativ övning medan årskurs 2 arbetar laborativt under båda de observerade 

lektionerna. 
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Något laborativt material går inte att hitta i något av de observerade klassrummen. Allt 

material som finns på skolan är i låsta skåp i ett låst rum dit bara lärare går. Skåpen i 

matematikverkstaden är välfyllda och ambitiöst strukturerade. Då det är en relativt stor 

skola är det många klasser som ska dela på allt detta material. Lapparna på skåpens 

dörrar visar dock att de lärare som lånar material från dessa skåp är relativt få. 

Matematikämnet har inte heller någon tydlig plats i klassrummet och nästan inga alster 

från matematikämnet finns uppsatta av eleverna. 

 

De två läromedlen har välutvecklade lärarhandledningar och uppmuntrar båda till det 

laborativa arbetssättet. Läromedlet har även ett antal exempel på laborativa aktiviteter 

som elever och lärare kan jobba med i undervisningen. 

 

Lärarna i både låg- och mellanstadiet är i intervjuerna positiva till arbetssättet och alla 

de lärarna ser det som en bra undervisningsmetod för elevernas kunskapsutveckling. 

Lärarna är medvetna om att hur materialet använts är det viktiga i denna typ av 

undervisning. Dock anser både läraren i årskurs 4 och årskurs 5 att de hade kunnat 

arbeta mer laborativt och att det som hindrar dem från att göra detta till stor del är deras 

egna "lathet". Dessa två lärare är mycket ärliga i sina svar och erkänner att bristen på 

laborativ undervisning beror mycket på deras egna bekvämlighet då de anser att detta 

arbetssätt kräver mycket arbete och planering. Mellanstadielärarna är positiva men anser 

sig inte ha kunskapen, tiden eller hjälpen (resurserna) till att göra en lyckad laborativ 

undervisning. 
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6 Diskussion och analys 

Under denna rubrik presenteras en inledande diskussion med efterföljande analys där 

forskningsfrågorna är utgångspunkt. 

 

Hur ser det laborativa arbetssättet i matematik ut på låg- och mellanstadiet? 

Under de två observerade lektionerna i årskurs 2 arbetar inte eleverna i matematikboken 

en enda gång. Årskurs 5 i studien arbetar i matematikböckerna under större delen av 

samtliga observerade lektioner. Av alla observationer är det endast en lektion där lärare 

och elever använder sig av material från matematikverkstaden. Denna lektion 

genomförs i årskurs 2 och innehåller övningar med Centimo-kuber och Cuisenaire-

stavar. Läraren som är ansvarig för denna lektion berättar i intervjun att det är viktigt att 

följa upp och "checka av" vad eleverna lärt sig. Eleverna arbetar fokuserat under hela 

denna lektion, vilken matematisk förståelse eleverna får för materialet är dock svårt att 

veta då lektionen endast avslutas med städ. Läraren poängterar i intervjun att det är svårt 

att "knyta ihop säcken" och få ett bra avslut. Ingen av de olika laborativa övningar som 

utförs under någon av lektionerna är med som förslag på undervisning i klassernas olika 

läromedel. 

 

Av de lånelappar som finns på matematikverkstadens skåp går det att utläsa att 

sammanlagt 13 lån gjorts under fyra månader. Av dessa är dock endast ett av lånen 

gjorda av en mellanstadielärare. Sowell (1989) presenterar forskning där kontinuiteten i 

den laborativa undervisningen har en betydande inverkan på elevernas matematiska 

förståelse. Då inget laborativt material finns att tillgå i klassrummen och endast ett lån 

från matematikverkstaden skett, visar det inte på någon tydlig kontinuitet av detta  

arbetssätt i mellanstadiet på denna skola. Precis som Rystedt och Trygg (2010) hävdar 

så kan dock  laborativa material även vara digitala material, vilket förekommer i form 

av projektor och dokumentläsare i mellanstadieklassrummet. Lärarna i mellanstadiet 

svarar i intervjun att de håller laborativa lektioner mellan en gång i veckan till två 

gånger i månaden vilket trots avsaknaden av lån i matematikverkstaden visar på en viss 

kontinuitet. Brousseau (1997) talar om det didaktiska kontraktet och att elever som är 

vana att jobba med ett arbetssätt gärna håller sig till det. Eleverna vet då vad som 

förväntas av dem och känner sig trygga i arbetssättet. En av mellanstadielärarna berättar 

att eleverna uppskattar den laborativa undervisningen men att dessa aktiviteter ofta 

slutar med kommentaren "får vi inte jobba i boken snart?"  

 

Under aktiviteten med pennorna i årskurs 5, som i studien är den enda laborativa 

övningen som genomförs i denna klass, sker inte några tydliga kognitiva konflikter 

(Nilsson 2010). Eleverna visar under denna övning att de har god förståelse för hur de 

ska räkna ut sannolikhet. Eleverna och läraren använder här den laborativa aktiviteten 

som Fick et al (2008) menar att många äldre elever ofta gör. Det laborativa materialet 
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används för att förstå en uträkningsprocedur som eleverna redan har förståelse för. 

Eleverna i årskurs 2 jobbar under observationerna istället mer experimenterande och 

använder materialet för att hitta procedurer för att lösa uppgifterna (Fick et al, 2008). 

Detta gör i synnerhet eleven med den tredimensionell figuren som ställs inför en tydlig 

kognitiv konflikt (Nilsson, 2010) när hen blir ombedd att rita denna figur. Då 

lågstadieläraren inte följer upp och "knyter ihop säcken" i slutet av lektionen, missar 

hen den, enligt Nilsson (2010), viktiga diskussionen mellan läraren och eleverna i slutet. 

Hur eleverna resonerar kring lektionen och huruvida eleverna skapat matematisk 

förståelse för den utförda aktiviteten blir här oklar (Moyer, 2001). Enligt Panaoura et al 

(2009) så minskar fokuset på den laborativa undervisningen när svårighetsgraden ökar i 

högre årskurser. Detta återspeglas i observationerna då årskurs 2 inte arbetar i läroboken 

under någon av de observerade lektionerna medan årskurs 5 arbetar större delen av 

samtliga lektioner i läroboken och endast har enstaka kortare genomgångar. 

 

Under de observerade lektionerna så är ett flertal lärare och elevassistenter med på 

lågstadiets lektioner. Detta skiljer sig markant från observationerna av mellanstadiets 

lektioner. Under dessa lektioner är endast en lärare på plats i klassrummet. En 

specialpedagog är med till en början men tar relativt snabbt med sig två elever och 

lämnar klassrummet. Den ordinarie läraren är då själv med klassen under resterande 

lektionstid. Enligt Charlesworth och Leali (2012) bör lärare använda sig av 

observationer för att ha möjlighet att se vad eleverna visar för matematisk förståelse när 

de aktivt arbetar med olika laborationer. Detta blir svårt för mellanstadieläraren då hen 

är ensam pedagog med eleverna i klassrummet. Då fler lärare finns att tillgå under dessa 

lektioner för årskurs 2 blir det lättare för de lärarna att observera eleverna. Detta är 

något som läraren i årskurs 6 påpekar i intervjun att hen saknar då det endast är en lärare 

med på varje lektion i mellanstadiet. När lärare inte har möjlighet att observera eleverna 

under undervisningens gång finns det enligt Fick et al (2008) risk att lärare uppfattar att 

eleverna förstår även om de i själva verket inte gör det. 

 

Vilka laborativa material för matematikundervisning finns att tillgå i ett 

mellanstadieklassrum och ett lågstadieklassrum? 

Allt det laborativa materialet finns på denna skola i en matematikverkstad i skolans 

huvudbyggnad. Eftersom årskurs 5 har klassrummet i en annan byggnad har de långt till 

materialet i huvudbyggnaden. Årskurs 2 har däremot klassrummet alldeles intill 

matematikverkstaden. Årskurs 5 har inte heller möjlighet att ta ut datavagnen till 

klassrummets byggnad. Detta gör att det även blir svårt att jobba laborativt med digitala 

läromedel. Båda klassrummen i studien har dock tillgång till smartboard respektive 

projektor. Dessa kan användas laborativt och är en förutsättning för undervisning av god 

kvalitet (Skolverket, 2011).  Detta gör att årskurs 5 genom klassrummets projektor har 

möjlighet att använda  exempelvis dokumentläsare i den laborativa 

matematikundervisningen. Vilket de under observationerna även gör. 
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Det material som finns i matematikverkstaden anser dessa mellanstadielärare att de inte 

har tillräckliga kunskaper om. Läraren för årskurs 4 berättar att hen inte har förståelse 

för hur allt material ska användas och har inte heller tid att lära sig. Det material som 

används mest enligt läraren i årskurs 6 är det material som tillhör läromedlet, detta 

material är då främst olika spel taget ur läromedlets kopieringsunderlag. 

 

Att laborativa material är användbara när elever försöker hitta procedurer för att förstå 

den matematiska idén och experimentera är något som både Dewey (1991) och Fick et 

al (2008) tydligt presenterar. Eftersom inget laborativt material finns i något av 

klassrummen i studien finns det inte någon möjlighet för varken lärarna eller eleverna 

att göra detta spontant. Den lilla mängd material som finns i klassrummet för årskurs 2 

är det inte någon som använder för att det i denna klass betraktas som pinsamt. Sowell 

(2009) skriver om hur elever i högre åldrar jämför sig med sina klasskamrater och bryr 

sig om vad klasskamraterna tycker. Detta sker enligt resultatet redan i årskurs 2 på 

denna skola. 

 

Moyer (2001) tar upp att lärare ofta fokuserar mer på hur arbetsklimatet blir vid 

införande av laborativt material istället för att koncentrera sig på vad elever kan lära sig 

utav det. Eftersom det laborativa materialet i denna studie inte finns i klassrummen så är 

dessa eleverna inte vana att ha materialet nära till hands. Är eleverna inte vana vid 

materialet kan eleverna ha svårt att se den matematiska kopplingen till materialet 

(Ljungblad 2001). Lärarna påpekar även i intervjuerna att det blir omständigt att planera 

och se till så att material finns och sedan också bära med sig det till respektive klassrum. 

En av lärarna önskar att det skulle finnas en uppsättning av laborativa material i varje 

klassrum. Detta menar hen, precis som Fick et al (2008) och Dewey (1991), skulle 

underlätta för att spontant låta eleverna prova sig fram och experimentera med 

matematiken.  

 

Hur möjliggör det använda läromedlet ett laborativt arbetssätt? 

Pixel (2007) och Lyckotal (2012) är båda två relativt moderna läroböcker. 

Lärarhandledningarna för  båda läromedlen är väl utvecklade med konkreta tips och 

förslag att jobba efter. Dock är Pixel från 2007 och har inte grunden i den nuvarande 

läroplanen (Skolverket 2011). Båda läromedlen har också en tydlig inledning där de 

presenterar hur läromedlen är uppbyggda och hur det är tänkt att lärare ska jobba med 

dem. Pixel (2007) presenterar sina uppgifter som praktiska, utforskande och kreativa. 

Det som läromedlet presenterar i grundboken är dock mestadels spel men även ett antal 

laborativa uppgifter finns i exempelvis geometrikapitlet. Lyckotal (2012) har också en 

hel del spel men har även flera laborativa uppgifter utöver dessa spel 
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Observationerna visade att läraren i årskurs 5 valde ut ett antal uppgifter i läroboken 

som läraren ansåg att eleverna kunde hoppa över. En av dessa uppgifter var uppgift 2.10 

D i kapitlet om statistik och sannolikhet. Av alla andra uppgifter i 2.10 så var D den 

enda uppgift som innehöll ett laborativt inslag. Eleverna skulle i denna uppgift använda 

sig av ett gem och snurra på ett lyckohjul för att se vilken sannolikhet det är att gemet 

stannar på en viss färg. Detta var alltså något som läraren bad eleverna att hoppa över i 

läroboken. Denna typ av uppgift var dock något som det visade sig att eleverna trots allt 

valde att jobba med. I detta kapitel i läroboken finns ett antal sådana uppgifter, vilket på 

så vis inte var något nytt för eleverna. 

 

Båda läromedlen presenterar tydligt vilken koppling de har till kursplanerna i 

matematik. Detta gör att dessa läroböcker kan användas som ett bra hjälpmedel för 

lärare att följa läroplanen och lägga upp sin undervisning utefter den. (Nicol och Crespo 

2006). Att utveckla det matematiska språket är något som Nilsson (2005) talar om som 

en av de centrala punkterna för lyckad undervisning. Pixel (2007) jobbar efter detta i 

uppgifternas språkliga utformning. Detta förtydligas i inledningen av 

lärarhandledningen där det står skrivet att läromedlet jobbar efter att bygga en bro 

mellan det konkreta och det mer abstrakta språket. Utvecklingen av det abstrakta 

språket är inte något som framgår lika tyligt i lågstadiets Lyckotal (2012). Detta 

läromedel för mellanstadiet betonar detta, precis som Heddens (1986) som menar att 

elever i högre åldrar måste släppa den konkreta matematiken och ta sig an det mer 

abstrakta. 

 

Goldin (2003) talar om hur den matematiska förståelsen mäts i olika test där mycket 

kretsar runt testresultatet. En stor skillnad mellan de olika stadiernas läromedel visas i 

studien vara den diagnos som tillkommer i detta läromedel för mellanstadiet. Det 

analyserade läromedlet för lågstadiet har inte ett lika, för eleverna, tydligt sätt att mäta 

elevernas matematiska förståelse. Detta är något som kan påverka elevernas attityd till 

sina egna matematikkunskaper (Panaoura et al, 2009) 

 

Vilken uppfattning och inställning till det laborativa arbetssättet har lärarna på 

lågstadiet och mellanstadiet? 

 

De intervjuade lärarna är alla positiva till det laborativa arbetssättet, samtidigt som 

samtliga anser att arbetssättet är mycket tidskrävande. Läraren i årskurs 5 är den lärare 

som anser sig undervisa mest laborativ av de intervjuade lärarna. Det är dock endast 

denna lärare som enbart arbetar som matematiklärare och då inte har flera ämnen att 

undervisa. Läraren för årskurs 4 är den lärare som poängtera att de lärare som 

undervisar i flera ämnen kan ha svårt att få tiden att räcka till.  Hen undervisar laborativt 

uppskattningsvis 2 gånger i månaden och menar att lektionerna ofta styrs av läroboken. 

Studien visar en viss skillnad mellan årskurserna i mellanstadiet och dess laborativa 

undervisning. Detta särskilt då läraren i årskurs 6 inte svarar alls på hur mycket 
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laborativ undervisning hen håller. Läraren konstaterar endast att det blir mindre och 

mindre laborativt med åren. När frågan ställs om varför detta sker ges endast svaret "Ja 

det får man fundera på". Detta tyder på att läraren själv inte vet eller har ett tydligt svar 

på vad detta beror på. Dessa lärarna är trots de olika svaren eniga om att det laborativa 

arbetssättet är bra för att ge elever andra infallsvinklar på matematiska problem och att 

detta kan göra att förståelsen utvecklas hos både hög- och lågpresterande elever. 

Samtliga lärare i denna studie anser att alla deras elever oavsett ålder har en positiv 

inställning till den laborativa undervisningen. 

Dessa lärare svarar alla att ett laborativt arbetssätt på ett eller annat sätt innebär att 

arbeta med konkret material. Löwing och Kilborn (2002) är tydliga med att man tappat 

poängen med vad konkretisering är om man hävdar detta. Då dessa lärare även påpekar 

att det svåraste och mest tidskrävande med den laborativa undervisningen är all 

planering och förberedelse, så är det tydligt att lärarna i studien inte ser materialet som 

någon mirakeldrog  att plocka in i klassrummet (Szendrei 1996). Mellanstadielärarna är 

enligt intervjuerna eniga om att det laborativa arbetssättet kan utveckla elevernas 

matematiska förståelse. Detta gör att lärarna visar att de instämmer med forskning om 

arbetssättets fördelar när eleverna ges möjlighet att reflektera över det matematiska 

innehållet (Fick, 2008, Dewey, 1991, Moyer, 2001). Lärarna visar i sina intervjusvar i 

studien att de förstår att den matematiska skickligheten utvecklas genom den djupare 

förståelse som det laborativa arbetssättet har möjlighet att medföra. Dessa fördelar med 

det laborativa arbetssättet är något som Goldin (2003) hävdar att lärare i högre åldrar 

försummar. De givna intervjusvaren tyder på att detta inte är något som försummas 

redan på mellanstadiet då dessa lärare talar om fördelarna som arbetssättet även ger de 

högt presterande eleverna. 

 

Läraren i årskurs 2 förklarar det laborativa arbetssättet som användning av konkret 

material för att visa innebörden av ett abstrakt begrepp. Ljungblad (2001) hävdar dock 

att det kan vara svårt för barn att förstå den matematiska idén bakom dessa typer av 

material. Denna lärare är tydlig med och anser att det är mycket viktigt att eleverna 

förstår syftet med användningen av det laborativa materialet (Nilsson, 2010). Trots att 

det tydligt framgår att kontinuitet ska finnas i det laborativa arbetssättet (Sowell, 1989) 

så hävdar lågstadieläraren att laborativa material endast ska användas vid introduktion 

för att inte skapa ett beroende. Detta beroende är något som även Heddens (1986) med 

sina fyra steg som tidigare presenterats, vill undvika. Lärarna på mellanstadiet svarar 

även de att det laborativa arbetssättet innebär användning av olika typer av konkret 

material för att försöka lösa uppgifter. Det är dock bara läraren för lågstadiet som tar 

upp kommunikationen med och mellan elever vilket Nilsson (2010) anser vara en av de 

viktiga punkterna för lyckad laborativ undervisning. "Det ska absolut inte bli en kul 

timme utan mattebok" är lågstadieläraren, precis som Moyer (2001), mycket tydlig med. 

Moyer (2001) menar även att material som köps in endast för att användas som ett roligt 

avbrott i undervisningen inte används optimalt. Detta är något som denne 
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lågstadielärare är införstådd med då hen varit med att bygga upp matematikverkstaden 

på skolan. I matematikverkstaden har hen även varit noga med att göra handledningar 

till allt material just av denna anledning. Fick et al (2008) hävdar att tiden är förbi för 

elever i årskurs 6 att jobba laborativt med multiplikation. Detta är något som stämmer 

överens med läraren i årskurs 6 och dennes attityd till matematikverkstadens material 

och att detta fungerar bäst i lägre åldrar. 

6.1 Metoddiskussion 

Den fenomenologiska ansatsen i detta arbete har varit givande för att få svar på studiens 

alla frågeställningar och få en bild av hur laborativ matematikundervisning kan ge sig i 

uttryck i mellanstadiet i förhållande till lågstadiet. Detta då studien med denna metod 

undersöker fenomenet och presenterar  resultaten så närliggande verkligheten som 

möjligt (Denscombe 2011).  Denna teoretiska utgångspunkt har gjort att en bild skapats 

av hur det undersökta arbetssättet verkligen utspelar sig i en låg- respektive 

mellanstadieklass på en skola. Då endast en skola deltagit i studien ges en tydligt bild av 

alla, för fenomenet, påverkande aspekter på denna skola. Då alla delar undersökt kan 

validiteten ses om hög, men någon generalisering går inte att göra av denna studie. 

 

Den observerade mellanstadieläraren var noga med att hen ville fortsätta undervisningen 

precis som vanligt under observationerna. Läraren ville inte veta när observationerna 

skulle ske och kunde därför inte planera något särskilt inför de observerade lektionerna. 

Detta gjorde att observationerna kunde komma nära den ordinarie undervisningen. 

Endast två observationer utfördes i årskurs 2, dessa lärare var fullt medvetna om när 

observationerna skulle ske och att fokus låg på laborativ undervisning. Detta kan ha 

gjort att det slutliga resultatet av dessa observationer och verkligheten inte samspelar då 

lärarna kunde anpassa undervisningen inför dessa lektioner. Då läraren i årskurs 5 inte 

visste när observationerna skulle ske så framkom i efterhand att denne lärare undervisat 

laborativt en hel lektion som aldrig observerades. Under denna lektion jobbade eleverna 

med sannolikhet och gem som läromedlet haft som aktivitetsförslag. 

 

För att få en rättvis bild av hur den laborativa undervisningen ser ut i låg- och 

mellanstadiet var alla de olika delarna i denna undersökning högts relevanta för studiens 

validitet. Detta framgår tydligt då, som ovan nämns, observationer kan ge resultat som 

inte helt samspelar med hur det egentligen ser ut. Lärarna fick i intervjuerna svara på ett 

antal frågor där lärarnas attityder och erfarenheter gav sig till känna. Lågstadieläraren i 

studien gav mycket utvecklade svar på frågorna och visade sig ha goda kunskaper i 

området. Att hen hade längre betänketid då intervjun skedde via mail kan dock ha 

påverkat detta. De övriga lärarna svarade på frågorna på plats och hade inte presenterats 

för frågorna innan intervjuernas start. Detta gör att det i denna studie blir svårt att göra 

en rättvis jämförelse av mellanstadielärarnas och lågstadielärarens attityd till och 

kunskaper om det undersökta fenomenet. 
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Undersökningen ville genom fenomenologin undersöka det givna och erfarna för att se 

verkligheten på dess egna villkor (Bengtsson 1991). För att få en ännu tyligare bild och 

se verkligheten av den laborativa undervisningen i mellanstadiet hade det varit givande 

att även undersöka högre stadier. Den laborativa undervisningen ändras enligt Panaoura 

(2009) desto äldre eleverna blir. Enligt Heddens (1986) måste elever skaffa sig en 

förståelse för de abstrakta och därför överge den konkreta matematiken då de blir äldre. 

Resultatet hade givit en rättvisare bild av hur den laborativa matematikundervisningen  

utspelar sig på mellanstadiet om undersökningar av detta även gjorts i högstadiet. Då 

syftet främst vara att undersöka mellanstadiet så ger inte endast jämförelser med 

lågstadiet en korrekt bild. Undersökningar av högstadiet hade visat vad som väntar 

eleverna då de lämnat årskurs 6. Genom detta hade det även kunnat analyseras om 

undervisningen i mellanstadiet med åren formas i relation till vad som kommer möta 

eleverna i högstadiet.  
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7 Slutliga kommentarer  

Resultatet visar att ett stort utbud av material finns på skolan. Det visar dock även att 

det inte spelar någon roll hur mycket material som finns om det är placerat så att lärarna 

mestadels anser det som omständigt att använda. Den tidigare forskningen talar om hur 

viktigt det är att tala om syftet med materialet för eleverna, detta blir dock mycket svårt 

då resultatet visar att några av lärarna anser att de själva inte förstår materialet. Efter att 

fått den uppmuntran att ibland släppa matematikboken som lärarutbildningen givit så 

tror jag att följden blivit att vi underskattar läroboken. De två läromedel som analyserats 

i detta arbete har båda visat sig vara en bra grund att lägga upp undervisningen utefter. 

Läromedlen har presenterat tydliga kopplingar till läroplanen (Skolverket 2011) och 

givit konkreta exempel på hur laborativ undervisning kan utformas. 

 

Goldin (2003) hävdar att den laborativa matematikundervisningen minskar med åren 

och går tillbaka från konkret till att återigen vara abstrakt. Enligt forskning av NCM och 

UFM (2010) har dock årskurserna 7-9 mer laborativ undervisning jämfört med 

årskurserna 4-6. En av lärarna i mellanstadiet påpekar att tiden inte räcker till för att 

undervisa laborativt då det tar tid att lära sig materialet och lärarna dessutom har flera 

andra ämnen att undervisa. Då tiden inte räcker till blir det lätt att låta matematikboken 

sköta planeringen för ämnet. Lärare i lågstadiet och mellanstadiet har ofta många olika 

ämnen att undervisa i till skillnad från högstadielärare som istället har djupare 

kunskaper i färre ämnen. Av observationerna i detta arbete att utläsa så har lågstadiet ett 

större antal lärare att tillgå under lektionerna i jämförelse med mellanstadiet. Kan denna 

gråzon gällande den laborativa matematikundervisningen i mellanstadiet grundas i att 

lärarna tillskillnad från högstadiet har fler ämnen att lägga fokus på samtidigt. Och till 

skillnad från lågstadiet inte har resurserna för att som lärare känna att möjligheten för 

lyckat laborativ undervisning med observationer finns och går att genomföra? 

 

De intervjuade lärarna visar på goda kunskaper gällande arbetssättet. De är också 

medvetna om att ett omväxlande arbetssätt gynnar elevernas utveckling av den 

matematiska förståelsen (Hagland et al, 2005). För att kvaliteten på undervisningen ska 

höjas och PISA-resultaten förbättras kan inte det laborativa materialet föras in som en 

mirakeldrog (Szendrei 1996). Arbetssättet kräver tid och planering (Rystedt och trygg, 

2010). Finns varken resurser till undervisningen eller tid för mellanstadielärarna att 

skapa sig förståelsen för materialet och planera lektionerna,  blir det svårt att utföra den 

laborativa matematikundervisningen optimalt. Den laborativa undervisningen kan då 

inte ge så bra resultat som den enligt den tidigare forskningen faktiskt har möjlighet att 

ge. 

 

Många av alla aspekter kring hur den laborativa matematikundervisningen ser ut i 

mellanstadiet på en skola har undersökts i detta arbete. Detta har gett ett tydligt exempel 

på hur det kan se ut på en medelstor skola i Sverige. Någon generalisering av att det är 

på detta sätt den laborativa undervisningen ser ut kan, som tidigare nämnts, dock inte 
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göras då undersökningen endast är utförd på en skola. I detta arbete utelämnades även 

en viktig aspekt som hade kunnat öka undersökningens validitet och reliabilitet då syftet 

var att undersöka alla aspekter av den laborativa undervisningen. Denna aspekt är 

elevernas åsikter rörande arbetssättet. I detta arbete talar lärarna om vad de uppfattar att 

eleverna har för attityder kring arbetssättet men några elevintervjuer gjordes aldrig. För 

framtida forskning hade det varit intressant att även inkludera elevintervjuer för att 

undersöka olika elevers åsikter kring den laborativa undervisningen inom 

matematikämnet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor - laborativ 
matematikundervisning 

Yrkeserfarenhet 

 Vad har du för tjänst på skolan? 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 

 Vilken/vilka klass/klasser undervisar du matematik inom?  

 

 

Förhållandet till laborativ matematikundervisning 

 Vad anser du att laborativ matematikundervisning är? 

 Vad anser du vara positivt med laborativ matematikundervisning? 

 Vad anser du vara negativt med laborativ matematikundervisning?  

 

 

Laborativ matematikundervisning i praktiken 

 Är det någon del inom matematikundervisningen som du anser är lättare att 

jobba laborativt inom? 

 Är det någon del inom matematikundervisningen som du anser är svårare att 

jobba laborativ inom?  

 Ungefär hur ofta arbetar du laborativt i din matematikundervisning?  

 Vad anser du om den mängd laborativ matematikundervisning du håller?   

 Anser du att du har vetskap om och förståelse för HUR du ska jobba med de 

material som finns? 

 Vad anser du om det laborativa material som finns på skolan? 

 Får ni på skolan någon utbildning i hur nytt material som köps in kan användas? 

 Vad upplever du att eleverna har för attityd till laborativt material?  

 Är det någon skillnad på lågpresterande och högpresterande elevers attityder till 

laborativt material?  

 

 

 

 

 


