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Sammanfattning 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka och redogöra för hur grundskollärare i årskurs 1-3 använder 

samt definierar laborativ matematik. Vilka för- respektive nackdelar anser lärarna att det finns med 

att arbeta laborativt inom matematikundervisningen? Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 

sex verksamma grundskollärare i årskurs 1-3 som arbetar på två olika kommunala grundskolor i 

samma kommun. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna upplever att ett laborativt arbetssätt 

leder till att befästa begrepp, öka förståelsen hos eleverna och att arbetet blir mer varierat. Att arbeta 

laborativt ger också möjligheter att konkretisera matematiken, och det kan fungera som ett verktyg 

för att bygga broar mellan det som är konkret och det som är abstrakt. I resultatet beskriver lärarna 

också hur faktorer som tid och planering kan utgöra hinder för att använda det laborativa 

arbetssättet mer kontinuerligt. 

Sammanfattningsvis visar studien att lärare upplever laborativ matematik som något positivt 

såväl för elever som lärare men att det är ett tidskrävande arbetssätt som kräver god planering. 

 

 

 

 

Nyckelord: Laborativ matematik, laborativa material, användande, för- nackdelar 
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Inledning 
 

Hur kan man hitta lust att lära, hur kan man skapa den matematiska nyfikenheten och motivationen 

hos elever? I Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära- med fokus på matematik går att utläsa att 

elevernas lust och intresse för matematik avtar ju äldre de blir. Efter årskurs fem minskar intresset 

och många elever uppfattar matematik som det tråkigaste ämnet i skolan. En förklaring anser 

Skolverket (2003) vara att i takt med att eleverna kommer upp i högre årskurser i skolan, i desto 

större utsträckning används läroboken. När jag tänker tillbaka på mina egna erfarenheter av 

matematik under min skoltid, har jag relativt negativa upplevelser av matematik som ämne. Detta 

beror till stor del på att jag under flera år inte hade fått en förståelse för de matematiska begreppen. 

Jag är uppväxt med den traditionella läroboksundervisningen i skolan. Lärarna hade korta 

genomgångar och därefter följde ett långt avsnitt med att räkna sida upp och sida ner i läroboken. 

Förstår man inte, tappar man intresset och motivationen. Jag går nu min sista termin på 

lärarprogrammet och denna utbildning har genom olika VFU perioder gett mig möjlighet att få 

observera och uppleva hur matematikundervisningen bedrivs på olika grundskolor runt om i 

kommunen. Jag har under flera praktikperioder kunnat upptäcka att arbetssättet inom 

matematikämnet delvis har förändrats, det finns mer och mer laborativa inslag i undervisningen. 

Men det finns också en hel del relativt nyutexaminerade lärare som trots få yrkesverksamma år i 

skolan ändå faller tillbaka till den läroboksbundna traditionella undervisningen. Då matematik 

räknas som ett abstrakt ämne är det viktigt att man som lärare använder sig av ett konkretiserande 

undervisningssätt. 

Jag anser att det är viktigt att alla lärare inom den svenska grundskolan låter laborativa och 

praktiska övningar genomsyra undervisningen. Därför har jag valt att skriva om detta ämne i mitt 

arbete. 

Bakgrund 

 

Matematik är ett ständigt aktuellt ämne som har väckt omfattande debatter den senaste tiden. Man 

hör och ser via undersökningar och media att resultaten samt attityden till matematik som ämne är 

nedåtgående. Enligt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) som är en  

internationell utvärdering av matematik och naturvetenskapliga ämnen, ligger svenska elever i 

årskurs 4 under genomsnittet i matematik i jämförelse med övriga länder inom EU (Skolverket, 

2011). Samtidigt talas det allt mer om att det är lärarens och skolans ansvar att vända denna 

negativa trend. Det är lärarens uppgift att hitta ett lustfyllt sätt att lära samt att konkretisera mera för 

att öka den matematiska förståelsen.  
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I läroplanerna finns stöd för att undervisningen ska vara mer varierad och lustfylld samt att det ska 

ges ett ökat utrymme i undervisningen att arbeta mer undersökande och mer laborativt.  

 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) under skolans uppdrag går det att utläsa 

följande: 

 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer (Skolverket, 2011, s. 7). 

 

Malmer (1997) betonar vikten av att arbeta mer laborativt inom matematiken. Hon anser att detta 

leder till att lärare på ett bättre sätt kan möta varje enskild elev på deras egen nivå samt att det finns 

möjlighet att öka elevernas förståelse för matematiska begrepp och samband. I dagens samhälle 

finns många elever med särskilda behov, exempelvis koncentrationssvårigheter och 

språksvårigheter. Det är därför extra viktigt att lärare försöker hitta olika vägar och möjligheter att 

kunna nå ut till alla elever oavsett behov och förutsättningar.  

Matematik finns runt omkring oss, i vår vardag, vilket kan öka elevers motivation till att vilja 

lära. Ett sätt att aktivera elever är att arbeta mycket med laborativt material och egna 

undersökningar (Berggren & Lindroth, 1997, s.44). Trots att ny forskning och nya läroplaner som 

betonar vikten av att laborera mera finns det enligt Berggren & Lindroth (1997) fortfarande en stor 

andel lärare som inte använder sig av praktiska arbetssätt i sin undervisning. Detta har gjort mig 

mer intresserad av att titta närmare på detta område. Avsikten med denna studie är att ta reda på hur 

sex grundskollärare definierar laborativ matematik samt om och varför man väljer alternativt inte 

väljer att arbeta laborativt.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på sex grundskollärares syn på laborativ matematik i årskurs 1-

3 vid två kommunala grundskolor. 

Frågeställningar:  

 

 Hur definierar lärarna termen laborativ matematik? 

 Vilka för- respektive nackdelar beskriver lärarna med att använda laborativ matematik? 

 Hur upplevs tillgången till laborativa material av lärarna på respektive skola, samt i vilken 

omfattning använder sig lärarna av laborativ matematik i undervisningen? 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning 

som jag utgått ifrån och haft som underlag till mitt arbete. 

Definitioner av begrepp 

Laborativ matematik 

Rystedt & Trygg (2005) definierar laborativ matematik som en verksamhet där elever inte enbart 

deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i undersökningar och aktiviteter som har ett 

specifikt undervisningssyfte (Rystedt & Trygg, 2005, s. 5). 

Laborationer är intressanta såtillvida att man kan väva in flera olika syften i dem (Löwing, 2006, 

s.117). Laborativa aktiviteter ger eleverna en mer positiv och vidare syn på matematiken, jämfört 

med när de enbart kommer i kontakt med matematiken i form av siffror och bokstäver via en 

lärobok (Rystedt & Trygg, 2005, s. 4).  

Laborativ matematik kan liknas vid att man utför en konkret laborativ övning som resulterar i att 

man uppnår en förståelse för olika matematiska termer och begrepp. Rystedt & Trygg (2005) menar 

att laborativ matematik bidrar till att eleverna får ett ökat intresse för matematik. Genom att 

använda sig av laborationer i olika former befästs lärandet och detta i sin tur leder till att 

motivationen ökar.  

Berggren & Lindroth (2004) anser att den laborativa matematiken hjälper alla olika typer av 

elever att tillägna sig kunskap. Kunskapen tillägnas genom tre olika faser: kommunikation, 

laboration och diskussion. De beskriver hur man i kommunikationsfasen pratar i grupp eller helklass 

om förutsättningar, om man förstått och försökt lösa problemet. Den laborativa fasen används för 

att med konkret material testa de olika strategierna för att se om de bidrar till att lösa problemet. 

Slutligen beskrivs diskussionsfasen, där det diskuteras vilka lösningsstrategier som går att tillämpa 

för att lösa specifika problem.  

Laborativa material 

Det laborativa materialet ska hjälpa eleverna att lösa en konkret situation för att sedan kunna 

diskutera fram generella lösningar och lösningsmetoder (Berggren & Lindroth, 1997, s. 44).  

Genom att använda sig av laborativt material kan man lättare konkretisera och öka den 

matematiska begreppsuppfattningen för eleverna. Det finns ingen exakt definition för termen 

laborativa material men ett vanligt sätt att nå en definition kan vara att dela in termen i två 

huvudgrupper. Rystedt & Trygg (2005) kallar dessa två huvudgrupper vardagliga och pedagogiska 

föremål. 
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 Vardagliga föremål, hit räknas föremål, verktyg som finns i vardagen, arbetslivet och 

naturen. 

 Pedagogiska material, hit räknas material eller föremål som är speciellt tillverkade av lärare 

och elever för matematikundervisningen (Rystedt & Trygg, 2005, s.21). 

 

Enligt Rystedt & Trygg (2005) ska det laborativa materialet fungera som ett stöd samt ge 

stimulans vid problemlösning och inlärning av olika matematiska begrepp. Materialet kan 

tillsammans med undervisning hjälpa till att konkretisera, att lära eleverna att upptäcka mönster och 

samband. Det laborativa materialet får funktionen av ett redskap som lärare kan använda för att 

åskådliggöra innehållet av teoretiska begrepp. Laborativt material används till att utveckla begrepp, 

tankar och mönster inom matematiken. Rystedt & Trygg (2005) menar att laborativt material inte i 

sig är en mirakelkur, att det inte har något specifikt budskap. Det är hur pedagogen väljer att arbeta 

med det i undervisningen som är det väsentliga, först då fås ett resultat som innebär att 

inlärningsprocessen för eleverna underlättas. 

Ett sätt att aktivera elever är att arbeta mycket med laborativt material och egna undersökningar 

(Berggren & Lindroth, 2004, s. 44). Det laborativa materialets syfte är att hjälpa eleverna att lösa 

konkreta situationer för att därefter hitta olika lösningsmetoder. 

Matematik är ett abstrakt ämne som kan vara svårt att lära sig. Ett sätt att underlätta inlärningen 

är att försöka konkretisera matematiken med hjälp av exempelvis laborativa material. Ett problem 

som ibland tillstöter är att vissa lärare använder sig av materialet utan att ha ett syfte eller veta 

varför de använder sig av ett visst material. I själva verket är materialet dött och det är enbart 

lärarens utnyttjande av materialet som kan ge det liv (Löwing, 2006, s. 129).  Löwing understryker 

att det är viktigt att lärare inser att materialet endast är en artefakt, ett redskap. Vidare menar 

Löwing att om materialet ska leda till en konkretisering så måste läraren ha ett tydligt syfte samt 

använda materialet på ”rätt sätt”.  

Malmer (2002) anser att oavsett vilket laborativt material man väljer är det lika viktigt att ha i 

åtanke att det laborativa arbetssättet ska sättas in i ett meningsfullt sammanhang. Det är läraren som 

måste ha en genomtänkt och meningsfull idé med att använda laborationen annars förlorar den sitt 

syfte. Materialet ger pedagogen möjlighet att demonstrera delar inom matematiken samt att låta 

eleverna arbeta undersökande och konkretiserande. Om eleverna inte får reda på syftet med det 

laborativa materialet får de svårt att ta till sig de matematiska begreppen. Malmer (1999) menar 

vidare att det laborativa materialets syfte är att underlätta elevens förståelse för det abstrakta. 

Laborativa material kan fungera som ett redskap på vägen mellan det konkreta och det abstrakta.  

Unenge (1994) anser att det är viktigt att skolan anpassar det laborativa materialet efter 
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ändamålet och att det finns ett bakomliggande syfte med att använda sig av materialet. 

 

Det är viktigt att man konkretiserar, man måste arbeta med konkret matematik I sådana ordalag 

brukar man ibland uttrycka en önskan att göra matematiken mer begriplig eller handfast för 

eleverna. Ibland tar man till speciellt ”konkret material” som är utformat just för matematikundervisningen, 

ibland används andra grepp (Unenge m.fl, s. 107). 

 

Det finns en mängd olika laborativa material att välja mellan, det är upp till varje enskild individ 

att bestämma vilket material som fungerar bäst att arbeta med samt vilket material som underlättar 

bäst för elevernas konkretisering. En del material är mer eller mindre bra beroende på vilken 

funktion de fyller. För att få en struktur på laborativa material har Kronqvist och Malmer (1993) 

gjort en indelning i följande fem kategorier:  

 

1. Plockmaterial. Exempelvis stenar, kulor, klossar och knappar. 

 

2. Vardagens material.  Allt material som hjälper oss att klara av våra dagliga sysslor, exempelvis 

hushålls saker, vågar, volymmått, tumstock, klocka och termometer. 

 

3. Skolans laborativa material. Material utformat av pedagoger där tanken är att utveckla barnens 

tänkande. Materialet finns inte ute i vardagen utan tas ur skolans värld.  

Exempelvis logiska block, positionsmaterial, cuisenairestavar och geobräde. 

Dessa hjälpmedel ska strukturera och visualisera barns tänkande.  

 

4. Barnens egentillverkade hjälpmedel. Hit räknas det material som barnen tillverkar själva av 

exempelvis kartong och papper. Det kan vara tallinjer, räknekort men också mynt och sedlar. Själva 

tillverkningsarbetet med att klippa och klistra ger också möjligheter till samtal och samarbete med 

eleverna. 

 

5. Olika spel. Detta är till för pedagogiska övningar och avkoppling. Exempelvis dominobrickor, 

kortlekar och tärningar.  

 

Furness (1998) ger också flertalet exempel på  olika laborativa hjälpmedel, exempelvis, 

kaplastavar, klossar, tallinje, kulramar, papper och knappar. Han poängterar att mycket av materialet 

varken är dyrt eller svårt att få tag i då en stor del av det kan tillverkas av eleverna själva. Furness 

(1998) vänder sig till elever i de lägre åldrarna men anser att många av hjälpmedlen kan användas 
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även för äldre barn. Han anser att allt material ska vara lätt att nå för eleverna, och lägger fram 

betydelsen av att ha en ”mattehörna” i klassrummet där eleverna har möjlighet att arbeta med och 

komma åt materialet på ett enkelt sätt. 

 

Laborativa aktiviteter 

Laborativa aktiviteter består av två ord. Ordet laboration innebär försök eller experiment som oftast 

görs i undervisningssyfte och ordet är besläktat med det latinska laborare som betyder arbeta 

(Rystedt & Trygg, 2005, s. 3). Aktivitet kommer från latinets activus och kan definieras som en 

verksamhet som kräver ett aktivt deltagande.  

Berggren & Lindroth (2011) hävdar att om man använder en del av undervisningstiden åt 

laborativa aktiviteter istället för teoretiska uppgifter kommer fler elever ges möjlighet att förstå nya 

matematiska begrepp och samband. 

Laborativ matematikundervisning 

Som nämnts tidigare handlar matematik på alla nivåer om att abstrahera (Löwing, 2006, s. 130). 

När eleverna har lärt sig det har de skaffat sig en mental bild och ett effektivt språk som hjälper dem 

till att snabbt och effektivt kunna lösa nya matematiska problem. Löwing (2006) menar vidare att 

genom att låta laborativa aktiviteter genomsyra matematikundervisningen hjälper man eleven att 

optimera kommunikationen och inlärningen. Det laborativa arbetssättet ska bidra till att ge 

förståelse och bygga vidare på den kunskap som man redan har. 

Att använda sig av ett laborativt arbetssätt är att variera och utveckla sin undervisning. Många 

elever har svårt att ta till sig matematiken, vilket Berggren & Lindroth (2004) anser bero på att de 

traditionella undervisningsformerna i matematik med att endast använda läromedel inte passar alla. 

Eleverna måste få göra matematik för att kunna ta till sig detta komplexa ämne. 

Målet med skolans matematikundervisning är att eleverna skall lära sig förstå och använda ett 

antal matematiska begrepp och modeller (Löwing, 2008, s.28). Målet kan uppfyllas om eleverna 

blir undervisade i att lära sig utgå från enkla vardagsproblem för att sedan successivt övergå till det 

abstrakta. För att kunna kommunicera och lära sig de matematiska begreppen krävs ett bra 

didaktiskt språk, den språkliga kommunikationen i undervisningen måste kunna utföras på olika 

sätt, både vardagsanpassat och laborativt. Språket har en central roll i matematikundervisningen 

eftersom matematikundervisningen består  av en rad svåra ord och uttryck Löwing (2006). Till en 

början klarar vi oss på vardagsspråket eller det språk vi är vana med (Hoines, 2008, s.74). Men kort 

därefter blir matematiken mer abstrakt och svårbegriplig. Genom att använda en 

matematikundervisning med laborativa inslag och konkretisera kan man arbeta upp en förståelse 

och utveckla sitt tänkande. Löwing (2006) menar att det är lärarens ansvar att konkretisera 



 1

0 

begreppen i sin undervisning och se till att eleverna förstår dem. Detta kan lätt uppnås genom att 

använda redskap och koppla begrepp till elevernas vardag. Genom laborationerna ges eleverna 

chans till att vara aktiva, undersökande och få diskutera.   

Rystedt & Trygg (2005) menar att om en elev får gå mellan det konkreta och det abstrakta, utföra 

laborationer och arbeta med olika aktiviteter uppnås en förståelse för de redan kända begreppen 

samtidigt som det ges möjlighet att utveckla nya. Enligt Rystedt & Trygg (2005) kan ibland en elev 

behöva gå mellan det konkreta och det abstrakta flera gånger, detta för att få en djupare förståelse 

av de redan kända begreppen samt för att utveckla nya (se figur 1). 

 

Figur 1. Laborativa aktiviteter som en länk mellan det konkreta och det abstrakta. 

 

 

 Laborativa aktiviteter 

 

 

        Konkret                                                                                                             Abstrakt 

                               

           

Konkretisera 

Matematik består av en del svåra ord och uttryck, matematiken kan kallas abstrakt. För att nå det 

abstrakta och göra det konkret, kan man konkretisera. Konkretisering är en väg till abstraktion 

(Löwing, 2006, s. 115). Om man knyter an det som ska abstraheras för eleverna till en bekant 

situation eller använder sig av ett material så har man konkretiserat. Ett enkelt exempel på vad som 

är konkretisering respektive inte konkretisering är enligt Löwing (2006) följande: Om en grupp 

elever ska öva på att mäta omkretsen på en bok, så konkretiserar man inte om man mäter omkretsen 

på bilden av en bok. Men mäter man omkretsen på en riktig bok så har man konkretiserat. Löwing 

(2006) menar att konkretisering används som ett stöd för språket för att lyfta fram en struktur eller 

idé som man vill att eleverna skall uppfatta. Att konkretisera kan liknas vid att göra något gripbart, 

förståeligt och som redskap till att konkretisera kan man använda exempelvis laborativa material. 

Styrdokument  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lgr 11) samt kursplaner är de huvudsakliga 

styrdokumenten för grundskolan idag. Läroplanen samt kursplanen i matematik betonar vikten av 

att i undervisningen använda sig av och koppla till egna erfarenheter och exempel i vardagen. Att 
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eleverna ska få möjlighet att arbeta med olika arbetssätt och former. Detta för att eleverna lättare 

ska kunna arbeta upp en förståelse för de uttryck och begrepp som finns inom matematiken.  I 

styrdokumenten går även att utläsa vikten av att lära eleverna se mönster och samband, och på så 

sätt utveckla sin nyfikenhet och kreativitet för matematiken. Skolan ska kunna erbjuda alla elever 

en så varierad undervisning som möjligt innehållande olika former av arbetssätt och metoder, detta 

finns väl förankrat i styrdokumenten.   

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11)  består av tre 

delar, skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer och avslutningsvis 

kursplanerna. Varje del består av olika avsnitt.  

 

I den första delen av Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 8) under rubriken skolans värdegrund och 

uppdrag står följande: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 

samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 

 
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer.  

 Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 

känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 

verksamhet. 

I den andra delen av Lgr 11, under rubriken mål och riktlinjer står följande: 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former 

I den sista delen av Lgr 11, under rubriken kursplaner matematik står följande: 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.  
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I styrdokumenten finns intentioner att elever ska få möjlighet till ett varierat arbetssätt och olika 

kunskapsformer. Att arbeta laborativt är därför ett av flera arbetssätt som eleverna bör få tillgång 

till.  

Teorier om lärande 

 

Det har länge funnits stöd och indikationer för att det är viktigt med variation i undervisningen, att 

man använder sina sinnen. Redan under början av 1900 talet fanns teorier om vilken effekt och 

vilka vinster ett laborativt arbetssätt kunde medföra. Det finns flera forskare som utvecklat begrepp 

och teorier kring lärande med fokus på laborativt material. Nedan följer först en redogörelse för 

några av dessa. Därefter diskuteras svagheter och styrkor i samband med laborativ matematik.  

Anna Kruse 

Anna Kruse (1861-1931) var lärarinna och föreståndare för Brummerska skolan i Stockholm. I sin 

bok Åskådningsmatematik som utgavs 1909 utvecklar hon sina idéer om hur undervisningen i 

matematik skulle kunna förändras (Malmer, 1997). Kruse menar att det är materialet och stoffet som 

ska leda eleven till matematiska upptäckter, inte lärarens förklaringar och struktureringar. Stoffet 

ska läggas så tillgängligt så att de får en känsla av att de själva gör  upptäckterna (Rystedt & Trygg, 

2005, s.20). 

Kruses kunskapssyn kan härledas ur begreppet åskådlighet. Med detta menas att matematiken bör 

vara självklar samt att all undervisning ska bygga på elevens egna matematiska upptäckter som 

denne når genom att arbeta laborativt och undersökande.  

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var amerikansk filosof och pedagog. Dewey ansåg att utbildningens syfte 

var att ge elever kunskap som de har nytta av både praktiskt, yrkesmässigt och personligt. Vidare 

menade Dewey att det bästa sättet att nå kunskap är genom praktiska övningar som ligger långt 

ifrån konstruerad inlärning. Undervisning är en aktiv process som eleven måste delta i. Kunskapen 

kommer att utvecklas först när eleven arbetar praktiskt via laborationer och experiment, detta 

kallade Dewey för learning by doing. 

Learning by doing är en aktivitetspedagogik där teori, reflexion och handling hänger samman. 

Eleven är inte den innehållslösa tavlan, den tomma burken utan en aktiv sökande varelse som under 

sin aktivitet lär sig själv (Svedberg & Zaar, 1993, s. 39) Läraren är en stödjande, insiktsfull och 

noterande person och bör därför ha en vägledande uppgift. 
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Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) pedagog och utvecklingspsykolog. Piagets teori om barnets olika 

utvecklingsfaser låg under en lång tid som grund för olika skolsystem runt om i världen. Barnets 

utvecklingsfaser är biologiskt betingade, därför kan barnet inte tillgodogöra sig kunskap som är för 

avancerad och som ligger utanför deras egentliga utvecklingsfas (Svedberg & Zaar, 1993). Kunskap 

är något som individen utvecklar utifrån sina egna handlingar  i samverkan med dennes omgivning. 

Individens intelligens är biologiskt betingad, därför anser Piaget att det är viktigt att alla tankar och 

all struktur är aktiva. Först då tänker vi, löser problem, förstår och minns. Barnet konstruerar själv 

sitt tänkande och sin kunskap, kunskap är en mental konstruktion. Därför måste barnet vara aktivt i 

denna process. Då individen inte kan utveckla kunskap utan att ha uppnått viss mognad i sin 

utveckling blir lärarens roll väldigt betydande för barnets fortsatta utveckling (Hoines, 2008). 

Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896-1934) psykolog, pedagog och filosof. Enligt Vygotskij sker barns utveckling i 

samspel med deras omgivning, utveckling är ingen individuell process. Vygotskij menar att 

människan är en verksam människa, en som ständigt är aktiv i samhället och naturen (Hoines, 2008, 

s. 118). Individens målsättningar är drivkraften för alla handlingar. Kunskap och 

kunskapsutveckling kan bara förstås när man vet vad en människa håller på med.  

Alla verksamheter utvecklas i en dialog mellan människan och dess omgivning. Vygotskij 

myntade begreppet den proximala utvecklingszonen med det menas nivåskillnaden mellan det 

barnet kan på egen hand och det barnet kan med hjälp, stöd av vuxen. Lärandet liknas vid en social 

utveckling som kräver olika redskap, språk är ett sådant redskap även matematiskt språk.  

Därför bör läraren arbeta och använda mycket redskap och därefter låta barnet bearbeta och 

generalisera det barnet ser. Vygotskij hävdar att barnet i samarbete med vuxna och kamrater kan 

klara mer än på egen hand. 

Maria Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) var pedagog, forskare, läkare, feminist och filosof. Hon var en av de 

första kvinnorna i Italien i modern tid som tog en examen i medicin. Hennes första anställning fick 

hon vid ett mentalsjukhus för barn vid Roms Universitet. Barnen var utvecklingsstörda och klarade 

inte av att bo i vanliga hem. Men Maria Montessori var övertygad om att dessa barn inte alls var 

några hopplösa fall,  utan de hade helt enkelt aldrig fått någon yttre stimulans (Britton, 1992, s. 

147). Montessori blev övertygad om att barnens problem var av pedagogisk art och att de skulle 

kunna åtgärdas med hjälp av stödundervisning och intellektuell stimulans. Genom att tillämpa sina 

metoder fann hon att även dessa barn kunde lära sig läsa och skriva. Hon använde metoderna och 
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det pedagogiska materialet även på normala barn och upptäckte att barnen blev harmoniska och 

nyfikna på att vilja lära mer. Enligt Montessori är fantasi och kreativitet medfödda talanger som 

utvecklas i och med att barnets intellektuella förmåga befästs genom samspel med omgivningen. 

Montessoripedagogiken kännetecknas av två huvudfaktorer, den första är omgivningen inklusive 

pedagogiskt material och den andra är lärarna som ställer i ordning miljön. Barn vill lära, barn lär 

genom lek och barn har ett absorberande sinne. Inlärningen börjar redan från födseln. Genom att få 

leka, experimentera och upptäcka med föremål i sin omgivning lär sig barn saker. Alla barn 

utvecklas genom att få delta aktivt, få delta i vardagslivet och genom att få använda sina händer. 

Maria Montessori betonade sambandet mellan hjärnan och handen, hon menade att det är genom 

kroppsrörelsen barnets intellekt utvecklas. Inlärningsprocessen sker på tre plan: hjärnan, sinnena 

och musklerna och alla de tre måste samverka för att inlärning ska kunna ske (Britton, 1992, s.13) 

Enligt Rystedt & Trygg (2005) är Montessoripedagogikens syfte att uppnå sensorisk, motorisk och 

intellektuell utveckling genom olika övningar utifrån barnets eget intresse. Barnet ska själv välja när 

och vilket material som ska användas. Likt det laborativa arbetssättet är det lärarens uppgift att visa 

var och hur kunskapen och materialet finns att hämta för att ge en meningsfull träning och ett lyckat 

resultat. 

Svagheter och Styrkor med laborativ matematik 

Den laborativa matematikens svaghet                  

Det laborativa arbetssättet har även en del svagheter. Om det inte finns tydliga riktlinjer och mål 

med att utföra dessa laborativa övningar går syftet förlorat. Hos pedagogen vilar därför ett stort 

ansvar i att sätta sig väl in i materialet och fundera på vilket resultat som är önskvärt. 

Enligt Rystedt & Trygg (2005) finns risk att eleven inte når det abstrakta i matematiken, vilket 

kan hända om eleverna bara arbetar med det laborativa materialet på ett mekaniskt sätt. Då blir 

följden ett ytligt lärande utan möjlighet till generalisering. Detta kan bero på att instruktören, 

pedagogen valt att visa matematiska begrepp och missar själva syftet med övningen. Många lärare 

ifrågasätter även värdet av den laborativa matematikundervisningen. De anser att det är 

tidskrävande, att det kräver en stabil skolekonomi och slutligen att  vissa elever tycker att det är  

barnsligt att arbeta med. Det finns många skäl att arbeta laborativt, men  det bör poängteras att 

laborativt material i sig inte utvecklar elevers kunnande (Rystedt & Trygg, 2005, s. 22). Det finns 

många positiva effekter av att arbeta med laborativa material men för att skapa förståelse så måste 

vissa villkor vara uppfyllda, exempelvis är lärarens roll central och det har stor betydelse på vilket 

sätt läraren undervisar och ställer frågor. Materialet är inte konkretiserande i sig självt, det är hur det 

används i undervisningen som gör att det får en betydelse (Löwing, 2006). 

Även Löwing och Kilborn (2002) poängterar vikten av att i ett tidigt skede klargöra syfte med 
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respektive övning när man arbetar laborativt. Utan stöd och rätt handledning finns annars risk att 

den laborativa övningen endast sysselsätter eleven utan att denne förstår varför man gör på ett visst 

sätt. Löwing och Kilborn (2002) anser också att det matematiska språket har stor betydelse och att 

det måste finnas ett enhetligt språk både i och utanför klassrummet. Språket har en viktig roll både 

när det gäller att kommunicera matematik och att konkretisera matematik. Avsikten med att 

konkretisera är ju att hjälpa eleverna att förstå ett sammanhang eller en matematisk operation. 

Löwing och Kilborn (2002) menar också att det är så viktigt att man verkligen konkretiserar och 

inte bara manipulerar, då försvinner poängen med laborationen och man lär sig inget konkret med 

den. Det optimala är att tala både vardags- och skolspråk, i annat fall kan den konkretisering som 

görs glömmas bort och förlora sitt värde. Språket måste vara enhetligt, pedagogerna måste kunna 

knyta ihop det formella eller den formella tanken med den informella. I annat fall kan resultatet av 

arbetet bli att elevens tänkande och kunskapsutveckling inte kommer att utvecklas i den avsedda 

riktningen. Risken finns att eleven endast upplever förvirring efter undervisningsmomentet.  

Ibland misstolkas syftet med laborativt material, kanske tror man att materialet automatiskt 

medför att undervisningen i matematik blir roligare och mer givande. Men med alla material och 

aktiviteter gäller samma  motto, aktiviteterna måste väljas med omsorg och ha eleven måste ha 

tankarna med sig under hela vägen annars är risken stor att det blir en misslyckad övning.  

Den laborativa matematikens styrka 

Den traditionella matematikundervisningen är fortfarande den dominerande i många av landets 

skolor, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att matematikintresset hos skolelever 

varierar kraftigt. Detta styrker skolverkets granskning i sin rapport ”Lusten att lära med fokus på 

matematik” från 2003. Rapporten visar att intresset för att lära och arbeta med matematik avtog i 

samband med att eleverna blev äldre. Det finns flera orsaker till att elever kan tappa intresset för 

matematik, t. ex får vissa elever svårare att hänga med under lektionerna medan det för andra elever 

handlar om att de får för lite utmaningar och stimulans. I skolor där eleverna inte tappade intresset 

för matematik fanns en gemensam nämnare, på dessa ställen fick eleverna ta del av en varierad 

undervisning (Berggren & Lindroth, 2011, s. 11).  

I Skolverkets (2003) rapport fastslås att matematikundervisningen måste förändras. Den måste 

innehålla mer variation för att kunna väcka nyfikenhet och lust att lära hos eleverna. I rapporten 

benäms också ett alltför flitigt läroboksanvändande, vilket i sin tur resulterar i att upptäckarglädjen 

och engagemanget försvinner och matematiken blir för enformig. 

 

Ett alltför flitigt användande av läromedel leder till en mekanisk och monoton inlärningsstil där eleven aldrig 

behöver reflektera över hur och varför denne gör på ett vist sätt. Överallt i vårt samhälle möter vi på något sätt 

matematik därför är det viktigt att alla elever utvecklar sin matematiska begreppsuppfattning (Skolverket, 2003).  
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För många elever är det lättare att i efterhand minnas och återkoppla till begrepp i matematiken 

om man har arbetat laborativt ,Berggren & Lindroth (2004) . Läraren kan exempelvis fråga: 

- Kommer ni ihåg när vi arbetade med tärningar och pappersfigurer?   

Har begreppen endast används och introducerats genom teoretiska övningar blir det svårare att 

minnas. Läraren kanske då exempelvis frågar? 

- Kommer ni ihåg när vi arbetade med avsnittet om sannolikhetslära sist? 

Berggren & Lindroth (2004) skriver även att laborativ matematik  har sina fördelar ur ett 

diagnostisk arbetssätt. Genom att använda sig av dessa övningar får man relativt omgående veta vad 

eleven kan respektive inte kan samt hur denne tänker kring matematik och vilka lösningsstrategier 

som används. Resultatet på ett prov säger relativt lite om vad eleven egentligen kan, genom att 

arbeta laborativt och gemensamt utföra praktiska övningar får eleven helt andra möjligheter att visa 

sin förmåga. Kanske är eleven som inte presterar bra på teoretiska prov duktig på att formulera sig 

muntligt. För vissa elever är det svårare att transformera tanke till skrift. Berggren & Lindroth 

(2004) menar att denna information annars är svår att komma åt.  

Det finns många vinster med att arbeta laborativt, till exempel lär sig eleverna förklara och prata 

om ett problem på ett naturligt sätt. De lär sig nya sätt att arbeta på, kanske är det inte alltid boken 

eller pedagogens sätt det lättaste att förstå. Enligt Berggren & Lindroth (2004) är en annan fördel 

med att arbeta laborativt att det gagnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Vid arbete med 

laborativt material får de hjälp att 

 automatisera kunskapen genom multisensorisk stimulans 

 lösa problemet utan att bli hindrade av sin läs och skrivförmåga 

 hålla kvar saker som annars skulle belasta arbetsminnet 

 strukturera problemet så att läsningssteg och sekvenser blir tydliga 

 

Elever med läs- skrivsvårigheter kan underlätta sin inlärning genom att använda så många sinnen 

som möjligt i undervisningssituationer. Mycket av det laborativa materialet fokuserar även på en 

muntlig kommunikation istället för skriftlig, både när det gäller instruktioner och lösningar av 

problem. Elever med matematiksvårigheter har i allmänhet svag abstraktionsförmåga, ofta till följd 

av att deras ordförråd är relativt begränsat. Men om de får arbeta praktiskt med hand och öga i 

kombination med att de berättar vad de ser och gör blir förutsättningarna för deras begreppsbildning 

större (Malmer & Adler, 1996). Den laborativa matematiken hjälper eleverna att tillägna sig 

kunskap genom kommunikation, laboration och diskussion. 
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de metoder och urval som jag använt mig av i min  

undersökning. Jag kommer även att presentera hur datainsamlingen gått till samt bearbetningen av 

det aktuella materialet. 

Metodval 

Jag är intresserad av lärares användande samt inställning till att använda laborativa metoder inom 

matematiken. För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativa 

intervjuer som metod. Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka 

frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2004, s. 25). Trost 

(2004) anser att om frågeställningen i ens undersökning gäller att förstå eller att hitta ett mönster 

ska man välja att göra en kvalitativ studie. Jag kommer därför att använda mig av kvalitativa 

samtalsintervjuer. Vid en samtalsintervju handlar det ofta om att kartlägga människors uppfattningar 

på ett område för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera kategorier. Det förs ett 

interaktivt samtal mellan forskaren och intervjupersonerna (Esaiasson, 2007, s. 258). Det är inte 

personerna själva utan de svar, uppfattningar som personerna ger som står i centrum. Målet enligt 

Esaiasson (2007) med en samtalsintervju undersökning är att fånga in och kartlägga alla de 

uppfattningar som finns när det gäller ett visst ämne. Det är svarspersonerna själva och deras egna 

tankar som är studieobjekten. Jag vill veta vad varje svarspeson tycker och tänker om laborativ 

matematik, därför ställer jag samma fråga till samtliga svarspersoner. Genom att utföra dessa 

intervjuer hoppas jag kunna få svar på mina frågor samt skapa en tydligare bild av hur 

undervisningen inom matematik bedrivs.  

Datainsamling  

Samtalsintervjuerna består av åtta frågor gällande laborativa metoder i undervisningen, de kommer 

att ställas genom ett personligt möte. Personliga intervjuer brukar kunna uppgå till en, kanske en 

och halv timma och anses kanske som den bästa metoden när man vill ställa många frågor. 

(Esaiasson, 2007, s. 265). Frågorna i min intervjuguide har konstruerats utifrån mina 

frågeställningar och syfte och detta hoppas jag ska leda till ett resultat som underlättar min 

avslutande diskussion. Innan intervjuguiden konstrueras är det mer eller mindre självklart att den 

som gör undersökningen skall vara väl inläst på ämnesområdet och skall ha formulerat ett klart och 

tydligt syfte. Jag kommer att utgå från ett antal huvudfrågor för att sedan vid behov avsluta med 
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följdfrågor. Jag kommer sedan att samla in respondenternas svar, transkribera, analysera och 

avslutningsvis sammanställa resultatet.  

 

Urval 

Jag har valt att utföra intervjuer vid två olika grundskolor. Jag vill i mitt arbete studera laborativ 

matematik inom grundskolan, för att få en bredare bild av verksamheten har jag därför valt att 

studera årskurserna 1-3. Vid en samtalsintervjuundersökning görs ett strategiskt urval av personer 

(Esaiasson, 2007, s. 260). På en av skolorna hade jag min senaste VFU, och den andra skolan ligger 

nära mitt bostadsområde. Skolorna bedöms ha likartade upptagningsområden. Tre av lärarna fick 

jag kontakt med under min VFU-period, de övriga genom ett personligt besök på deras skola. 

Samtliga tillfrågade tackade ja. Båda skolorna är medelstora kommunala grundskolor.  

Nedan följer en kort presentation av de sex respondenter som ligger till grund för min studie: 

 

Respondent 1 (R1) 

Kvinna, 42 år. 

Arbetat som lärare i 13 år. 

Har studerat grundskole lärarprogrammet 1-7 med inriktning matte och engelska. 

Undervisar i åk 1. 

 

Respondent 2 (R2) 

Kvinna, 38 år. 

Arbetat som lärare i 8 år. 

Har studerat grundskole lärarprogrammet 1-7 med inriktning matte och no. 

Undervisar i åk 2. 

 

Respondent 3 (R3) 

Kvinna, 37 år. 

Arbetat som lärare i 10 år. 

Har studerat grundskole lärarprogrammet 1-7 med inriktning matte och no. 

Undervisar i åk 3. 

 

Respondent 4 (R4) 

Kvinna, 45 år. 

Arbetat som lärare i 8 år. 
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Har studerat grundskole lärarprogrammet 1-7 med inriktning svenska och no. 

Undervisar i åk 1. 

 

 

Respondent 5 (R5) 

Kvinna, 31 år. 

Arbetat som lärare i 2 år. 

Har studerat grundskole lärarprogrammet 1-7 med inriktning svenska och so. 

Undervisar i åk 2. 

 

Respondent 6 (R6) 

Kvinna, 44 år. 

Arbetat som lärare i 2 år. 

Har studerat grundskole lärarprogrammet 1-7 med inriktning so och sv. 

Undervisar i åk 3. 

 

Genomförande  

Esaiasson (2007) betonar att formen på intervjun bör vara levande och dynamisk med korta och 

öppna frågor som respondenten själv får möjlighet att spontant besvara. Det är även viktigt att 

själva innehållet knyter an till undersökningens frågeställning.  

Jag utförde intervjuerna i ett avskilt rum på respondenternas arbetsplats. Anledningen till detta 

var att  jag vill underlätta för respondenterna tidsmässigt samt få dem att känna sig bekväma i 

situationen. Jag har i förväg via e-post informerat respondenterna om min undersökning och dess 

syfte, vilket är att fördra då det tydligt framkommer varför undersökningen ska göras samt vem som 

står bakom den. Slutligen avtalade vi en tid för intervjun. Frågorna är öppna och utformade på ett 

sådant sätt att respondenten har möjlighet att utveckla sitt ställningstagande samt att den som 

genomför intervjun kan fortsätta med följdfrågor.  

Jag har valt att konstruera mina frågor på ett så tydligt sätt som möjligt så att de ska vara lätta att 

förstå. Orsaken till detta är att jag vill undvika ett alltför akademiskt språk som resulterar i att 

frågorna bli för krångliga att svara på. Min undersökning består av åtta frågor som alla handlar om 

laborativ matematik. Intervjun inleds med uppvärmningsfrågor. Uppvärmningsfrågors syfte är att 

skapa kontakt och upprätthålla en god stämning (Esaiasson, 2007, s. 298). Registrering av 

intervjuerna har skett med ljudupptagning via bandspelare. Under intervjuerna förde jag även 

stödanteckningar som hjälp vid senare bearbetning av materialet. Varje intervju tog cirka 30 min. 
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Jag informerade samtliga respondenter vid det aktuella tillfället om att jag skulle använda 

bandspelare. Då jag är ensam författare till denna undersökning underlättar det för mig om jag 

utöver att anteckna även kan spela in samtalen.  Man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade 

gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som sagts ordagrant (Trost, 2007). Det gör 

det möjligt för mig att kunna koncentrera mig bättre på samtalet och därefter kunna återgå till frågor 

som verkar oklara under själva transkriberingen.  

Bearbetning av intervjumaterialet 

Efter intervjuerna transkriberades ljudupptagning och anteckningar direkt, detta för att i möjligaste 

mån få korrekta svar medan de fortfarande fanns färska i minnet. Jag har lyssnat på det inspelade 

materialet flera gånger för att kunna få fram en korrekt tolkning.  En analys avsamtliga utförda och 

transkriberade intervjuer kommer att göras i efterhand. Den första sammanfattningen av 

intervjumaterialet skall just ses som en hjälp att börja upptäcka mer övergripande mönster 

(Esaiasson, 2007, s. 306). Svaren nedtecknades och sammanfattades för att senare överföras till min 

diskussions- och resultatdel. Transkriberingsarbetet tog sex timmar och omfattade 1½- 2 sidor per 

respondent.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet 

Med validitet menas att mäta det man avser att mäta. Det vill säga kvaliteten på det aktuella 

mätinstrumentet. Jag är i min undersökning intresserad av vad grundskollärare tycker kring ämnet 

laborativ matematik och har därför valt att intervjua sex grundskollärare. Inför intervjuerna försökte 

jag vara så påläst inom det aktuella området som möjligt. Jag har utformat och ställt frågorna utefter 

vad jag vill ha svar på i mina frågeställningar. För att få respondenternas förtroende berättade jag 

för samtliga att deras och skolans namn kommer att vara fingerade. Detta i hopp om att de kommer 

att vilja dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar gällande laborativ matematik. För att 

uppnå undersökningens syfte är det viktigt att undersökningen, frågorna håller sig till syftet och att 

den inte undersöker något annat (Esaiasson, 2007).  

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet, det vill säga hur tillförlitlig och noggrann studien är 

(Esaiasson, 2007).  Mätinstrumentet i min undersökning består av kvalitativa samtalsintervjuer med 

sex lärare. Reliabiliteten är relativt hög i min undersökning då det är samma frågor som ställs och 

samma person som utför intervjuerna.  
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Undersökningen har en begränsad generaliserbarhet då den kommer att genomföras på två 

grundskolor, därav  kan jag inte dra några generella slutsatser om hur laborativ matematik används i 

landets grundskolor. Däremot anser jag mig ha fått in tillräckliga data för att kunna besvara mina 

frågeställningar på ett tillfredsställande sätt.  

Etiska överväganden 

I min intervjuundersökning har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (www.vr.se). Dessa 

riktlinjer delas in i fyra st huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Dessa krav har uppfyllts på följande sätt, respondenterna har i förväg 

informerats om intervjuns innehåll samt att deras och skolans identiteter kommer att förbli anonyma 

och hanteras med sekretess. De har även fått information om att deras svar endast ska användas i ett 

examensarbete på lärarprogrammets sista termin. I enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer 

och riktlinjer tillvaratogs informationskravet genom att jag vid min första kontakt med den 

intervjuade informerade om syftet med min undersökning. I och med att respondenten samtyckte till 

att medverka samt att de har haft möjlighet att avbryta intervjuerna uppfylldes samtyckeskravet. 

Genom att den intervjuades namn och arbetsplats fingerades uppfylldes även 

konfidentialitetskravet. Och slutligen tillgodosågs även nyttjandekravet då respondenten blivit 

informerad att undersökningsmaterialet endast ska användas i mitt examensarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Resultat  

 I detta avsnitt redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna. Jag har valt att redovisa varje 

intervjufråga samt respondents svar var för sig. Intervjufrågorna kommer att användas som 

underrubriker i denna del för att underlätta läsningen. Varje fråga kommer att besvaras var för sig, 

därefter kommer en kort sammanställning att göras av respondenternas svar. 

Fråga 1) I vilken årskurs undervisar du, och hur många timmar i veckan 

undervisar du i matematik?  

R1) Undervisar i årskurs 1 och har 4*40 min lektioner i matematik per vecka. 

R2) Undervisar i årskurs 2 och har 3*60 min lektioner i matematik per vecka. 

R3) Undervisar i årskurs 3 och har 4*40 min lektioner i matematik per vecka 

R4) Undervisar i årskurs 1 och har 3*60 min lektioner i matematik per vecka. 

R5) Undervisar i årskurs 2 och har 4*40 min samt 2*80 min lektioner i matematik per vecka.. 

R6) Undervisar i årskurs 3 och har 3*60 min lektioner i matematik per vecka. 

Sammanfattning: Respondenterna arbetar alla inom grundskolan med inriktning mot de lägre 

åldrarna. Respondenterna undervisar i snitt 160 min matematik uppdelat på 3-4 lektioner per vecka. 

Fråga 2) Vad är laborativ matematik för dig? 

R1) Spontant tänker jag på att det är när eleverna får pröva själva, hitta nya lösningar och använda 

materialet till att laborera med. Det beror ju också på i vilket område man jobbar, om man jobbar 

med geometri använder man laborativt material på ett sätt men ska man gå igenom tio kamraterna 

använder man ett annat. De ska befästa en bild och gå från det konkreta till det abstrakta. 

R2) Alla möjliga material, plock material. Det blir lätt att man tänker på material när man arbetar 

med de lägra åldrarna. Det är viktigt att man använder det i alla åldrar. Jag har jobbat med flera 

åldersgrupper tidigare och då använde vi laborativa material även i de högre åldrarna. 

R3) Det betyder problemlösning, plock material, grupparbeten. Det betyder variation för mig. 

R4)Det är när jag kan visa mer konkret för eleverna det abstrakta från boken för att förstå det 

abstrakta. Att man har något som blir konkret. Jag tycker att man kan definiera laborativ matematik 

med att barnen får använda huvudet, kroppen och fingrarna samtidigt, ja att man arbetar med många 

olika sorters material. 

R5) Jag tycker att det är när man konkretiserar boken, det är viktigt att erbjuda praktiska övningar 
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för att befästa det som står i boken. Kul men helt hysteriskt arbetssätt. Bra att variera 

inlärningsstrategier. 

R6) Ja det är när man håller på med olika material. Möjlighet att nå fler elever och för eleverna att 

nå en förståelse för de olika räkneformerna. 

Sammanfattning: Gemensamt för alla respondenterna är att laborativ matematik kan definieras som 

gemensam term för olika plockmaterial, en möjlighet till att variera undervisningen, en möjlighet att 

nå ut till fler elever och att via konkretisering nå det abstrakta. Respondent nr1 samt 4 arbetar båda i 

årskurs ett och betonar även att det är när man går från något konkret till något abstrakt.  

Fråga 3)Använder du dig av laborativ matematik, om ja i så fall hur många timmar 

per vecka jämfört med traditionell matematikundervisning? 

R1) Alla lektioner har inslag av laborativ matematik. Jag jobbar lärobokslöst under 

matematiklektionerna hela terminen. Börjar inte med läroboken före nästa termin. 

R2) Snarare så vid varje nytt moment och när de ska jobba med nya begrepp. Men en del av 

eleverna är beroende av detta arbetssätt och en del tycker att det är långsamt. Brukar alltid använda 

det vid nytt avsnitt i boken. Ofta flera gånger per vecka. 

R3) Olika beroende på i vilken årskurs man jobbar men alltid vid introduktion av något nytt kapitel 

och sedan kanske 50/50. Jag har boken som en bas, grund att utgå ifrån. 

R4) Ja, något tillfälle i veckan. Eleverna orkar inte arbeta i bara boken därför är det ett måste att 

använda andra arbetssätt. 

R5) En gång i veckan använder jag någon typ av konkretisering. Jag använder boken som bas utan 

att de tänker på det. Har inte jobbat så länge och man är ju läroboksstyrd i början, sedan kommer 

det säkert gå lättare.  

R6) Inte så ofta, någon enstaka gång i månaden. Ofta vid introduktion av nytt kapitel. 

Sammanfattning: Samtliga respondenter uppger att de vanligtvis använder laborativ matematik vid 

introduktionen av ett nytt kapitel. Hälften av respondenterna använder även laborativ matematik 

som kontinuerliga inslag i matematikundervisningen. Det som går att urskilja är även att R5 och R6 

som är relativt nyexaminerade lärare även är de respondenter som använder sig av laborativa inslag 

i minst omfattning. 

Fråga 4) Har ni tillgång till något laborativt material på skolan? 

R1) Ja, i mattedepån. Där finns en uppsjö av material, skolan är indelad i olika materialgrupper. Jag 
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är ansvarig för att utveckla material till mattedepån. Det betyder att jag ska gå igenom matte 

material och göra workshop. Vi har stående material, vi träffar också andra matte lärare fyra gånger 

om året för att prata olika sätt att undervisa. Vi har i mattedepån centimostavar, pengar, 

cusinairestavar, räkneväska och kulramar. Mycket av materialet där är gammalt och svårt att komma 

in i och använda. 

R2) Vi har en matte depå där alla kan hämta material, alla klassrum har egna centimostavar och 

räknekort. Där finns inspiration i form av gamla läromedel som man kan hämta tips ur. Men inga 

nya idé mappar. Jag tycker att det är dåliga konkreta förslag i de nya läroböckerna, tittar gärna i de 

gamla läromedlen de har mer utförliga förslag. Annars har vi matte depån måttband, figurer, mynt 

och centimostavar. 

R3) Ja, det finns en matte depå. Där finns en del äldre material och gamla mappar. 

R4) Vi har en matte verkstad, fritids och grundskolan har ansökt om pengar för att kunna bygga upp 

en verkstad. Genom att ha en ny och fräsch matte verkstad blir materialet mer tillgängligt för alla 

mot att alla lärare har material inne på sina klassrum. Vi har mycket nytt material, en låda för varje 

matte del. Har mycket nya mappar med tips och allt är insatt i fina pärmar. 

R5) Vi har  en matte verkstad, ett helt rum med matte grejer. Det finns olika spel, kortlekar, 

tärningar, måttband, vattenlek, geometri och experiment låda. Det är ju en ny skola med mycket 

resurser och material. 

R6) Ja, det finns mycket material i matte verkstaden. Men en hel del köps in nytt hela tiden.  

Sammanfattning: Alla sex respondenter är väl medvetna om att de har tillgång till laborativt 

material på skolan. Men  R1, R2 och R3  har ingen matteverkstad utan materialet finns i en s k 

mattedepå. I mattedepån är materialet till stor del gammalt och inget nytt har köpts in. Mycket av 

det gamla materialet är traditionella centimostavar, geobräde och cusinairestavar.  R4, R5 och R6 

arbetar på en relativt nybyggd skola. Här hänvisar respondenterna till en matteverkstad och betonar 

även att mycket av materialet är nytt och hela tiden fylls på. Här finns inte gammalt material utan 

mycket nytt plockas fram som exempelvis kortlekar, spel och nya idé pärmar. 

Fråga 5) Vad använder du dig av för laborativt material? 

 

R1) Pengar, plockmaterial, centimostavar, geometriska figurer, geobräde, spel och wienetta 

räknekort. 

R2) Måttband, centimostavar, talkort, pengar och ibland använder vi tallinjen. Jag använder mycket 

vardags föremål exempelvis colaburkar och matförpackningar också. 
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R3) Klockor, olika papper som vi klipper ut figurer med, miniräknare,  centimostavar, geobräde, 

spel och tärningar 

R4) Mycket kortspel, stenar, mynt, kortlekar, cusinairestavar, pinnar, linjaler och elevernas kroppar 

som tumme och fötter när vi räknar med geometri.  

R5) Kaplastavar, pengar, kortlekar, måttband, pärlor och en hel del piprensare också. 

R6) Om vi jobbar med geometri använder vi oss av mycket föremål utomhus som stenar och pinnar. 

Datorer, Uno kortlekar (själv har jag aldrig spelat Uno, jag vet inte hur man gör men ungarna älskar 

det). Ibland även mynt och papperssedlar. 

Sammanfattning: Alla lärare använder sig av ett varierat utbud av laborativt material. Både 

egentillverkat, inköpt och traditionellt. R1, R2 och R3 använder sig av egen tillverkade material 

samt traditionellt material som exempelvis geobräde och centimostavar.  R4, R5 och R6 använder 

sig av relativt nytt material samt kortlekar och mynt. 

Fråga 6) Vilka möjligheter kan finnas med att arbeta laborativt ? 

 

R1) Eleverna blir självgående, kan de och förstår de hur materialet funkar klarar de sig själva. Men 

man måste se att de använder rätt material till rätt uppgift. Det är viktigt att de lär sig strategier, och 

att man använder det laborativa materialet som ett komplement till läroboken. Men genom att 

använda laborativa material kan man undvika exempelvis fingerräkning. När de jobbar laborativt 

har de ju möjlighet att samarbeta på ett helt annat sätt än om de arbetar individuellt i en lärobok. Det 

leder ju ofta till att de genom att tala med varandra också utbyter tips och idéer till hur vissa 

uppgifter kan lösas. 

R2) Dels befäster man begrepp som eleverna annars kanske inte skulle förstå, jag använder mycket 

koppling till vardagen och föremål eleverna känner igen. Förståelsen hos eleverna ökar och man 

kan lägga upp en lektion utifrån ett material istället ifrån en bok.  

Men det är viktigt att inte bara använda arbetssättet hos yngre barn, automatiskt gör man nog det 

men alla åldersgrupper kan ju få ut fördelar med att arbeta laborativt tycker jag. 

R3) Det finns många barn som inte förstår när man jobbar med läroboken, på det här sättet har även 

dem en chans att få en förståelse. Många barn är vana att arbeta med fylla i övningar men på det här 

sättet blir det lättare att jobba och enklare för mig som lärare att se vilka styrkor och svagheter 

eleverna har. När man jobbar läroboksstyrt kanske en del ropar, klar!Utan att  de förstått uppgiften, 

kanske har de tittat i facit eller på bänkkamraten för att få svaret men jobbar man laborativt måste 

man ta till sig hela uppgiften på ett annat sätt. 
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R4) Jag tycker att eleverna utvecklas mer, de får en aha upplevelse. Materialet gör så att den som 

har svagheter blir en del av gruppen och känner sig inte utpekad på samma sätt som om man jobbar 

med läroboken och inte förstår vad man gör. De elever som är duktiga i matte tycker också att det är 

kul att jobba laborativt för de får uppgifterna konkret förklarade. Så jag tycker att de är ett bra 

arbetssätt för både svaga och starka elever. Det är lättare att jobba med,  mer fritt mot om jag ska 

följa någon annans sätt via läroboken. Det underlättar även för mig som lärare, jag har möjlighet att 

lättare se vilka barn som är svaga och starka i matte. 

R5) Det ger eleverna nya möjligheter att förstå matte, jag är själv dålig i matte men anser att det 

konkreta gör det lättare. Eleverna märker att man kan leka och flytta på tal, det kommer fram 

positiva reaktioner med att jobba laborativt. Många barn är rädda för matte eller så tycker de att 

matte är kul upp till årskurs tre sedan ändrar de inställning men det beror nog på att då blir 

matematiken ofta läroboksstyrd.   

R6) Att arbeta laborativt, ja det leder till att eleverna kan se talen på ett annat sätt. Det blir mer 

konkret och överskådligt, de får en möjlighet att känna mönster och siffror på ett annat sätt. Men 

tyvärr finns en stämpel på att laborativt endast är till för svaga elever. Många elever som jag har 

tycker att materialet är för enkelt men då kan jag hitta svårare material och använda det istället det 

finns olika sätt att arbeta på. 

Sammanfattning:Gemensamt i svaren från de sex respondenterna är att de anser att genom att arbeta 

laborativt befäster man nya begrepp, ökar förståelsen hos eleverna och arbetet blir mer konkret. R3, 

R4, R5 och R6 anser även att alla sorters elever gynnas av att arbeta laborativ, svaga som starka. 

Fråga 7) Vilka svårigheter kan finnas med att arbeta laborativt? 

 

R1) Man måste vara väl förberedd och ha noga genomtänkta övningar. Många tycker att det är 

tidskrävande men inte jag. Det handlar om att få in ett väl arbetat material som van är van att arbeta 

med då går det smidigt sen. 

R2) Beror på hur man lägger upp lektionerna. Har man samma material som man använder blir det 

enkelt men om man jobbar med olika laborativa stationer blir det alldeles för svårt och 

tidskrävande. Men jag tror att ju äldre barnen blir ju större blir risken att man använder boken och 

hoppar över det laborativa. Jag ser annars inga svårigheter utan mer att det underlättar att jobba 

laborativt för att få upp en större förståelse hos eleverna. Det är mer tidskrävande men vinsten med 

att jobba så är större. 

R3) Det är väldigt tidskrävande, tar tid att plocka fram och sätta sig in i alla material. Men har man 

hunnit jobba med samma material några gånger går det så klart snabbare. 
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R4) Det tar extra tid att förbereda lektionen men om materialet är tillgängligt underlättar det ju 

tidsmässigt.  

R5) Det tar alldeles för mycket tid att förbereda laborativa lektioner. Jag använder mig sällan av 

materialet och då är jag ovan därför tar det lång tid att förbereda. Men är man van att arbeta 

laborativt borde det gå lättare. 

R6) Tidskrävande, man måste ha tid att sätta sig in idet. Jag hinner inte, jag har aldrig själv hållit på 

nästan med laborativ undervisning och då är det svårt att använda materialet på rätt sätt. Nej, det tar 

för mycket tid. 

Sammanfattning: Här skiljer sig respondenternas svar sig åt en aning, R1 och R2 uppgav att de 

generellt sett inte ser några svårigheter med att arbeta laborativt.  Men R3, R4, R5 och R6 svarar 

alla att det är väldigt tidskrävande att arbeta laborativt. 

Fråga 8) Varför använder du dig (inte) av laborativ matematik? 

R1) Jag använder mig av laborativt material för att eleverna är så olika och i årskurs 1 som jag 

jobbar i finns det mycket svåra övningar. Eleverna är små och klarar inte alla begrepp än då struntar 

jag i böckerna och gör eget material som jag tycker funkar bättre istället för läroboken. Det finns 

också många bra räkneprogram på datorn. 

R2) Jag använder mig av laborativ matte för att öka förståelsen. Eleverna har svårt att lära sig matte 

om de bara ska använda sig av papper och penna. Jag tror faktiskt inte att det går att utföra matte 

undervisning utan konkret material.  

R3) Jag använder laborativ matte för att fånga upp elevernas styrkor och svagheter. Det blir helt 

klart lättare att se på det här sättet.  

R4) Man når alla helt enkelt, ja alla förstår lättare.  

R5) Jag använder mig av laborativ matte för att göra något konkret, ja konkretisera. Jag gör det inte 

så mycket och ofta som jag tycker att man borde, egentligen skulle alla  konkretisera mera. 

R6) Nej, jag använder mig inte av laborativ matte direkt men det beror på att det tar för mycket tid 

och arbete. 

Sammanfattning: En av lärarna, R6 uppger att hon sällan, näst intill aldrig använder sig av laborativ 

matematik. Tidsbrist anses vara en av de bidragande orsakerna till detta. Respondent 1 till 5 

använder sig alla av laborativa material i sin undervisning. En del av dessa lärare i mer eller mindre 

omfattning. 
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Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer syfte samt frågeställningar som finns beskrivna i problemformuleringen att 

diskuteras. Sammanställt resultat från intervjuer samt relevant litteratur och begrepp från 

teoriavsnitt kommer att ligga till grund för denna del. Avsnittet avslutas med slutsats samt förslag 

till vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Hur definieras laborativ matematik? 

R1 svarar att hon liknar laborativ matematik som något som innebär ”att gå från det konkreta till det 

abstrakta”. R2 svarar att laborativ matematik är något konkret som går att anpassa för alla elever 

oavsett ålder. Detta kan liknas vid Berggren & Lindroth (2011) som också definierar laborativ 

matematik som ett verktyg som används som ett hjälpmedel när man behöver gå från det konkreta 

till det abstrakta. Vidare anser Berggren & Lindroth (2011) att laborativ matematik kan ses som ett 

sätt att skapa nya möjligheter för eleverna att få andra förklaringar och hjälpmedel än de mer 

traditionella metoderna. Berggren & Lindroth (1997) anser att laborativ matematik är ett sätt att 

aktivera eleverna på och hjälpa dem konkretisera. R4 och R5 svarar också att laborativ matematik 

kan liknas ett arbete för att öka konkretisering. Genom att använda ett laborativt arbetssätt utvecklar 

eleverna så småningom förmåga att abstrahera. Rystedt & Trygg (2010) menar att laborativ 

matematik är ett undersökande och demonstrerande arbetssätt som istället för att stå i motsats till 

varandra kombineras och kompletterar varandra. Detta experimentella och deduktiva arbetssätt 

resulterar i att eleverna kan tillägna sig svårare begrepp.  

Vidare anser Rystedt & Trygg (2010) att arbeta laborativt leder till att eleverna aktiveras och får 

möjlighet att använda många olika material. Eleverna får ett ökat intresse för matematik och det 

gynnar i sin tur deras lärande. Material och aktiviteter som fungerar som en bro mellan konkreta 

handlingar och abstrakta symboler. Material är även något som R2 också framhåller i sitt svar: 

 

Alla möjliga material, plock material. Det blir lätt att man tänker på material när man arbetar med de lägra åldrarna. 

Det är viktigt att man använder det i alla åldrar. Jag har jobbat med flera åldersgrupper tidigare och då använde vi 

laborativa material även i de högre åldrarna. 

  

Rystedt & Trygg (2010) anser även att det som utmärker laborativ matematik är att fler sinnen 

tas i bruk, det finns därför en stark koppling mellan det konkreta och abstrakta. Detta kan relateras 

till R4 som menar att laborativ matematik är något praktiskt, man får en möjlighet att använda flera 

av sina sinnen. 
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Respondenternas definitioner av laborativ matematik överensstämmer till stor del med 

litteraturens. Här kan man se att samtliga respondenter har lyft fram material som något laborativt, 

och att det kan innebära många olika sorters material. Löwing (2006) betonar betydelsen av laborativ 

matematik som ett sätt att öka konkretiseringen för att därefter nå abstraktion. Även här kan  

kopplingar göras med respondenternas svar, då hälften av respondenterna, R1, R4 och R5, svarar att 

de definierar laborativ matematik med att konkretisera och abstrahera.   

I vilken omfattning använder sig lärarna av laborativ matematik i sin undervisning? 

Samtliga respondenter i undersökningen uppger att de vanligtvis alltid använder inslag av laborativ 

matematik vid genomgångar och introduktion av nya kapitel. Tre av respondenterna svarar att de 

använder boken som en bas, grund att utgå från i matematikundervisningen. Man kan tydligt se en 

skillnad beträffande i hur stor utsträckning läroboken används. Ju högre årskurser lärarna undervisar 

i, desto mer används läroboken.  

Detta sammanfaller väl med det resultat som redovisas i Skolverkets rapport från 2003. 

Skolverkets rapport visar att läroboken tenderar att få en alltmer betydande roll i 

matematikundervisningen, ju högre årskurser eleverna befinner sig i. R3 och R6 undervisar båda i 

årskurs tre. R3 använder sig av laborativa inslag i hälften av undervisningsmomenten och R6 sällan 

eller aldrig. Detta till skillnad från R1 och R4 som båda undervisar i årskurs ett. R1 använder sig 

överhuvudtaget aldrig av läroboken och R4 använder endast läroboken som ett stöd och arbetar 

laborativt kontinuerligt under undervisningsmomenten. 

I min undersökning framkommer tydligt att läroboken är den centrala utgångspunkten i 

matematikundervisningen i årskurs tre, både R3 samt R6 använder läroboken som bas, de svarar 

båda att de laborativa inslagen endast förekommer vid introduktion till nytt kapitel. Detta stämmer 

väl överens med de resultat som framkommit i skolverkets rapport ”Lusten att lära med fokus på 

matematik”, laborativa inslag förekommer men i alltför liten utsträckning när de gäller de högre 

årskurserna. I Lgr 11 står följande: 

 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund 

för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former (Skolverket, 2011, s. 8). 

Lärarna är skyldiga att bedriva en varierad, strukturerad undervisning innehållande olika 

undervisningsformer. Exempel finns även i kursplanen där det framgår tydligt att eleverna ska 

kunna uttrycka och utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och i skrift med hjälp av det 

matematiska språket och dess symboler. Rystedt & Trygg (2005) framhåller vikten av att använda 
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sig av laborativa inslag i sin matematikundervisning. Matematik är en abstrakt och generell 

vetenskap, lärandet får aldrig stanna varken i det teoretiska eller praktiska. Författarna menar också 

att skolan måste finna bättre och mer varierade undervisningsformer för att göra 

matematikundervisningen meningsfull. Detta för att eleverna ska få ett ökat intresse och ett 

fördjupat kunnande i matematiken. Läroplanen framhåller också att eleverna ska få möjlighet att 

delta aktivt. Ett laborativt arbetssätt är enligt Rystedt & Trygg (2009) en undervisningsmiljö, 

verksamhet där eleven deltar och arbetar både mentalt såväl som praktiskt i undersökningar och 

aktiviteter. 

Malmer (1997) anser att det krävs av läraren att man använder laborativa inslag i sin 

undervisning, detta för att  eleverna ska få fler möjligheter att förstå begrepp inom matematik samt 

att läraren ska nå upp till de mål som ställs i läroplanen. Vidare belyser Malmer (1997) ett citat av 

Anna Kruse: 

 

Men gott vore det i alla fall , om allmänheten kunde vändas från den uppfattningen, att man går i skolan för att läsa 

och skriva just på det sätt, som man gjort i gångna tider, ty däri ligger en tidsförlust, en kraftförlust, det är säkert. 

Det är icke sagt, att en sak är bra, därför att man alltid har gjort så. 

 

Citatet lyfter fram vikten av att använda ett stimulerande och varierat undervisningssätt och att våga 

frångå de traditionella undervisningsmetoderna för att pröva nya arbetssätt. 

Vilken tillgång har lärarna till laborativt material  

När det gäller materialet respondenterna använder i sin matematikundervisning finns det tydliga 

skillnader mellan vilken av skolorna lärarna arbetar vid. R1 till R3 arbetar vid en relativt gammal 

grundskola, lokaler och material är mer än 20 år gammalt. Här uppger respondenterna att materialet 

finns både i de enskilda klassrummen men också i den så kallade mattedepån. Centimostavar, 

pengar, cusinairestavar, räkneväska, geobräde och kulramar hör till de mer traditionella laborativa 

materialet och är en stor del av det material som finns i mattedepån. 

R4 till R6 arbetar samtliga vid en nybyggd grundskola. De refererar till materialrummet som 

matte verkstaden. I matteverkstaden finns mycket material inklusive inspirationspärmar med en hel 

del tips att utnyttja. Respondenterna svarar att de har tillgång till mycket nytt material och att det 

kontinuerligt köps in mer till matteverkstaden. R4 och R5 uppger att de använder mycket nytt 

material som kortlekar, piprensare, spel och mynt. R6 svarar att hon använder sig av material 

utomhus och hänvisar även till dataprogram som laborativt material.  

Svaren från respondenterna i undersökningen visar att mycket av de laborativa material som 

nämns i litteraturen även förekommer i verksamheten. Tillgången på material är varierande och 

beror till stor del på i vilken av skolorna respondenterna arbetar i. Det finns klara skillnader mellan 
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tillgången till material mellan de olika skolorna, hos R4, R5 samt R6 som alla arbetar i en relativt 

ny grundskola finns stora mängder av laborativt material. Materialet uppdateras och det verkar som 

att skolan satsar mer på att köpa in nytt material kontinuerligt i syfte att integrera laborativa 

aktiviteter i matematik undervisningen. 

Samtliga respondenter använder sig av både vardagsmaterial som finns nära och pedagogiska 

material som exempelvis olika typer av plockmaterial, Rystedt & Trygg (2005). 

Material ger både möjlighet att arbeta undersökande och möjlighet att demonstrera delar av 

matematiken, det fungerar också som en länk mellan de konkreta och abstrakta inom matematiken.  

Berggren & Lindroth (2004) poängterar att ett  rikt utbud av laborativt material uppmuntrar eleven 

att välja och hitta sitt eget sätt att lösa och arbeta med matematiska begrepp. Respondent R1, R2 

och R3 har alla tillgång till laborativt material även i sina klassrum. Materialet ligger i lådor med 

föremålens namn utanpå, detta för att vara tillgängliga även för eleverna. Berggren & Lindroth 

(1998) anser att laborativt material ska komma in som något naturligt i undervisningen och för att 

det ska bli aktuellt är det viktigt att föremålen finns tillgängliga. På så sätt kan eleverna själva 

använda materialet när de behöver utan att det var meningen från början. Olika elever kan välja 

olika material och sedan gemensamt diskutera vilket material som var bra respektive mindre bra. 

Dock är utbudet av material hos respondenternas klassrum relativt begränsat och uppdateras sällan. 

Pedagogen och filosofen Anna Kruse menar att det är materialet och stoffet som ska leda eleven 

till matematiska upptäckter, inte lärarens förklaringar och struktureringar. Stoffet ska läggas så 

tillgängligt så att de får en känsla av att de själva gör upptäckterna (Rystedt & Trygg, 2005, s. 20).  

 Teoretikern och filosofen Lev Vygotskij hävdar att lärandet kan liknas vid en social utveckling som 

kräver olika redskap, språk är ett sådant redskap även matematiskt språk. Därför bör läraren arbeta 

och använda mycket redskap och därefter låta barnet bearbeta och generalisera det barnet ser. Det 

laborativa materialets syfte är att stärka och hjälpa eleven att utveckla sitt tänkande inom 

matematiken. 

Vilka för respektive nackdelar finns med att arbeta laborativt? 

Fördelar 

Samtliga respondenter anser att det finns många fördelar med att använda laborativa inslag i sin 

matematikundervisning. En av fördelarna är att förståelsen för svåra begrepp ökar samt att eleverna 

själva utvecklas mer och som R4- R6 uttrycker sig ”allt blir konkret”. Ett laborativt arbetssätt 

gynnar alla elever svaga som starka. Malmer (1996) styrker detta påstående genom att berätta om 

att elever med matematiksvårigheter oftast har en svag abstraktionsförmåga och oklara 

föreställningar, mycket beroende på deras begränsade ordförråd. Men genom att de får använda 

både ”kropp och knopp” i kombination med att de talar om vad de ser och gör blir förutsättningarna 
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för deras begrepps uppfattning väsentligt större. R3 och R5 uppger att en av fördelarna med 

laborativ matematik är att det kan främja de elever som i vanliga fall inte förstår matte språket och 

som annars har svårt att ta till sig matten. Genom att arbeta laborativt får även dessa elever andra 

möjligheter att öka sin förståelse. Att själv aktivt få ta del i handlingar bidrar till en annan 

dimension av tänkandet och därmed också av förståelsen (Malmer, 1996, s. 47).  

R1 säger att hon anser att eleverna blir mer självgående genom att arbeta laborativt, de lär sig 

och förstår lättare varför de ska göra på ett visst sätt.. Hon poängterar även att eleverna får helt 

andra möjligheter till att samarbeta och lära sig genom varandra. Resultatet blir att man hjälper 

varandra med lösningar och får nya idéer till hur ett räkneproblem kan lösas. Denna typ av 

antagande kan härledas hos såväl Vygotskij som Piaget. Både Vygotskij och Piaget anser att 

kunskap är något som individen utvecklar utifrån sina egna handlingar i samverkan med dennes 

omgivning (Hoines, 2008, s. 118). Både Vygotskij och Piaget anser att individen utvecklas 

kommunikativt och kognitivt genom att vara aktiv tillsammans med andra i sin omgivning. 

Skolan har ett ansvar att erbjuda en varierad och individanpassad undervisning (Skolverket, 

2011). Genom att använda sig av laborativa inslag i sin undervisning uppfyller man dessa krav och 

riktlinjer. Respondenterna är alla medvetna om vad som står i styrdokumenten gällande att bedriva 

en varierad undervisning. Dock nämner ingen av respondenterna att en av fördelarna med laborativ 

matematik kan vara att det finns möjligheter att uppfylla de av Skolverket uppsatta målen gällande 

detta. R3 berättar att många barn är vana att arbeta med fylla i övningar men på det här sättet blir 

det lättare att jobba och enklare för läraren att se vilka styrkor och svagheter eleverna har. När 

eleverna jobbar läroboksstyrt kanske en del ropar klar, utan att de förstått uppgiften. Detta betonar 

även Ahlberg (1995) är en av riskerna med att arbeta för läroboksstyrt, en alltför ensidig 

undervisning ur läroboken kan leda till att eleverna tror att matematik enbart handlar om att lösa 

uppgifter i en bok. Detta kan enligt Ahlberg (1995) undvikas genom att använda laborativa inslag i 

undervisningen.  

R4 tycker att en av fördelarna med laborativa inslag i matematik undervisningen, är att hon som 

lärare får möjlighet att se vilka elever som är starka eller svaga i matematik. Detta poängterar även  

Berggren & Lindroth (1997), de säger ”att arbeta med laborativ matematik är ett mycket användbart 

diagnostiskt arbetssätt”. Man har som lärare möjlighet att få veta vad eleverna kan respektive inte 

kan, dessutom får man en inblick i hur de tänker och vilka lösningsstrategier de använder när de 

jobbar matematiskt. Den informationen är kanske inte så lätt att få i vanliga fall när man endast har 

resultat från teoretiska moment. Alla elever är olika, en del har lättare för att uttrycka sig via skrift 

och andra via muntlig form, genom praktiska övningar är blir det lättare att få den vetskapen om 

eleven. 

Respondenterna lyfter alla fram flera fördelar med att arbeta laborativt, samtliga anser att arbeta 
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laborativt medför att undervisningen blir konkret, lustfylld och varierad. Ett varierat arbetssätt  

gynnar eleverna är också en positiv aspekt. Alla respondenterna ansåg att laborativa inslag är 

viktiga i matematikundervisningen, de är ett arbetssätt som resulterar i att man får en möjlighet att 

arbeta mer konkret och att använda alla sina sinnen. Laborativa material ansågs vara bra hjälpmedel 

när man ska konkretisera och öka begreppsuppfattningen.  

 

Nackdelar 

Samtliga respondenter uppger att tid och ökad planering inför lektionen är några av nackdelarna 

med att använda laborativa inslag i undervisningen. Fem av respondenterna, R2 till R6 anser att det 

är ett tidskrävande arbetssätt. Här menas den tid det tar att sammanställa material, planera samt 

förbereda momentet.  R1 anser dock att undervisningssättet inte är mer tidskrävande än andra utan 

att det handlar om vanan av att ha ett väl beprövat och inarbetat arbetssätt. Brist på tillräcklig tid till 

att planera och förbereda dessa moment blir ett hinder för nästan samtliga respondenter, men endast 

för R6 blir det till en så stor belastning att hon helt väljer att undvika att arbeta laborativt  till följd 

av den ökade arbetsbördan momenten leder till.  

Respondenterna i studien menar också att det tar extra tid att starta upp och arbeta med 

laborativa aktiviteter, något som resulterar i att man kanske väljer att endast använda dessa inslag 

vid introduktioner av nya avsnitt i läroboken. En annan faktor som respondenterna påpekade är att 

det tar tid att lära sig och få rutin på hur man ska arbeta och använda det laborativa materialet. 

Samtidigt tycker samtliga respondenter att har man väl lärt sig och fått in en vana av att arbeta med 

ett visst material så går det säkert smidigare och fortare att använda det. Detta stöds av ett citat från  

Rystedt och Trygg (2005): 

 

För att arbete i en matematikverkstad ska falla väl ut behöver läraren ha en stabil förankring i både ämnesteori 

och ämnesdidaktik samt medvetenhet om det uppdrag som ges i styrdokumenten. Ju tryggare en lärare känner 

sig med sina ämneskunskaper, desto större möjlighet finns för läraren att upptäcka och omsätta uppslag, idéer 

och aktiviteter till ett arbetssätt som gynnar varje elevs matematiklärande (Rystedt och Trygg, 2005, s. 84).  

 

Under min intervju framkom att R6 sällan använder sig av laborativa inslag i sin undervisning, detta 

till följd av att det är mer tidskrävande än att arbeta traditionellt med läroboken som underlag. R6 

ser detta som en bidragande orsak till varför hon väljer att inte arbeta laborativt. Men R6 berättade 

även att vid de tillfällen hon hade använt laborativa inslag så hade hon använt sig av kortlekar, 

oftast kortspelet Uno. När jag frågade om syftet med att låta eleverna spela Uno svarade R6: 

”Syfte, det har jag inget. Jag har aldrig spelat spelet själv ens men ungarna gillar det!” Rystedt och 

Trygg anser att det laborativa materialet i sig inte lär ut matematik, utan det är lärarens syfte och 

kunnande som blir det avgörande för hur det uppfattas. Det spelar ingen roll hur mycket laborativt 
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material skolan köper in om inte lärare har goda kunskaper i matematik (Rystedt & Trygg, 2005, s. 

41). Om det laborativa materialet får en negativ eller positiv effekt på undervisningen beror i stor 

utsträckning på vad läraren har för syfte med laborationen. Även responsen från eleverna på det 

aktuella materialet är viktig, därför bör läraren också efter en laborativ aktivitet fråga eleverna hur 

de uppfattade materialet och om de har några egna idéer gällande att använda det. 

R1 berättar att ”eleverna blir mer självgående” när de arbetar med laborativt material. Hon menar 

att de hämtar materialet själva och lär sig därefter en rutin hur man ska arbeta med det.  Här menar  

Rystedt och Trygg (2005) att risken med att arbeta laborativt kan vara att meningen med att använda 

laborativa material glöms bort, en del lärare tar till material i ett försök att förändra sin undervisning 

men de gör det utan att reflektera på hur olika representationsformer kan påverka förståelsen. 

Varje lärare som arbetar med laborativ matematik måste veta varför arbetet genomförs och vad 

det innebär. Även Berggren & Lindroth (2004) understryker detta, de betonar att en viktig faktor för 

att en laborativ aktivitet i matematik ska vara bra och ge eleverna möjlighet att lyckas är lärarens 

engagemang. Läraren måste vara väl förtrogen med det matematiska innehållet i laborationen. Det 

är samspelet mellan lärarens kunnande om undervisningens innehåll i kombination med val av 

lämpligt arbetssätt och metod som ger resultat (Löwing, 2004). Kanske leder detta till att många 

lärare väljer bort laborationer, för att de inte har tillräcklig kunskap eller känner sig tillräckligt 

trygga med metoden. Det blir då enklare att arbeta mer läroboksstyrt, detta syns tydligt i R5 och R6 

svar gällande användande av laborativ matematik. Både R5 och R6 har arbetat relativt kort tid som 

lärare och känner sig fortfarande för osäkra i sin lärarroll, något som automatiskt leder till att de 

använder sig mer av läroboksstyrd undervisning 

Slutsats 

Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på sex grundskollärares syn på laborativ matematik i 

årskurs 1-3 vid två kommunala grundskolor. Hur definierar de begreppet laborativ matematik och 

vilket laborativt material finns tillgängligt på skolorna. Jag anser att jag har fått svar på mina 

frågeställningar i min undersökning. Respondenternas svar på laborativ matematik stämmer väl 

överens med de fakta som presenteras i aktuell forskningslitteratur. Samtliga lärare är väl medvetna 

om styrdokumentens mål och riktlinjer gällande ett varierat och stimulerande arbetssätt för alla 

elever. Samtliga lärare är även överens om att det finns en mängd positiva aspekter med att använda 

laborativa inslag i sin matematikundervisning. Lärarnas erfarenhet av att arbeta med laborativa 

inslag i sin matematikundervisning är att det ger eleverna en ökad variation och öppnar upp för nya 

vägar till begreppsförståelse. Undervisningen blir i enlighet med skolverkets krav mer varierad, 

viket i sin tur resulterar i att eleverna får en chans att använda alla sina sinnen. Att arbeta laborativt 

gynnar såväl svaga som starka elever och det ger även lärarna själva positiva effekter i form av att 
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de lättare kan skapa sig uppfattning om på vilken nivå eleverna befinner sig och om stöd åtgärder 

behövs i matematikundervisningen.  

Respondenterna tycker att det är roligt och spännande att arbeta laborativt men så gott som 

samtliga poängterar även att de anser att det är ett väldigt tidskrävande arbetssätt vad gäller 

planering och materialinsamling. I undersökningen framkom även att tillgången till material på 

skolorna är varierad. Hos hälften av respondenterna fanns en så kallad mattedepå och hos resterande 

del av respondenterna fanns en ny matematikverkstad med tillgång till mycket nytt och inspirerande 

material. Det framkom även från intervjusvaren att tillgången till material inte var den faktor som 

styrde användandet. Snarare var antal verksamma år i branschen  den främsta anledningen till hur 

och i vilken utsträckning man valde att arbeta med laborativa inslag i sin undervisning. Tillgången 

till material hade dock betydelse för vilket material man använde i sin laborativa undervisning. 

Alla lärare använde sig av laborativa inslag men i vilken utsträckning varierade kraftigt. 

Gemensamt för respondenterna var att laborativ matematik används inför introduktion av nya 

avsnitt, och att det förekommer mer laborativa inslag mer kontinuerligt i de lägre årskurserna. Jag 

kan här se tydliga likheter med det resultat som presenterades i den nationella utvärderingen i 

Skolverkets rapport ”Lusten att lära-med fokus på matematik”. I skolverkets rapport (2003) framgår 

att man oftare använder sig av ett mer varierat arbetssätt i de lägre årskurserna. I rapporten går att 

läsa att pedagoger vanligtvis redan från årskurs tre övergår till en mer läroboksstyrd undervisning 

vilket enligt skolverket anses vara en bidragande orsak till att matematikintresset avtar och anses 

”tråkigt” ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Det finns kunskap och medvetenhet hos 

respondenterna om de positiva effekterna av att använda ett mer varierat undervisningssätt med 

inslag av laborativa aktiviteter. De är även väl medvetna om styrdokumentens uppfyllelsekrav på en 

varierad och stimulerad undervisningsform.  

Trots detta är det ett litet antal av respondenterna som kontinuerligt använder sig av laborativa 

inslag och som dessutom har ett tydligt syfte och mål med aktiviteterna. Det laborativa arbetssätet 

behöver lyftas fram ytterligare för att öka medvetenheten hos pedagoger om vikten av att arbeta 

laborativt samt vilka vinster det kan leda till för eleverna och lärarna. Att arbeta laborativt är enligt 

svaren i min undersökning mer tidskrävande men samtidigt ett i längden mer givande arbetssätt 

både för såväl elev som lärare. 

Fortsatt forskning 

Mitt arbete handlar om olika grundskollärares definition, inställning samt användande av laborativ 

matematik. Det som kan vara relevant och intressant att forska vidare på är vilka attityder och 

erfarenheter elever har av laborativ matematik. Att ta reda på vilka laborativa material de tycker är 

bra respektive mindre bra att arbeta med. Vidare kan även ett större antal intervjuer av flera 
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grundskollärare från olika årskurser samt kommundelar göras. 
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Bilaga 1 
 

Denna information samt dessa frågor gavs och ställdes till samtliga sex respondenter. 

 

Informera om vetenskapliga rådets riktlinjer 

 All information som finns i intervjuerna kommer endast att användas i examensarbetet 

 Namn på område, ort, skola, person kommer att vara fingerade 
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 Intervjun som spelas in kommer omgående transkriberas, överföras och därefter raderas 

 Den intervjuade har rätt att när som helst avbryta intervjun 

 

Informera om syftet med intervjun/ examensarbetet 

Syftet med detta arbete är öka kunskap om hur och varför, alternativt varför inte man arbetar med 

laborativ matematik i årskurs 1-3 vid två kommunala grundskolor. 

 

Intervjufrågorna ska ligga som en grund för mitt arbete som handlar om Laborativ matematik- en 

studie kring sex grundskollärares användande av laborativ matematik. 

 

 

Bakgrundfråga: 

Ålder 

Kön 

Antal år i yrket 

Vilken utbildning, inriktning 

 

Start: Intervju frågorna (8st) 

 

1)I vilken årskurs undervisar du, och hur många timmar i veckan undervisar du i matematik? 

 

2)Vad är laborativ matematik för dig? 

 

3)Använder du dig av laborativ matematik, om ja i så fall hur många timmar per vecka jämfört med 

traditionell matematikundervisning 

 

4) Har ni tillgång till något laborativt material på skolan? 

 

5) Vad använder du dig av för laborativt material? 

 

6)Vilka möjligheter kan finnas med att arbeta med laborativt material? 

 

7)Vilka svårigheter kan finnas med att arbeta med laborativt material? 

 

8)Varför använder du dig (inte) av laborativ matematik? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 
 

 

 

 


