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Sammanfattning: Då matematikundervisningen i den svenska skolan domineras av tyst 
räkning i lärobok är studiens syfte att undersöka om en mer varierad undervisning med 
laborativt arbetssätt skulle leda till att elever utvecklar djupare kunskaper. Studiens 
frågeställningar är: Hur påverkar ett laborativt arbetssätt elevernas kunskapsutveckling i 
jämförelse med en teoretisk matematikundervisning? Hur påverkar ett laborativt arbetssätt 
elevers inställning till matematikämnet? Hur ställer sig lärare till laborativ 
matematikundervisning? 
 
Tre datainsamlingsmetoder kommer att användas för att undersöka frågeställningarna: Enkät, 
undersökning med experimentell design och intervju. Enkäterna har visat att matematiken 
upplevs lättare om eleverna arbetar med laborationer i jämförelse med om de inte gör det. 
Underökningen med experimentell design har visat att elever som arbetar med laborationer 
utvecklar djupare kunskaper än elever som arbetar teoretiskt. Genom att eleverna får 
konkretisera matematikens abstraktioner synliggörs det abstrakta. Intervjuerna har visat att 
lärare anser att det är ett positivt arbetssätt som bör få större utrymme i undervisningen då 
elever blir mer motiverade och utvecklar djupare kunskaper. Det framkommer dock att det 
finns en del hinder i form av planeringstid och brist på material.   
 
Undersökningen har visat det som tidigare forskning pekat på, att elever fördjupar sina 
kunskaper när de får arbeta med laborationer. 
 
 
 
Nyckelord: Laborativ matematikundervisning, konkretisering, varierad undervisning, tyst 
räkning, 
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1 INLEDNING  
Rapporten inleds med en kort beskrivning varför undersökningen genomförs och i vilket 
syfte: Kan en mer varierad undervisning med laborativt arbetssätt bidra till att eleverna 
utvecklar djupare kunskaper?  

1.1 Bakgrund för undersökningen 
De internationella undersökningarna från TIMSS har visat att svenska elever under en längre 
tid haft negativ resultatutveckling inom bland annat ämnesområdet matematik. Den senaste 
undersökningen har visat att svenska elevernas resultat förbättrats under de senaste åren. Trots 
det ligger Sverige fortfarande under 25 stycken andra länder med Singapore, Hong Kong, 
Korea och Japan i toppen (Skolverket, 2016). Undervisningsformen i den svenska skolan är 
annorlunda mot i andra länder. Enligt undersökningen som genomfördes 2011 används 
läroboken som basmaterial i Sverige i jämförelse med andra länder där den används som 
komplement (Skolverket, 2012). Den svenska skolan har och domineras fortfarande av tyst 
räkning (Skolverket, 2003). Det får mig att undra om läroboksdominansen kan vara orsaken 
till att svenska elever är sämre på matematik än andra länder. Om så är fallet hur ska det ske 
en förändring? 
 
Tyst räkning är i allmänhet den ledande undervisningsmetoden i matematikämnet. 
Utantillinlärningen har en stor plats i den svenska skolan. Problemet är att den ofta medför att 
eleverna inte förstår vad de gör. Eleverna skall förstå matematiken. Det räcker inte att bara 
lära sig tillämpa en metod de inte förstår. Det finns ingen nytta av matematik om eleverna inte 
förstår den och den inte blir användbar. Det finns forskning som påtalar att en mer varierad 
undervisning skulle vara gynnsam för många elever (Al-Absi & Nofal, 2010) (Rystedt & 
Trygg, 2010) (Carbonneau, Marley, Selig, 2013). Då alla elever lär sig olika är det av 
betydelse att eleverna får möta ett varierat arbetssätt i matematik. Varierad undervisning i 
undersökningens sammanhang handlar om att hitta ett arbetssätt som kan bryta av den 
traditionella tysta räkningen. Skolverket (2003) framhäver att tillgodose elevers olika sätt 
att lära förutsätter att formen för inlärning varieras. Astrid Petterson (Skolverket, 2003) 
uttrycker att en god lärandemiljö kännetecknas av att ha god balans mellan olika 
arbetssätt (Rystedt & Trygg, 2010). Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) antyder att 
det inte är möjligt att fastställa en undervisningsmetod som är bättre än någon annan. 
Olika undervisningsformer leder till att elever inhämtar olika typer av kunskap. Vilken 
undervisningsform som passar avgörs av elevgruppen. Olika elevgrupper kräver olika 
arbetsmetoder och material för att ta till sig kunskap. Lärare har förlitat sig på läroböckerna 
och satsat på memorering av matematiska begrepp (Moch, 2002). I läroboken upplever lärare 
att eleverna får den kunskap som behövs för att klara lärandemålen för matematik. Avvika 
från läroboken i undervisningen upplevs därför som skrämmande. Vi har ett uppdrag som 
lärare att:  

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. (Skolverket, 2016) 
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Det finns många arbetssätt inom matematiken men den här undersökning fokuserar på det 
laborativa arbetssättet. För att uppfylla målen i läroplanen och öka svenska elevers resultat 
bör matematikundervisningen utvecklas. Laborationer är en arbetsmetod som kan utveckla 
undervisningen och elevernas kunskaper. Moch (2002) anser att lärare bör försöka få in 
laborationer i matematiken och samtidigt reflektera över hur det kan utvecklas för att nå bästa 
möjliga effekt av arbetssättet. Genom att tänka igenom laborationerna och överväga för och 
nackdelar menar Moch (2002) att laborationer i framtiden kommer bli en naturlig del i 
undervisningen. För yngre elever lyfts laborationer och matematikverkstäder fram som en 
metod med förutsättning att hjälpa elever utveckla en förståelse för matematikens abstrakta 
siffror och symboler. Laborationer innebär givetvis inte att mängdträningen ska plockas 
bort. Avsikten med laborationerna är att synliggöra matematiken för eleverna och bidra 
till en djupare förståelse. Vad är ett laborativt arbetssätt och hur kan det hjälpa elever att 
utveckla ett abstrakt tänkande och hur påverkar laborationer elevernas inställning till 
matematikämnet är några av de frågor som kommer att undersökas i studien.  

1.2 Undersökningens Teoretiska Perspektiv 
Det teoretiska perspektivet för undersökningen utgår från Piagets utvecklingsteori och 
kognitivismen. Elever måste utveckla förmågan till abstrakt tänkande innan de kan arbeta med 
abstraktioner. En grundläggande utgångspunkt i Piagets teori är vikten av att utgå från det 
stadium barnets tänkande befinner sig på. Utifrån Piagets utvecklingsteori utvecklar barn ett 
abstrakt tänkande tidigast vid 12 års ålder. Inom matematiken innebär det att elever i yngre 
åldrar behöver översätta det abstrakta till något konkret. Kognitivismen utgår från att 
människan inhämtar och kodar information genom sina sinnen. Informationen processas och 
lagras i hjärnan, minnet. Från minnet hämtas sedan informationen igen vid behov (Säljö, 
2012). I samband med kognitivismen talas det om långtidsminne och korttidsminne, även 
kallat arbetsminnet. Korttidsminnet är begränsat och människan kan inte hålla för mycket 
orelaterad information i minnet utan att tappa koncentrationen och intresset. Kopplingen 
mellan kognitivismen och laborationer handlar om att eleverna genom laborationer får 
utveckla en grundförståelse/ djupare förståelse för matematikens begrepp. Det innebär att de 
fortare kan överföra förståelsen till långtidsminnet. Om matematiken enbart är teoretisk och 
eleverna inte förstår hamnar för mycket information i korttidsminnet och intresset och 
koncentrationen upphör.   

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ge svar på om laborationer leder till att eleverna utvecklar 
djupare kunskaper i jämförelse med tyst räkning i lärobok. Kan elever utveckla en djupare 
förståelse för matematikens begrepp genom laborativt arbetssätt. Matematikämnet domineras 
inte bara av tyst räkning utan det förknippas också med negativitet. I undersökningen ingår att 
studera om laborativt arbetssätt kan öka elevernas motivation och intresse för ämnet. För att 
laborativt arbete ska tillämpas i klassrummet krävs att lärare är medvetna om metoden därav 
undersöks lärares inställning till det laborativa arbetssättet. 
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Denna undersökning har för avsikt att ge svar på följande frågeställningar: 
1) Hur påverkar laborativt arbetssätt elevernas kunskapsutveckling i jämförelse med 

teoretisk matematikundervisning? 
2) Hur påverkar laborativt arbetssätt elevers inställning till matematikämnet? 
3) Hur ställer sig lärare till laborativ matematikundervisning? 

 
Rapporten börjar med en litteraturgenomgång som beskriver mer ingående vad laborativ 
undervisning är och hur det är till fördel för kunskapsutveckling. I litteraturgenomgången är 
syftet att läsaren ska få en uppfattning av det laborativa arbetssättet. Det positiva med 
arbetssättet kommer att lyftas fram för att visa varför arbetssättet är bra och hur det kan gynna 
eleverna om lärare väljer att använda det. Det laborativa arbetssättet har inte bara positiva 
kopplingar. Det finns även en del negativa aspekter utifrån forskning som kommer att lyftas 
fram. Hur lärare och elever ställer sig till det laborativa arbetssättet kommer även att beskrivas 
vidare. I metoden kommer arbetets tillvägagångssätt att presenteras. Efter metod redogörs 
undersökningens resultat med frågeställningarna som utgångspunkt. I diskussionen kopplas 
slutligen tidigare forskning och resultat samman och undersökningens tillförlitlighet redogörs.  

2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Litteraturgenomgången inleds med bakgrund för undersökningen. Det i form av en 
beskrivning av matematiken som vetenskap, matematikens mål, vikten av laborationer vid 
introduktion av nya begrepp samt läroboksdominansen. Därefter redogörs vad laborativt 
arbetssätt är. Slutligen tas tidigare forskning kring laborativt arbetssätt upp utifrån olika 
perspektiv som fördelar, nackdelar, lärares inställning, elevers inställning osv. 

2.1 Matematikens mål och matematisk förståelse  
Matematik är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. 
Den är abstrakt i den bemärkelsen att: 
 

 ...den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning 
för att den skall kunna vara generell, dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men också för 
att den logiska giltigheten hos resonemangen… Att matematik är en vetenskap innebär bl.a. 
att den uppfyller högt ställda krav på verifierbarhet. Det är möjligt att stjäla matematiska 
resultat, men knappast att fuska, eftersom varje påstående måste kunna verifieras. 
(Nationalencyklopedin).  

 
Utveckla matematiska kunskaper kan ses som en process där målet med den matematiska 
lärprocessen är att utveckla ett abstrakt tänkande. Konkret material användas som hjälpmedel 
att förstå samt utveckla insikt om matematikens abstraktioner (Rystedt & Trygg, 2010) 
(Kontas, 2016).  
 
Konkret material har i alla tider använts vid räkneoperationer. Syftet med material vid 
uträkningar är att synliggöra och underlätta vid beräkningar genom att visualisera och hålla 
ordning på antal. Innan de skriftliga metoderna växte fram var användningen av konkret 
material den vanligaste metoden vid räkneoperationer. De skriftliga räkne metoderna innebar 
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att sifferräkningen utvecklades och med tiden bidrog den till att användningen av konkret 
material minskade. Boktryckarkonsten var med och påverkade ökning av abstrakt 
sifferräkning (Rystedt & Trygg, 2013). Utföra räkneoperationer med konkret material kom 
efter denna period tillbaka och det var Johan Amos Comenius då verksam som författare, 
pedagog och biskop under 1600-talet som var en av de första att återinföra metoden i 
undervisningen efter skriftliga räkneoperationer och boktryckarkonstens framväxt. Han lyfte 
fram betydelsen av att använda olika sinnen i undervisningen. Han ansåg att det även var 
relevant för matematikämnet och betonade att undervisning bör inledas med hjälp av konkret 
material (Rystedt & Trygg, 2010, 2013).  
 
Laborativt arbetssätt lyfts fram även idag som en gynnsam metod vid introduktion av nya 
begrepp. Gynnsam avser att metoden underlättar samt ökar möjligheten för fler elever att 
förstå matematiken (Carbonneau, Marley, Selig, 2013). Rystedt och Trygg (2010) talar om 
att det är en positiv metod vid introduktion av något nytt då eleverna skapa minnesbilder att 
gå tillbaka till vid behov.  
 
Inom matematiken är det av stor betydelse att eleverna tillägnar sig förståelse för 
matematikens begrepp före symbolerna. Matematik betraktas av en stor del människor som 
enbart det abstrakta, vilket innebär siffror och symboler (Malmer, 2002). Matematikens 
abstrakta association samt lärares rädsla att undervisningen blir betydelselös betraktas som 
anledningen till att symboler introduceras tidigt för eleverna. Malmer (1990) lyfter även 
läroboken som en orsak till att siffror och symboler introduceras tidigt för eleverna. Det med 
motivet att eleverna ska ha kunskapen att registrera sina uträkningar. En arbetsmetod som 
möjliggör att skjuta fram introduktionen av siffror och symboler är laborationer. Med 
laborationer får eleverna tillfälle att bli medvetna och bekanta med begreppen före 
symbolerna (Malmer, 2002). Avsikten med laborationer är att eleverna ska utveckla god 
förståelse för matematiska begrepp. Målet är slutligen att eleverna istället för konkret material 
ska utföra räkneoperationer med abstraktioner, siffror och symboler (Rystedt & Trygg, 
2010).  
 
Som nämns i inledningen används läroboken ofta som en grund för undervisningen i den 
svenska skolan. Nedan beskrivs lärobokens roll i skolan då det är av betydelse för studien som 
undersöker det laborativa arbetssättet som komplement till läroboken.  
 
Matematiken är det skolämne som är till störst del beroende av lärobok. Om lärobok är 
positivt eller negativt i ämnet kan diskuteras. En granskning från skolverket (2003) visar 
att ensidigt och enskilt arbete i lärobok leder till ensidig och variationsfattig 
undervisning. Läroboken kan ha positiv effekt i bemärkelsen att ett bra läromedel kan 
bidra till utveckling av undervisningspraktiken medan den får negativ association då 
undervisningen blir enformig och minskar motivationen till ämnet hos eleverna. En 
annan negativ aspekt av läroboken är att den ofta styr in eleverna i olika 
nivågrupperingar som avgörs utifrån deras hastighet att räkna i läroboken. Då 
matematikkunskaperna i en klass är mycket varierande mellan individerna är det viktigt att på 
något vis tillgodose alla elevers behov. Med en lärobok arbetar alla elever på samma nivå 
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vilket innebär att undervisningen inte individanpassas. Det laborativa arbetssättet kan ge 
eleverna det stöd och utmaningar de behöver, det finns större möjlighet att låta eleverna arbeta 
på olika nivåer. En strategi att göra det med laborationer är att alla elever startar med samma 
problem. När eleven löst problemet utmanas hen med nya utmaningar inom problemet. 
(Berggren och Lindroth , 2004). 
 
Läroboken är många gånger utgångspunkten i planeringen för ämnet (Skolverket, 2003). 
Enligt Malmer (1990) innebär den typen av planering att läraren inte utgår från alla elevers 
förkunskaper. Vilket i sin tur leder till att en del elever har svårt att hänga med i 
undervisningen redan från början. De får inte den tid som krävs för att lära sig de 
grundläggande begreppen (Malmer, 1990). En stor anledning till varför lärare väljer att utgå 
från läroboken beror på att den tar upp alla viktiga begrepp och läraren kan vara rädd att missa 
viktiga delar. I de högre årskurserna anses läroboken även ha en stor koppling till 
betygen. Fokus ligger på att eleverna ska hinna med så många uppgifter som möjligt 
istället för vilka kunskaper eleverna har befäst (skolverket, 2003).  

2.2 Inlärningsnivåer och undervisningsformer i matematikämnet 
Här kommer först Malmers (2002) sex inlärningsnivåer att diskuteras därefter beskrivs några 
av matematikämnets undervisningsformer. Inlärningsnivåerna representerar olika steg 
eleverna behöver ta sig igenom för att komma vidare i sitt lärande. Anledningen till att de 
uppmärksammas här är för att lärare ofta hoppar över flera steg och går direkt till den 
abstrakta nivån som kommer tidigast på nivå 4. Genom att arbeta med laborationer i 
matematik börjar eleverna på nivå 1 och går stegvis vidare till nästa nivå. Alla 
inlärningsnivåerna skall uppmärksammas i undervisningen för att skapa tillfälle för alla elever 
att utveckla kunskap och förståelse inom matematikämnet (Malmer, 2002).  
De sex nivåerna är: 

Nivå 1. Tänka och tala 
Nivå 2. Göra och Pröva 
Nivå 3. Synliggöra 
Nivå 4. Förstå och formulera 
Nivå 5. Tillämpning 
Nivå 6. Kommunikation 

 
Anledningen till varför lärare börjar på en högre nivå anser Berggren och Lindroth (2011) och 
Malmer (2002) bero på rädsla att inte hinna. Malmer (2002) lyfter fram att elever som börjar 
på en abstrakt nivå direkt behöver mer tid, repetition och upprepning för att ta sig vidare och 
förstå de andra nivåerna. Det i sin tur leder då till att lärare tror att de tjänar tid på att hoppa 
över den konkreta och grundläggande nivån men egentligen lägger de ner samma tid på 
arbetsområdet i form av att hela tiden repetera för att eleverna ska minnas.  
 
Nedan kommer begreppen varierad undervisning, tyst räkning och laborativ undervisning att 
beskrivas för att ge en tydlig bild av begreppens innebörd. 
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Varierad undervisning 
Undervisningen i matematikämnet består till störst del av teori och kompletteras med 
praktiska övningar. En mer varierad undervisning där balansen mellan teori och praktik blir 
jämnare skulle skapa möjlighet för fler elever att ta till sig kunskap (Rystedt & Trygg, 2013). 
Malmer (2002) belyser att alla barn lär sig olika. Varierad undervisning avser att 
undervisningen utgår från olika metoder och material för att utveckla elevernas kunskaper. 
Det krävs olika metoder och olika mycket tid men Malmers utgångspunkt är att alla elever 
skall få möjlighet att utveckla kunskaper och hon har därför tagit fram inlärningsnivåerna som 
beskrivs ovan. I studien avser varierad undervisning att det behövs alternativa arbetssätt till 
läroboken för att skapa möjlighet för fler elever att utveckla kunskaper och djupare förståelse.  

Tyst räkning  
Undervisningsformen för matematikämnet är inte lika varierad som i andra ämnen. 
Matematikundervisningen styrs av tradition vilket innebär tyst räkning där eleverna 
arbetar individuellt i läroböcker eller med stenciler. I jämförelse med andra skolämnen är 
matematiken det ämne som är till störst del beroende av en lärobok. 
 
Laborativ undervisning 
Laborativ undervisning har en stark koppling till den praktiska undervisningen. Med det 
laborativa arbetssättet får eleverna laborera med olika material för att lösa och synliggöra 
matematiska problem. Laborativt arbetssätt kommer att beskrivas mer utförligt i nästa kapitel.  

2.3 Laborativ undervisning 
Laborativt undervisning innebär att konkret material används för att utföra räkneoperationer. 
Genom laborationer med olika material skapas inre föreställningar. Al-Absi och Nofal (2010) 
menar att laborationer hjälper elever att skapa inre bilder. Rystedt och Trygg (2010) påtalar att 
laborativt arbete utmärks av att skapa utrymme för att använda flera sinnen i jämförelse 
med vid tyst räkning. Laborationer är en undersökande arbetsmetod där eleverna får 
utforska och upptäcka. Skolverket (2011) lyfter i sin rapport att uppleva och upptäcka 
matematik är syftet med laborativt arbetssätt. Det finns två arbetsmetoder inom det 
laborativa arbetssättet: undersökande och demonstrerande metod. Den undersökande 
metoden innebär att lektionen inleds med laborativa aktiviteter. Eleverna får undersöka 
olika sätt att finna svar på en fråga eller ett problem. Den demonstrerade 
arbetsmetodenen innebär istället att lektionen inleds med att läraren går igenom hur man 
löser problemet. Eleverna får sedan utgå från lärarens metod för att sedan laborera och 
lösa liknande problem. Vilket arbetssätt läraren väljer att använda är beroende av vilket 
lärande som är i fokus (Rystedt & Trygg, 2010).  
 
Inom matematik är det inte ovanligt med brister i förståelsen. Eleverna besitter kunskap att 
utföra räkneoperationer men vet inte varför de använder en viss metod vid utförandet. Brist i 
förståelsen kring räkneoperationer leder ofta till att eleven når en gräns där hens 
metodtillämpning inte länge fungerar (Malmer, 2006). För att öka förståelsen i 
räkneoperationer lyfter Malmer (2006) betydelsen av att skapa utrymme i undervisningen för 
muntlig matematik och laborativt arbetssätt. Avsikten med den laborativa undervisningen är 
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att bidra till ökad förståelse om matematiska begrepp. Al-Absi och Nofal (2010) betonar i 
sin artikel att forskning inom matematik visar på att elevers matematiska förståelse är 
större om de har arbetat med laborationer. I och med att eleverna får använda konkret 
material som synliggör de abstrakta begreppen ökar den matematiska förståelsen.  

Gustafsson (1982) påstår i sin artikel likt Piagets teori att elever på lågstadiet inte har 
utvecklat ett abstrakt tänkande. I samband med det lyfter hon också vikten av konkreta 
situationer. Matematikens siffror och symboler är abstraktioner och för elever som inte 
utvecklat det abstrakta tänkandet krävs översättning av siffrornas och symbolernas betydelse 
till konkret verklighet. Avsikten med laborativt arbete är att det ska vara en länk mellan 
det konkreta och det abstrakta (Rystedt & Trygg, 2013). Laborativt arbete handlar om att 
genom konkretisering hjälpa elever att utveckla sina kunskaper. Eleverna får under 
laborativa övningar med hjälp av olika material konkretisera siffror, begrepp och 
strategier för att genomföra beräkningar. Det abstrakta tankesättet är avgörande för den 
fortsatta utvecklingen av matematikkunskaper. Det är därför av stor vikt att den laborativa 
matematikundervisningen ska ingå i den didaktiska planeringen (skolverket, 2011). Utan 
förståelse om siffror och dess innebörd kan eleverna inte komma vidare i sitt lärande. 
Laborationer leder inte till en direkt förståelse om abstrakta begrepp men det kan hjälpa 
eleverna att upptäcka matematiska förhållanden (Al-Absi & Nofal, 2010). 
 
För att göra laborationer till en naturlig del av undervisningen krävs mycket planering av 
läraren. Läraren måste se vilket ämnesområde i matematiken eleverna ska arbeta med, hur 
arbetet ska läggas upp, vilka delar som kan laboreras, vilket material som ska användas osv.  
 
Under planeringen inför laborativt arbete med matematik bör läraren fundera över vilka 
kunskaper hen vill att eleverna ska utveckla, varför dessa kunskaper är viktiga samt hur 
eleverna ska arbeta för att utveckla dessa kunskaper (Berggren & Lindroth, 2011). I en 
publikation från skolverket (2011) lyfter de utifrån sina undersökningar vikten av att veta 
vad en laboration ska gå ut på. För att eleverna ska tillägna sig kunskaper utifrån 
laborationer är det viktigt att det finns en avsikt med laborationen som läraren är väl 
medveten om. Fokus bör ligga på innehåll, strategier, metoder och modeller för att 
kunskaper ska utvecklas (Skolverket, 2011). När eleverna färdighets tränar med material 
är det viktigt att läraren ser till så att eleverna tillämpar rätt strategi. I annat fall leder inte 
färdighetsträningen till att eleverna tillgodoser sig med rätt räknemetod. Det i sin tur 
försvårar abstrakta räkneoperationer (Skolverket, 2011).  
 
När lärare arbetar med laborationer använder de ofta laborativt material. I planering ingår att 
fundera över vilket material som passar för den övning som ska genomföras. Laborativa 
material är fysiska och konkreta objekt som tilltalar flera sinnen, är möjliga att manipulera, ta 
på, flytta och hanteras av barn (Goldsby, 2009). Laborativa material kan delas in i två 
huvudgrupper. Vardagliga föremål som utgörs av material som finns i vardagen, arbetslivet 
och naturen. Den andra huvudgruppen är pedagogiska material som utgörs av material 
speciellt tillverkade för användning i matematikundervisning. Det kan upplevas svårt att 
särskilja gränsen mellan kategorierna. Det som avgör vilken grupp materialet tillhör är hur 
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och i vilket syfte det används. Det finns även en tredje grupp som växer och får en allt större 
roll i matematiken och det är spel (Rystedt & Trygg, 2013).  
 
Konkret till abstrakt 
En viktig punkt utifrån skolverkets publikation (2011) är vikten av att hålla isär mål och 
medel. I laborativt arbetssätt är laborationerna ett medel, inte ett mål. Ett medel används för 
att nå ett mål. Laborationer används för att leda eleverna mot ett mål, en förståelse 
(Skolverket, 2011). Det är viktigt att lärandet inte stannar i det praktiska. Målet med 
laborationer där eleverna arbetar med konkret material är att eleverna med tiden ska lämna 
den konkreta nivån och besitta förmågan att utföra räkneoperationer utan konkret material 
Den kunskap som eleverna tillgodoser sig genom laborativa övningar ska de lära sig 
tillämpa i teorin (Rystedt & Trygg, 2010). Efter en laboration är lärarens uppgift att 
överföra laborationen till det abstrakta i form av siffror och symboler (McIntosh, 2008). 
Kontas (2016) lyfter i likhet med McIntosh (2008) att laborera med konkret material hjälper 
eleverna att konkretisera abstrakta begrepp. Det laborativa arbetet ska slutligen leda till att 
eleverna utvecklar förståelse om siffror och symboler (Rystedt & Trygg, 2010). Kontas 
(2016) lyfter att konkretisering av begrepp och symboler hjälper eleverna utveckla en 
förståelse för matematikens abstraktioner. 

2.4 Inställning till laborativt arbetssätt 
Upplevelser och inställning till det laborativa arbetssättet varierar från individ till individ 
oberoende om det är elev eller lärare det berör. Elevernas inställning anses avgöras av deras 
inställning till matematikämnet i allmänhet. Lärarnas inställning till arbetet grundar sig 
mycket i erfarenheter och intresse för ämnet.  
 
2.4.1 Elevers inställning 
Matematik är ett ämne som ofta har negativ association hos ett stort antal människor. En 
bidragande orsak till det är människors bristande motivation och lust att lära i ämnet. Lust att 
lära inom matematikämnet innebär att ha utvecklad förståelse för hur matematiska problem 
kan lösas.  
 
Elever kommer till skolan med olika erfarenheter, kunskaper och inställningar. I de tidiga 
skolåren har majoriteten av eleverna en positiv inställning till ämnet. Matematiken är under 
tidiga skolåren förknippad med glädje. Innehållet är konkret, olika undervisningsmetoder 
används och valet av läromedel varierar. Genom den typen av undervisning aktiveras 
elevernas sinnen och lärandet blir tydligt för eleven. Under grundskoleåren inhämtar eleverna 
nya erfarenheter som följs av inställningar. För matematikämnet är det möjligt att urskilja en 
negativ påverkan på elevernas inställning. Den positiva inställningen och lusten att lära i 
matematiken förvandlas under grundskolåren för ett stort antal till negativitet. Det finns ingen 
fastställd orsak till den negativa inställningen men det finns teorier angående den negativa 
utvecklingen. En påverkande faktor anses vara att matematikundervisningen i de tidiga åren 
utgår från elevernas intressen och omvärld vilket förändras i de högre årskurserna. Ett annat 
argument för den sjunkande motivationen till matematikämnet beror på att det ställs höga krav 
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redan på lågstadiet. Undervisningen går från praktik till teori innan eleverna har utvecklat 
tillräckliga färdigheter. Elevers bristande förmåga i matematikämnet betraktas bero till viss 
del på att arbetet med olika representationsformer tas bort, den konkreta undervisningen 
försvinner för tidigt (Skolverket, 2003). Ett annat motiv angående elevers förlorade intresse 
för ämnet beror på att de inte får tillräckligt med utmaningar. Elever som har lätt för 
matematikämnet behöver mötas med större utmaningar. Många gånger missar läraren dessa 
elever och fokus hamnar istället på de elever som har svårt för ämnet. Det leder till att en del 
elever ”glöms bort”. Enligt kvalitetsgranskningen från skolverket (2003) hänger lusten att lära 
tätt samman med att förstå matematiken. Förstå liknas vid att ha intresse för ämnet medan att 
inte förstå påpekas vara en orsak till den sjunkande motivationen.  
 
2.4.2 Lärares inställning 
Det finns stora variationer i lärares inställning till laborativt arbetssätt i matematik. 
Inställningen till matematikämnet i sig kan vara en påverkande faktor. Matematik kan också 
ha olika betydelse för olika lärare. För en del innebär matematik arbete i lärobok medan 
ämnet för andra lärare ses som en aktiv och kreativ process (Skolverket, 2003). Genomgående 
i majoriteten av forskning om lärares inställning till laborativt arbetssätt är att lärarna inte 
anser att de har tillräckliga kunskaper om arbetssättet (Skolverket, 2003). De vet inte hur de 
ska tillämpa arbetssättet i praktiken för att ha effekt på elevernas prestationer eller inställning 
till ämnet. 
 
En undersökning utförd av skolverket (2011) visar att ambitionen om en varierad 
undervisning med laborativa inslag finns bland lärarna. Enligt Swan och Marshall (2010) 
anser en mångfald lärare att laborationer bör få större utrymme i undervisningen. Lärare 
uttrycker att laborativt arbetssätt ökar elevernas intresse för matematik. Rystedt och Trygg 
(2010) benämner elevernas ökande intresse för ämnet som gynnsamt för lärandet. I 
laborationer får eleverna möta matematiken på ett aktivt och inspirerande sätt. Det 
framgår i studerad forskning att lärare som arbetar med laborationer i matematik uttalar att det 
är till fördel för elevernas kunskapsutveckling (Carbonneau, Marley, Selig, 2013). Det är 
svårt att definiera vad med laborativt arbete som hjälper eleverna i deras inlärning. Swan och 
Marshall (2010) betonar att det finns en oro i att inte veta hur eller om laborativt arbete 
förbättrar inlärningen i matematik. Oro att inte veta om det leder till förbättring i 
kunskapsutvecklingen kan leda till att lärare väljer att inte använda arbetssättet. Många lärare 
är övertygad om att laborationer i matematik är till fördel för eleverna kunskapsutveckling. 
Trots det används det inte som en naturlig del i undervisningen. Anledningarna varför, 
varierar mellan olika lärare men handlar bland annat om, skolans ekonomi, att tiden inte 
räcker till och att det blir överväldigande med allt annat ansvar i klassrummet (Moch, 2002). 
Det som hindrar denna undervisningsform enligt skolverket (2011) är lärarnas bristande 
förmåga att implementera arbetsmetoden i undervisningen. I intervjuer med lärare framgår att 
de vill ha stöd i genomförandet. Malmer (2002) lyfter lärares påståenden att tiden inte räcker 
till för att ha mer laborativ matematikundervisning. Det med skälet att det är en tidskrävande 
planeringsprocess. Det är inte bara planeringen som tar tid. En del lärare menar att 
laborationer tar tid från läroboken vilket leder till att lärare ställer sig oroade till hur eleverna 
ska hinna med alla avsnitt i läroboken om de ska lägga in laborationer i undervisningen. 
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Läroboken blir lätt ett stressmoment för både elever och lärare när eleverna inte hinner med 
antalet sidor som förväntas av dem (Malmer, 2002).   

2.5 Laborativa arbetssättets för- och nackdelar  
Fördelarna av laborativt arbetssätt är många och betonas vara dominerande men det finns 
lärare som ifrågasätter dess värde. De lyfter arbetssättet som tidskrävande och att det är 
beroende av att skolan skall ha god ekonomi. De belyser även att barn kan uppleva det som 
barnsligt i de högre årskurserna. 
 
2.5.1 Fördelar 
Det finns som tidigare nämnts många fördelar med arbetssättet och här kommer fyra av dem 
att lyftas fram: Att det ökar nyfikenheten på matematik, underlättar för elever med 
svårigheter, leder till samtal och synliggöra en koppling mellan det konkreta och det abstrakta 
 
Ökar barnens nyfikenhet på matematik 
Laborationer anses vara till fördel för kunskapsutvecklingen av anledning att den väcker 
nyfikenhet som i sin tur skapar lust att lära (Berggren & Lindroth, 2011). 
Matematikundervisning som leder till lust att lära kännetecknas av att den har varierad 
form och innehåll. Enligt en kvalitetsgranskning från skolverket (2003) framgår att elever 
som intresserar sig för matematik och har lust att lära har haft inslag av laborativt och 
undersökande arbete i undervisningen. Swan och Marshall (2010) förklarar att ett stort 
antal lärare använder laborativt material för att de ser det som en fördel för elevernas 
matematikinlärning samt för att det är omtyckt hos eleverna.  

Underlättar för elever med svårigheter 
Laborativt arbete lyfts i många sammanhang som en effektiv metod för elever med 
svårigheter. Berggren och Lindroth (2004) talar bland annat om att konkret material hjälper 
eleverna hålla kvar saker som annars skulle belasta arbetsminnet. De påtalar också att konkret 
material hjälper till att få struktur på matematiska lösningar. Elever som har svårigheter drar 
fördel av att använda flera sinnen i undervisningen. I undervisning med konkret material får 
eleverna tillfället att använda sina sinnen för att lära. Det leder till att lärandet blir mer 
lustfyllt och varierat (Skolverket, 2011). Enligt en granskning från skolverket (2003) ökar 
chansen att fler elever ska klara sig undan specialundervisning om de får en varierad 
undervisning. Genom en varierad undervisning skapas konkretion, stimulans och omväxling 
(Malmer (2002). Då eleverna får ämnesinnehåll presenterat för sig genom olika metoder 
skapas möjlighet för fler elever att utveckla förståelse. Malmer (1984) lyfter i sin artikel att 
elevers motivation i ämnet ökar om de får uppleva matematiken. Skolan har ett uppdrag att 
främja elevers lärande och en livslång lust att lära (Skolverket, 2016).  
 
Leder till samtal  
En stor del av det laborativa arbetssättet är samtal. I arbete med laborationer är målet att 
övningen ska bli elevaktiv. Konkret material i sig gör inte en övning elevaktiv. För att uppnå 
att eleverna blir aktiva krävs att de är mentalt och språkligt engagerade. När eleverna är 
effektiva i arbetet med laborationer påstår Berggren och Lindroth (2004) att de tycker det är 
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rolig och motivationen och intresset ökar. För att lösa matematiska problem krävs 
matematiskt tänkande och språklig förmåga (Rystedt & Trygg, 2013). I laborationer 
skapas konkreta situationer av problem. Berggren och Lindroth (2011) menar att det 
laborativa arbetssättet skapar förutsättningar att skapa diskussioner om matematiken. Eleverna 
får öva på att muntlig förklara hur de löser ett problem. Med utgångspunkt i diskussionerna 
kommer eleverna sedan med frågor där eleverna söker svar och strategier för att komma 
vidare i sitt matematiska tänkande. McIntosh (2008) tar upp att laborativt material i sig inte 
hjälper eleverna till förståelse. För att laborativ undervisning ska leda till förståelse hos 
eleverna krävs strukturerade aktiviteter där eleverna muntligt och skriftligt bearbetar 
matematiken.  
 
Synliggöra en koppling mellan det konkreta och det abstrakta 
Yngre elever drar nytta av att utforska matematik genom att laborera med konkret material. 
Genom att arbeta laborativt skapas möjlighet för eleverna att hitta en koppling mellan det 
abstrakta och det konkreta (Carbonneau, Marley, Selig, 2013). Piaget påstår att yttre 
handlingar övergår till en inre förståelse (Malmer, 1990). Carbonneau m.fl. (2013) lyfter 
likt Rystedt och Trygg (2010) att laborativt arbetssätt hjälper yngre elever att utveckla en 
förståelse för abstrakta begrepp. För att förstå matematiska begrepp behöver barn vara 
delaktiga och aktiva i laborationer. Det räcker inte att läraren demonstrerar eller försöker 
att förklara begreppen. Barnen behöver uppleva eller som Piaget uttrycker det handling är 
den logiska strukturens källa (Malmer, 1990).   
 
2.5.2 Nackdelar 
I forskning synliggörs även laborativa arbetssättets nackdelar. Här tas övertro på materialet, 
gruppstorlekens påverkan, barnslig inställning och tidsbristen upp som det laborativa 
arbetssättets nackdelar. 
 
Övertro på materialet 
Laborativt material i undervisningen har oftast positiv association då det anses hjälpa eleverna 
utveckla abstrakt tänkande. Det negativa är dock att det finns en fallgrop med övertro på det 
laborativa materialet. Skolverket (2011) tar upp i en publikation att materialet i sig inte leder 
till konkretisering utan att materialet ska synliggöra ett matematiskt innehåll. Många lärare 
tror att elevernas förståelse ökar bara genom att ha plockmaterial eller annat laborativt 
material nära till hands. Det som avgör om eleverna utvecklar sin förståelse är hur materialet 
används (Skolverket, 2011). Det är hur läraren väljer att använda det som får betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling (skolverket, 2011). Swan och Marshall (2010) beskriver i sin 
artikel att materialets användning påverkar om eleverna tar till sig kunskap eller inte. Om 
lärare inte har en klar bild över hur laborativt material kan hjälpa eleverna i lärandet är 
sannolikheten stor att materialet enbart får en symbolisk användning. Swan och Marshall 
(2010) lyfter det som beskrivs ovan som en nackdel för inlärningen. Rystedt och Trygg 
(2013) förtydligar det Swan och Marshall menar att laborationer kan utveckla ny förståelse 
hos eleverna om de används på rätt sätt. 
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Gruppstorlekens påverkan 
Elevgruppens storlek anses vara en påverkande faktor för det laborativa arbetssättet. Den 
optimala undervisningssituationen vid laborationer anses vara mindre grupper. För stora 
gruppkonstellationer omöjliggör ett varierat arbetssätt med laborationer. Lärare lyfter det som 
att lektionerna blir för stökiga och besvärliga (Skolverket, 2003).  
 
Barnslig inställning 
Ett problem med den laborativa undervisningen är att den kan ses som nybörjarundervisning. 
Malmer (2002) lyfter att många lärare är rädda för att elever ska tycka att det är barnsligt med 
laborativ matematik (Malmer, 2002). 
 
Tidsbrist   
Införa en ny arbetsmetod kan upplevas bekymmersamt för lärare och elever. För lärare 
innebär det en hel del planering och inläsning för att uppnå det optimala med laborationerna. 
För eleverna kan bekymmer uppstå då de upplever läroboken som viktigast i 
matematikundervisningen och att inte arbeta i läroboken skapar en stress hos eleverna att inte 
hinna med (Skolverket, 2011).  
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3 METOD 
Här kommer undersökningens tillvägagångssätt att beskrivas. Till att börja med kommer 
urvalet att presenterats, vilka som deltar i undersökningen och vilka undersökningen berör. 
Därefter kommer de olika datainsamlingsmetoderna att presenteras. Vilka metoder som valts 
ut och varför. Det följs av procedur som beskriver hur utformningen och insamlingen av data 
har gått till. Slutligen lyfts hur det insamlade materialet har analyserats. 

3.1 Urval 
Undersökning riktar sig mot grundskolans tidigare år, lågstadiet. Hur skillnaderna i lärande 
och motivation till matematikämnet påverkas av arbetssätten tyst räkning i lärobok och 
laborativt arbetssätt. Det är på lågstadiet lärarna ska bygga upp en stark grund för eleverna i 
form av motivation och lust att lära. Bortfallet i undersökning blir de högre åldrarna. I 
forskning är det viktigt att vara medveten om de forskningsetiska kraven. Undersökningar 
inom examensarbeten ska bygga på respekt för de som deltar. Några av de etiska kraven är att 
det ska vara frivilligt att delta, de som deltar ska vara väl medvetna om syftet med 
undersökningen, deltagandes anonymitet ska garanteras osv. (Johansson & Svedner, 2010). 
 
Elevgrupp  
En frågeställning handlar om att ta reda på om elever lär sig bättre av laborativt arbetssätt 
eller om de tillgodoser sig med samma kunskaper från läroboken. En annan frågeställning 
berör om laborativt arbetssätt har någon påverkan på elevernas motivation i ämnet. För att ta 
reda ut frågorna krävs en elevgrupp. Då undersökningen riktar sig mot lågstadiet är det inte 
möjligt att undersöka hela populationen, elever på lågstadiet. Det finns ett behov av att göra 
ett urval (Bryman, 2011). Urvalet kommer att begränsas till en liten del av populationen. 
Bryman (2011) talar om urvalsstorleken, det är svårt att avgöra hur stort ett urval ska vara och 
om det är tillräckligt stort. Han beskriver att urvalets storlek är beroende av faktorer så som 
tid, pengar, resurser samt behovet av precision.  Tillförlitligheten på resultatet ökar om ett 
större urval används (Olsson & Sörensen, 2011). Orsaken till att undersökningen behöver 
begränsas beror dels på att populationen är ett oändligt antal elever samt det här är ett litet 
forskningsprojekt där tiden och resurserna inte finns att utföra större forskning på området. 
Det hade varit önskvärt att genomföra ett större stickprov för att öka sannolikheten i 
precisionen och minska samplingsfelet (Bryman, 2011). Det kan vara svårt att få tag på 
elevgrupper där lärare och rektor är villiga att genomföra en undersökning med experimentell 
design. Av den anledningen har elevgruppen valts ut genom kända kontakter. En årskurs 1 
med 44 elever i ålder 7–8 år. Anledningen till att endast en klass valts till undersökningen är 
för att öka reliabiliteten. Klassen har tidigare fått identisk undervisning i matematik. För 
undersökningen innebär det att eleverna kommer med samma förkunskaper. Det varierar 
självklart mellan individerna vilka kunskaper de utvecklat och i vilken grad de har tagit till sig 
det som behandlats under lektionerna.  
 
Vid urvalet av elever har hänsyn till de forskningsetiska kraven tagits genom att 
vårdnadshavare godkänt att eleverna får delta i undersökningen. Innan elever som är under 15 
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år får delta i forskning krävs vårdnadshavares godkännande (Johansson & Svedner, 2010). Ett 
informationsbrev har skickats ut till alla vårdnadshavare följt av en samtyckesblankett. Det 
har varit helt fritt att fylla i samtyckesblanketten. Vårdnadshavare har tagit del av beskrivning 
av arbetet och undersökningens syfte. De har också givits möjlighet att ställa frågor angående 
undersökningen under hela processen. Angående de elever som deltagit i undersökningen har 
de fått en kort beskrivning av vad det är för undersökning och vad den går ut på. Kravet av 
godkännande från vårdnadshavare har resulterat i att 34/44 tillfrågade elever har deltagit.  
 
Lärare  
I undersökningen ingår att undersöka lärares inställning till det laborativa arbetssättet. Det kan 
upplevas som svårt att veta hur många lärare som ska intervjuas men för denna undersökning 
har två kvinnliga och en manlig lärare på lågstadiet intervjuats. Tre personer ansågs som 
tillräckligt utifrån studiens omfång. De tillfrågade lärarna har mellan 11 och 18 års erfarenhet 
och alla har grundlärarutbildning mot 1–7 med matematik som inriktning. 
 
Även vid urvalet av lärare har det tagits hänsyn till de forskningsetiska kraven. Lärarna har 
fått en kort beskrivning av vad arbetet handlar om samt dess syfte. Det har varit helt fritt för 
lärarna att välja om de vill delta i undersökningen eller inte. Deras anonymitet i rapporten har 
garanterats.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
I undersökningen har flera datainsamlingsmetoder använts för att få en högre yrkesrelevans 
(Johansson & Svedner, 2010). Den kvalitativa datainsamlingsmetod som används i 
undersökningen är intervju som kompletterats med den kvantitativa metoden enkäter. I 
undersökningen ingår även undersökning med experimentell design där olika grupper provar 
olika arbetssätt i matematik. Här kommer de olika datainsamlingsmetoderna samt varför de 
har valts ut att beskrivas. Under procedur (3.3) beskrivs utförligare hur utformningen och 
insamlingen av material har gått till.  
 
3.2.1 Enkät 
Under planeringsprocessen var tanken att intervjua elever som deltagit i undersökningen för 
att analysera om deras inställning till matematikämnet förändrats samt för att nå individernas 
uppfattning om de utvecklat andra kunskaper med det laborativa arbetssättet. Eleverna som 
deltagit i undersökning är mellan 7–8 år gamla. Den unga åldern skapade eftertanke om det är 
möjligt för elever i den åldern att utvärdera arbetssättet på det sätt en intervju skulle kräva. 
Utifrån det fattades beslutet att istället genomföra enkäter med alla eleverna. En enkät kan 
utformas med simpla frågor och är möjlig för alla att besvara. Enkäter uppfattas av många 
som den enklaste metoden att samla data. Johansson och Svedner (2010) talar om att det är en 
vanlig metod som används för olika typer av undersökningar.  
 
Avsikten med enkäterna är att se om elevernas motivation och intresse för ämnet har 
förändrats under arbetet med laborationer. För att det ska vara möjligt att se vilken påverkan 
arbetssättet har kommer eleverna att fylla i samma enkät innan arbetsprocessen börjar samt 
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efter att den är avslutad. Det är då möjligt att jämföra enkäterna och se om det har skett någon 
förändring i elevernas motivation. 
 
3.2.2 Undersökning 
En frågeställning för undersökningen är om elever lär sig annorlunda av laborationer i 
jämförelse med enbart teoretiskt arbete. För att finna svar på den frågan behöver det 
laborativa arbetssättet testas och jämföras. Det innebär att en del i studien kommer ha 
experimentell design. I undersökning med experimentell design finns experimentgrupp och 
kontrollgrupp (Bryman, 2011). Det kommer att utföras ett stickprov med elevgruppen på 34 
individer. Elevgruppen kommer att delas in i två experimentgrupper, en med 13 elever och en 
med 9 samt en kontrollgrupp med 12 elever. Experimentgruppen är de som kommer utsättas 
för den experimentella betingelsen. I den här undersökningen handlar det om att 
experimentgrupperna kommer att arbeta mer laborativt än kontrollgruppen som behåller den 
normala undervisningen. Kontrollgruppen har en viktig roll för att det ska vara möjligt att 
kontrollera effekten av de alternativa förklaringarna. Eleverna kommer under en period att 
arbeta med ett specifikt ämnesområde, öppna utsagor. Elevernas förmågor att beräkna öppna 
utsagor kommer att testas före- samt efter arbetsperioden. Genom att jämföra 
experimentgruppernas resultat med kontrollgruppen blir det möjligt att urskilja om elevernas 
förmågor förändrats (Olsson & Sörensen, 2011). Denna undersökningsmetod har valts ut då 
den ses som den mest relevanta för undersökningens syfte.  
 
3.2.3 Intervju 
Studien kommer att innehålla intervjuer med 3 lärare för att undersöka deras inställning till 
laborativt arbetssätt. Det finns olika typer av intervjuer att använda men här har den 
kvalitativa intervjumetoden valts ut. Intervjumetoden kännetecknas av att den endast har 
bestämda frågeteman men att frågorna kan variera från intervju till intervju (Johansson & 
Svedner, 2010). I en kvalitativ intervju är avsikten att få kunskap om undersökningspersonens 
värld (Olsson & Sörensen, 2011). Avsikten med en kvalitativ intervju är att få så uttömmande 
svar som möjligt av den intervjuade. Det vill säga att svaren ger en så exakt bild som möjligt 
av personens känslor och upplevelser (Johansson & Svedner, 2010) (Olsson & Sörensen, 
2011). Det finns många faktorer som påverkar om en intervju blir bra eller inte. Det är viktig 
att intervjuaren inte för över sina tankar och värderingar på intervjupersonen. Vid en 
kvalitativ intervju är det extra viktigt att vara lyhörd på intervjupersonens svar för att det ska 
vara möjligt att ställa följdfrågor.   

3.3 Procedur 
Innan enkäterna besvarades tillsammans med eleverna eller undersökningsperioden kunde 
starta behövde ett informationsbrev framställas. I informationsbrevet framgår tydlig vad 
examensarbetet handlar om, vad det är som undersöks samt vad elevernas del i 
undersökningen skulle vara. Det framgår även att det är frivilligt att delta. Vårdnadshavarna 
har tagit del av denna information och utifrån den värderat om barnen ska delta eller inte. Det 
har varit fritt fram att ställa frågor under hela arbetsprocessen via mail, telefon eller muntligt. 
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Med informationsbrevet följer en samtyckesblankett. Majoriteten av vårdnadshavarna fyllde i 
blanketten och godkände att barnen deltog i undersökningen (se bilaga 1).  
 
3.3.1 Enkät 
Enkäter som datainsamlingsmetod innebär att ta en mängt ställningstaganden. Det är viktigt 
med en enkät som är professionellt utformad innan den kan skickas ut till respondenterna. Det 
som önskas få fram genom enkätundersökningen är om eleverna upplever matematikämnet 
annorlunda efter att ha arbetat med laborationer. Upplever de att matematiken blir roligare, 
lättare, svårare osv.  
 
Till enkätundersökningen kommer ett eget frågeformulär att utformas. Disposition och 
frågornas formulering är en viktig del vid framställningen av frågeformuläret för att få så 
trovärdiga svar som möjligt. En enkät ska vara enkel att besvara därför bör enkäten inledas 
med enkla frågor och avslutas med dom som är lite tyngre (Olsson & Sörensen, 2011). Då 
eleverna är unga är det extra viktigt att enkäten är simpelt utformad och lättförståelig. Enkäten 
är av den anledningen utformad med frågor där eleverna på en skala värderar sina svar samt 
flervalsfrågor där eleverna kryssar det alternativ som passar bäst. Anledningen till att de ovan 
beskrivna svarsalternativ har valts ut beror på elevernas förmågor. Skulle enkäten innehålla 
frågor som eleverna ska besvara med egna ord skulle inte alla elever ha förmågan att svara. 
Det skulle resultera i svar med låg validitet. En annan viktig faktor är att det ska vara ett 
lämpligt antal frågor. En enkät resulterar oftast i för många frågor. Det är då viktigt att tänka 
på att endast de relevanta för studiens syfte ska tas med (Olsson & Sörensen, 2011). Sex 
frågor uppskattades som passande för de utvalda eleverna och studiens syfte. Enkäten består 
av frågorna: Hur intressant tycker du att det är med matte? Hur jobbigt tycker du att det är 
med matte? Vilket ämne tycker du är roligast? Hur mycket gillar du matte? Räknar du matte 
på fritiden? Vad tycker du är roligast på mattelektionerna? (Se bilaga 2). Slutligen måste 
frågeformuläret ” testas från validitets- och reliabilitetssynpunkt.” (Olsson & Sörensen, 2011, 
sid 148) innan det delas ut till eleverna. Det innebär att det testas för att se att en fråga inte 
innehåller flera frågor, att svarsalternativen är anpassade till frågeställningen. 
 
Enkäter brukar vanligtvis skickas ut till en stor mäng människor. Istället för att skicka ut 
enkäterna till eleverna och låta dem besvara dem hemma besvarades de på skolan med 
gemensam genomgång. Anledningen till det var för att öka trovärdigheten i elevernas svar. 
Om de skulle besvara enkäten på fritiden skulle den som hjälper eleven med enkäten 
möjligtvis kunna påverka svaren. En annan orsak till varför det valdes att besvara dem på 
skolan var för att minska risken för varierade uppfattningar av frågorna. I skolan fick eleverna 
sitta utspridda i klassrummet. En fråga i taget lästes upp högt och förklarades. Därefter fick 
eleverna fundera på varje fråga för sig själva. När alla elever besvarat första frågan 
upprepades samma procedur med övriga frågor. Eleverna ligger på olika nivåer i läsning och 
en del elever har svårt att läsa själva. Av den anledningen valdes den ovan beskrivna metoden.  
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3.3.2 Undersökning 
Planen för undersökningen var till en början att dela in eleverna i två grupper, en 
experimentgrupp och en kontrollgrupp. Laborationer kräver mycket uppmärksamhet från 
läraren om eleverna inte är vana vid materialet. På grund av det valdes istället att dela 
eleverna i tre grupper, två experimentgrupper och en kontrollgrupp. Eleverna är under skoltid 
en del dagar indelade i tre grupper som beslutades att användas för undersökningen.  
 
Beskrivning av grupperna: 

q Grupp 1 
Grupp ett är en av experimentgrupperna och utgörs av 13 elever. Eleverna i den här gruppen 
har arbetat mer med laborationer än kontrollgruppen. Det är då framförallt tre lektioner som 
de arbetat med laborationer när kontrollgruppen arbetat med samma sak teoretiskt.  
 

q Grupp 2 
Grupp två är den andra experimentgruppen och utgörs av 9 elever. Eleverna i den här 
gruppen har också arbetat mer med laborationer än kontrollgruppen. Det är då framförallt tre 
lektioner som de arbetat med laborationer när kontrollgruppen arbetat med samma sak 
teoretiskt. 
 

q Grupp 3 
Grupp tre är kontrollgruppen som utgörs av 12 elever. Den här gruppen har inte arbetat med 
laborationer i samma utsträckning som de andra två grupperna. Endast en lektion kring öppna 
utsagor har varit laborativ för gruppen.  
 
Vid försök med elever är det viktigt att inga elever ska gå miste om kunskap. Alla elever 
befinner sig på olika nivåer i matematik. Med de elever som har svårt med abstraktioner är det 
därför inte aktuellt att plocka bort konkret material. Att inte tillåta en del elever konkretisera 
det abstrakta skulle försvåra inlärningen. I undersökningen är det därför beslutat att inte 
enbart arbeta laborativt eller teoretiskt. Alla grupper har tagit del av både praktisk och 
teoretisk undervisning. Elever som varit i behov av konkretisering har haft tillgång till 
plockmaterial. Det som skiljer mellan grupperna är att experimentgrupperna haft mer 
laborationer än kontrollgruppen och alla i experimentgrupperna har använt plockmaterial för 
att synliggöra det matematiska innehållet. 
 
Avsikten med den här undersökningsmetoden var att undersöka om laborativ och teoretisk 
undervisning har olika effekter på elevernas prestationer. Området inom matematiken som 
valdes ut för den här undersökningen är öppna utsagor även kallade lucktal. Ämnesområdet 
har valts ut i samråd med klassläraren som tyckte att det var något som eleverna behövde 
träna mer på. För att synliggöra om eleverna i de olika grupper utvecklade olika kunskaper 
användes ett test som eleverna utförde före- samt efter arbetet. Testet var indelat i två delar. 
En del fokuserade på öppna utsagor med addition medan den andra fokuserade på öppna 
utsagor med subtraktion. Talen i testen var inom talområdet 0–10. Uttrycken var olika 
utformade, i en del var det den första termen som saknades medan de i andra var den andra 
termen som saknades. Testet bestod av totalt 24 uttryck 12 med addition och 12 med 
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subtraktion (se bilaga 4). Det var en tydlig gräns mellan addition och subtraktion och vid 
testtillfället nämndes även gränsen för eleverna för att undvika att de använde fel räknesätt. 
Efter att eleverna genomfört förtesten kunde arbetsperioden börja. Alla undervisningstillfällen 
under studien kommer inte att beskrivas i detalj. Istället kommer fokus för varje lektion att 
beskrivas för att ge läsaren en bild av arbetsmetoden som använts under arbetet. Det vart totalt 
4 lektioner där eleverna fick arbete med det valda området och testen genomfördes utöver 
dessa fyra lektionstillfällen. Under denna arbetsperiod är det framförallt ett material som 
eleverna fått använda, centikuber. Anledningen till det var för att inte röra till det för eleverna 
och presentera mängder av olika material. Det skulle eventuellt stjäla elevernas fokus från 
arbetsområdet till de olika materialen istället.  
 
Lektion1 
Under den första lektionen låg fokus på addition. Lektionen delades in i två delar. Den första 
delen av lektionen fokuserade på tankesättet, att ge eleverna en metod att ta till när de ska lösa 
dessa typer av uppgifter. Samma genomgång utfördes med kontrollgruppen. Skillnaden 
mellan grupperna under denna lektion var att experimentgrupperna fick laborera under 
genomgången. För kontrollgruppen försökte läraren med plockmaterial att synliggöra 
tankesättet men eleverna tittade bara på vad läraren gjorde. Andra delen av lektionen, efter 
genomgången fick eleverna i experimentgrupperna med olika laborativa övningar 
konkretisera de öppna utsagorna. De fick bygga med centikuber som synliggjorde för eleverna 
vad som skulle stå på den tomma termens plats. Kontrollgruppen fick under lektionens andra 
del istället lösa uppgifter på papper där de som behövde fick använda plockmaterial som 
hjälpmedel.  
 
Lektion 2  
Under lektion två var fokus subtraktion. I subtraktion blir differensen annorlunda beroende på 
om minuenden är större eller mindre än subtrahenden. Då dessa elever inte arbetat med 
negativa tal än har fokus legat vid att minuenden hela tiden ska vara större än subtrahenden. 
Under den här lektionen har olika sätt att tänka presenterats utifrån vilken term som saknas. 
Bland annat att det är möjligt att addera subtrahenden med differensen om minuenden saknas 
och att det går att subtrahera differensen från minuenden om det är subtrahenden som saknas. 
Vid genomgången har eleverna som arbetat mer med laborationer använt plockmaterial för att 
synliggöra de olika metoderna. 
De elever som inte arbetat lika mycket med laborationer fick metoderna presenterat för sig 
med laborationer men fick sedan tänka själva utan att ha plockmaterial framför sig.  
 
Lektion 3 
Denna lektion handlade om repetition om de olika tankesätten att använda vid öppna utsagor. 
Eleverna i experimentgruppen som nu är bekanta med arbetsmaterialet fick om de ville 
använda kuberna för konkretisering. En del elever ansåg att de inte behövde och arbetade 
istället med uppgifter på den abstrakta nivån. Kontrollgruppen genomförde samma arbetsblad 
som experimentgrupperna och en del elever använde bönor som hjälpmedel. 
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Lektion 4 
Den sista lektionen i testperioden handlade om att se om eleverna kunde arbeta mer 
självständigt. Lektionen var lika för alla tre grupperna. Eleverna fick under den här lektionen 
arbeta i olika laborativa stationer. En del övningar synliggjorde metoderna medan andra 
handlade om att tänka på en mer abstrakt nivå. I stationerna arbetade eleverna i grupper. Efter 
att de var klara med en station fick de gå vidare till nästa. Det fanns hela tiden en station som 
var tom för att ingen grupp skulle behöva vänta.  
 
3.3.3 Intervju 
Det finns olika intervjuformer och den som kommer att användas är den kvalitativa intervjun. 
Den kännetecknas av att den till skillnad från en strukturerad intervju inte har fasta frågor. 
Istället har den kvalitativa intervjun bestämda frågeområden men frågorna kan variera mellan 
intervjuerna. Det som avgör frågorna är intervjupersonens svar och vilka aspekter hen tar upp 
(Johansson & Svedner, 2010). De frågeområden som använts för intervjuerna är lärarnas 
inställning till laborationer, användning av laborationer samt upplevelser av arbetssättet.  
Utifrån dessa frågeområden har sedan frågor utformats och varierat från intervju till intervju. 
De har alla utgått från frågorna: vad är laborativ undervisning för dig? Hur ser du på laborativ 
undervisning? Vad anser du är syftet med laborativ undervisning? Använder du laborativ 
undervisning? Hur ofta använder du laborativ undervisning? Vilka material brukar du 
använda? Hur går det till när du leder en laborativ lektion? Vilka är dina upplevelser av 
arbetssättet? Ser du några hinder med arbetssättet? Hur kan laborativt arbete leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper? (se bilaga 3). 
 
Kvalitativa intervjuer spelas oftast in på band. Det för att forskarna är intresserade av vad 
intervjupersonen säger samt hur hen säger det. Intervjuerna för undersökningen kommer att 
spelas in av den anledningen som beskrivs ovan samt för att intervjuaren ska ha möjlighet att 
fokusera helt på vad intervjupersonen säger och vara uppmärksam med följdfrågor. Om 
intervjuaren ska anteckna under intervjuns gång är det svårt att följa upp det som 
intervjupersonen säger (Bryman, 2011). En faktor som är viktigt att ha i åtanke vid 
genomförandet av inspelade intervjuer är att intervjupersonen kan känna sig pressad och 
oroad när hen vet att den blir inspelad. Det finns även risk att intervjupersonen säger nej till 
att bli inspelad. Bryman (2011) påtalar då att det är viktigt att utföra intervjun i alla fall och att 
det då är okej att anteckna.  
 
Det finns många aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid intervju. Bland annat att 
intervjupersonen känner sig viktig, att den får tala till punkt och att intervjuaren aktivt lyssnar 
och visar intresse (Olsson & Sörensen, 2011). En annan viktig aspekt som Olsson och 
Sörensen (2011) lyfter fram är att ”svaren måste ha giltighet” (Olsson & Sörensen, 2011, 
s.132). Det är även viktigt att en forskningsintervju har trovärdighet. För att uppnå det är det 
viktigt att intervjuare inte överför sina tankar och värderingar på intervjupersonen. 
Intervjuaren ska vara neutral för att inte påverka intervjupersonen. En kvalitativ intervju är en 
dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen (Johansson & Svedner, 2010). Johansson och 
Svedner (2010) påpekar att en intervju som är rätt använd ger kunskap som är direkt 
användbar i läraryrket.  
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3.4 Analysmetoder 
Innan ett resultat kan användas ska undersökningsmaterialet analyseras, bearbetas och 
sammanställas. När det handlar om bearbetning utgår det alltid från ett bestämt perspektiv 
som i den här undersökningen utgår från Piagets utvecklingsteori och kognitivismen. Om 
perspektivet skulle ändras under tiden skulle även resultatet förändras (Olsson & Sörensen, 
2011). I studien har insamling av data och analys skett parallellt. anledningen till det är för att 
underlätta arbetsgången samt för att hela tiden ligga i framkant för nästa del i processen.  
  
3.4.1 Enkät 
Enkäterna kommer att analyseras i flera omgångar i olika konstellationer. Först kommer de 
enkäter som eleverna besvarade innan arbetsprocessen började att analyseras. Utifrån dem 
förväntas utröna svar på elevernas inställning till matematikämnet, anser de att matematik är 
lätt eller svårt, intressant eller ointressant. Svaren från enkäten kommer gruppvis att bokföras i 
tabeller. I dessa tabeller kommer det sedan att vara tydligt vad majoriteten respektive 
minoriteten anser. Efter att enkäterna analyserats kommer de enkäter som fylldes i efter 
avslutat arbete att analyseras. De kommer att analyseras på med samma metod som beskrivs 
ovan där varje grupps resultat bokförs i tabeller. När enkäterna före- respektive efter 
testperioden har analyserats var för sig kommer de att analyseras tillsammans. De kommer att 
jämföras för att urskilja om det skett en förändring i elevernas inställning till matematikämnet. 
Har eleverna påverkats av arbetssättet? har laborationerna bidragit till att eleverna känner sig 
säkrare på ämnet eller tycker en del fortfarande att matematiken är jobbig? Efter att de olika 
gruppernas resultat har analyserats och jämförts kommer den enskilda individens enkäter att 
jämföras. Avsikten med det är inte att presentera enskilda individers åsikter i rapporten utan 
att se om det finns någon som har påverkats negativt av laborationerna. Vilket inte är möjligt 
att finna svar på i mängden.   
 
3.4.2 Undersökning 
För att se om det laborativa arbetet haft någon effekt på elevernas kunskapsutveckling 
kommer före- och eftertesterna att jämföras med varandra. Resultaten från testerna kommer 
att föras in i tabeller där det går att urskilja hur många rätt eleverna hade på addition 
respektive subtraktion med öppna utsagor. Det kommer under analysen bli synligt om 
resultatet på testen har förbättrats efter arbetet eller om eleverna befinner sig på samma 
kunskapsnivå som innan arbetet startade. Till att börja med kommer förtesten att presenteras i 
en tabell och eftertesten i en annan. Testen kommer sedan att jämföras mot varandra och 
presenteras i diagram som kommer att visas i resultatet. Där kommer antalet rätt på före 
respektive efter testen att synliggöras. När elevernas resultat är bokförda i tabellerna kommer 
medelvärdet och medianvärdet att beräknas för att tydligare synliggöra skillnaderna mellan 
grupperna. 
 
Först kommer det ske jämförelser var grupp för sig där de två testerna jämförs. Sedan 
kommer experimentgruppernas tester jämföras mot kontrollgruppen för att se om de är 
skillnader i kunskapsinhämtningen. Varje enskild individs före respektive efter test kommer 
också att jämföras för att se om alla elever har utvecklat sina kunskaper eller om det finns 
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elever som befinner sig på samma kunskapsnivå eller visar ett sämre resultat. Genom att 
undersöka varje individs utveckling framgår det tydligare om det skett en förändring än om 
enbart helheten undersöks. Den enskilda individens resultat kommer inte att framgå i 
rapporten.  
 
3.4.3 Intervju 
Det som eftersöks i intervjuerna är lärares inställning till laborativt arbete. Efter att 
intervjuerna är genomförda ska insamlat material transkriberas. En process som tar mycket 
tid. Bryman (2011) uttalar att en timmes intervju tar ca 6 timmar att transkribera. 
Transkribering innebär att det inspelade materialet skrivs ned ordagrant. Avsikten med 
transkribering är att det sedan ska vara möjligt att bearbeta materialet och besluta vad som är 
relevant för undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011). En transkriberad intervju slutar ofta i 
en stor mängd text som sedan ska analyseras (Bryman, 2011).  Efter att insamlat material har 
bearbetats kommer meningskoncentrering. Det innebär att det som sägs i intervjuerna skrivs 
om till kortare uttalanden som är mer koncentrerade (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
När intervjuerna blivit transkriberade kommer de studeras för att se om det är möjligt att 
urskilja några teman. De teman som kommer att undersökas är inställning till laborationer, hur 
de arbetar, vad de saknar, kan arbetssättet utveckla kunskaper osv. De olika teman som går att 
finna kommer att markeras med olika färger för att det sedan ska vara lätt att sammanställa 
dem och utföra meningskoncentrering. Lärarnas olika uttalanden kommer att omformuleras 
till en mer koncis formulering som sedan presenteras i resultatet.  
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4 RESULTAT 
Resultatet som presenteras är uppdelat i tre olika delar utifrån frågeställningarna. Den första 
delen berör elevernas prestationer i matematikämnet. Har elever som arbetat med laborationer 
utvecklat andra kunskaper än de som arbetat mer teoretiskt? Det andra avsnittet berör 
motivationen i ämnet hos eleverna. Ökar motivationen och intresset för matematikämnet om 
det är mindre tyst räkning och mer laborationer? Den tredje och sista delen i resultatet visar 
lärares inställning till laborationer.  

4.1 Har elevernas förmågor om öppna utsagor förändrats? 
Avsnittet kommer visa elevernas kunskaper före samt efter arbetsperioden. Det kommer att 
synliggöras om eleverna som arbetat med laborationer utvecklat samma kunskaper som de 
elever som arbetat mer teoretiskt eller om det finns skillnader i kunskapsutvecklingen. Varje 
grupps resultat kommer att presenteras för sig. Avsnittet inleds med gemensamma fel som 
uppmärksammats. 
 
Majoriteten av eleverna som deltagit i undersökningen har utvecklat sina kunskaper inom 
området men det finns en del fel som är återkommande i alla grupper i stor eller liten grad. 
Vanligt förekommande är att eleverna inte tittar riktigt var i uttrycket symbolerna är. En del 
elever adderar termen med summan och skriver summan av det på den dolda termens plats. 
Ett annat fel som eleverna gör är att de tillämpar fel tankemetod på en del av talen. Ex. vid 
subtraktion är det möjligt att addera differensen med termen om det är tomt på den första 
termens plats. Felet eleverna gör är att de tillämpar samma metod om det är tomt på den andra 
termens plats vilket leder till fel svar.  
 
Grupp 1 
Elevgrupp 1 består av 13 elever och är en av experimentgrupperna. Majoriteten av individerna 
i gruppen visar en utvecklad kunskap inom området. Utvecklingen blir synlig då varje 
individs före- och eftertest jämförs. I testet som genomfördes innan testperioden var det en del 
elever som gav upp, testet upplevdes som för svårt. I sluttestet har alla elever försökt att svara 
på alla uppgifter. 
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Figur 1. Visar elevgrupp 1 och deras resultat på förtesten respektive eftertest i addition. 
 
I tabellen (Figur 1) ovan är det möjligt att se elevgruppens antal rätt i procent på addition före- 
samt efter testperioden. Förtesten i addition visar att gruppen hade ett medelvärde på 66% och 
ett medianvärde på 83%. Eftertesten i addition visar att gruppen har förbättrat sina resultat och 
medelvärdet på eftertesten har stigit till 82% och medianvärdet till 92%. Gruppens 
medelvärde har ökat med 17%. Den procentuella ökningen visar att elevernas förmågor att 
beräkna öppna utsagor med addition har utvecklats. I tabellen (Figur 1) är det möjligt att 
urskilja att det fortfarande finns elever som har svårigheter att utföra beräkningar med 
addition. Vid den individuella analysen av varje individs före- och eftertest synliggörs det 
skett en progression hos majoriteten av eleverna. Endast två individer visar på sämre eller 
samma resultat som innan. Hos en av de två individerna samt hos en del av de andra beror 
felen i testen på att de inte tittar var likhetstecknet står. De tar för givet att två termer är 
utskrivna i uttryket och att de ska räkna ut summan.  
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Figur 2. Visar elevgrupp 1 och deras resultat på förtesten respektive eftertest i sutraktion. 
 
Elevernas resultat på förtesten i addition ger ett medelvärde på 45,6% och ett medianvärde på 
42%. Efter testperioden är subtraktion fortfarande svårt för en del elever vilket framgår i 
tabellen (Figur 2) ovan. Trots det har medelvärdet ökat till 66% och medianvärdet till 67% 
vilket innebär att medelvärdet har ökat med 19,4%. Vid den individuella analysen av 
elevernas resultat går det urskilja att eleverna förstått hur de ska tänka vid beräkningarna. Det 
som blir fel är att de ibland tillämpar fel tankemetod på fel ställe. Majoriteten av eleverna i 
gruppen har bättre resultat efter testperioden medan en del har samma eller något sämre 
resultat.  
 
Grupp 2 
Elevgrupp 2 är en av experimentgrupperna och består av 9 elever. Alla elever visar vid de 
individuella jäförelserna av före och eftertest att de har utvecklat en förståelse hur de ska 
tänka vid beräkningar av öppna utsagor med addition. Subtraktion är fortfarande lite svårt för 
en del. Det fel som eleverna gör är att de tillämpar fel tankesätt, de glömer bort att den första 
termen i subtraktion är större än den andra annars blir differensens värde negativivt.  
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Figur 3. Visar elevgrupp 2 och deras resultat på förtesten respektive eftertest i addition. 

 
Det är synligt i tabellen (Figur 3) att eleverna innan arpetsperioden hade goda kunskaper 
att beräkna öppna utsagor med addition. Medelvärdet och medianvärdet för elevernas 
tester är samma på före- och eftertesten. Medelvärdet ligger på 94% medan 
medianvärdet ligger på 100%. Utifrån elevernas individuella jämförelser av testen och 
de värden som framkommer ovan är det möjligt att dra slutsatsen att alla elever i 
gruppen som genomfört båda testen har efter arbetsperioden goda förmågor att beräkna 
öppna utsagor med addition. I gruppen saknas eftertestet för två av eleverna vilket 
medför att deras kunskapsutveckling är inte möjlig att lämna ett uttalande om. Därav 
även antalsskillnaden på före och eftertesten i tabellerna (Figur 3 och 4). 
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Figur 4. Visar elevgrupp 2 och deras resultat på förtesten respektive eftertest i sutraktion. 
 
Tabellen (Figur 4) visar att majoriteten i gruppen hade färdigheter att utföra 
räkneopperationer med subtraktion före arbetsperioden. Medelvärdet på förtesten var 68,3% 
och medianvärdet 83%. Alla elever i gruppen som genomfört både före- och eftertestet visar 
att det utvecklat sina kunskaper bortsett från de som på båda testen hade 100% rätt som ligger 
på samma nivå. Medelvärdet har ökat med 15 % till 83,3% och medianvärdet har ökat till 
92% efter arbetsperioden. 
 
Grupp 3 
Elevgrupp 3 är undersökningens kontrollgrupp och består av 12 elever. Dessa elever har haft 
mindre laborationer och mer teori. Det finns elever i gruppen som varit i behov av att använda 
plockmaterial vilket de även har gjort trots att det tillhört kontrollgruppen. Testerna visar inte 
en lika stor kunskapsutveckling som hos de andra grupperna.  
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Figur 5. Visar elevgrupp 3 och deras resultat på förtesten respektive eftertest i addition. 

 
Tabellen (Figur 5) visar ett eleverna har utvecklat sina kunskaper att beräkna öppna utsagor 
med addition. Genom att titta på medelvärdet och medianvärdet som innan tetperoden låg på 
74,1 respektive 92% är det även där möjligt att se en förbättring. Medelvärdet har ökat ca 
13% till 87.8% och medianvärdet har ökat till 100%. I gruppen saknas dock förtestet från 3 
elever och eftertestet från en elev. Dessa elevers kunskapsutveckling är inte möjlig att se. Det 
förklarar även antalsskillnaden i Figur 5 och 6. 
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Figur 6. Visar elevgrupp 3 och deras resultat på förtesten respektive eftertest i subtraktion. 
 
Förtesten i subtraktion visar att elevgruppens medelvärde ligger på 33,4% och medianvärdet 
på 42%. I tabellen (Figur 6) ovan  blir det tydligt att subtraktion fortfarande är svårt för 
många. De individuella jmförelserna av individernas test visar att de har utvecklat sina 
kunskaper men de presterar inte på samma nivå som de andra två grupperna. Medelvärdet på 
eftertesten ligger på 46,2% och medianvärdet på 50% vilket också syniggör att individerna 
har förbättrat sina kunskaper.  
 
Den grupp som inte har arbetat i samma utsträckning med laborationer som de andra två 
grupperna visar att de har utvecklat sina kunskaper i addition men att subtraktion fortfarande 
är en svårighet för många. Det har skett en viss förbättring för några av eleverna medan andra 
elever fortfarande tycker att det är svårt att förstå hur de ska tänka vilket blir synligt när 
individernas tester analyseras och jämförs med varandra.  
 
Jämförelse av gruppernas resultat 
Testerna som eleverna genomfört visar att eleverna innan arbetsperioden har olika kunskaper 
att beräkna öppna utsagor i addition och subtraktion. Det framgår tydligt i testen att eleverna 
innan var säkrare på att beräkna öppna utsagor med addition i jämförelse med subtraktion.  
 
Majoriteten av eleverna som deltagit i undersökningen har utvecklat sina kunskaper att 
beräkna öppna utasor i addition och subtraktion. Eleverna är säkrare på addition än 
subtraktion vilket testen visar att de även var före undersökningen. I jämförelser mellan 
kontrollgrupp och experimentgupp är det möjligt att urskilja en viss skillnad i 
kunskapsutvecklingen. Till att börja med har experimentgrupperna mycket högre medelvärde 
i jämförelse med kontrollgruppen. Vid de individuella analyserna av kontrollgruppens resultat 
visar att en stor andel fortfarande inte känner sig säkra på hur de ska tänka vid beräkning av 
öppna utsagor. Osäkerheten är dock större i subtraktion än addition. de faktorer som beskrivs 
ovan visar på att eleverna i experimentgrupperna som arbetat mer med laborationer har 
utvecklat andra kunskaper än kontrollgruppen som arbetat mer teoretiskt. De test som 
eleverna genomfört visar att eleverna för den här undersökningen har utvecklat djupare 
kunskaper om de arbetat med laborationer.  

4.2 Har elevernas motivation i matematikämnet förändrats?  
En viktig del i undersökningen handlar om att undersöka om elevernas motivation och 
intresse för matematikämnet ökar om de arbetar mer med laborationer. Har eleverna samma 
intresse för ämnet efter testperioden som innan eller har det skett en förändring? Vad är 
roligast på matematiklektionen är det att räkna tyst för sig själv eller att sammarbeta med 
andra och laborera med konkret material? Enkäterna som ligger till grund för data som 
presenteras nedan finns i bilaga 2. Resultatet kommer att presenteras varje grupp för sig med 
en avslutande jämförelse.  
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Grupp 1 
Majoriteten av eleverna i gruppen anser att matematik är roligast när de får arbeta tyst för sig 
själv i matteboken eller med stencieler. På förtesten menar 8 av 13 elever att tyst räkning är 
det roligaste på matematiklektionerna. Det framgåt inte någon tydlig förändring i vad på 
matematiklektionerna som är roligast. Endast några få elever har ändrat sin inställning till att 
laborationer är roligare men samtidigt har några få ändrat sig till att de föredrar tyst räkning. 
Eftertesten visar att 9 av 13 elever föredrar tyst räkning. Angående elevernas intresse för 
matematiken tycker 8 av 13 elever att det är ett intressant ämne före testperioden. Antalet 
elever som tycker att matematiken är intressant har efter arbetsperioden ökat till 11 av 13 
elever. Majoriteten av gruppens individer tycker efter avslutad testperiod att matematik är ett 
intressant ämne. Innan arbetsperioden var det många elevers favoritämne. Favoritämnet har 
däremot förändrats hos ett stort antal individer. Innan arbetsperioden upplevde 8 av 13 elever 
att matematikämnet var väldigt lätt. Ekäterna visar dock att en del elever ändrat sin inställning 
och tycker att matematik är svårare nu medan andra tycker att det känns lättare nu än innan de 
fick prova det här arbetssättet. Eftertesten visar istället att 7 av 13 elever tycker att 
matematiken ibland upplevs som jobbig. Under arbetspassen har eleverna visat stort 
engagemang att lösa uppgifterna med konkret material.  
 
Grupp 2 
Enkäterna som eleverna besvarade före arbetsperioden visar att 7 av 9 elever ansåg att tyst 
räkning var det roligaste på matematiklektionerna. Om eleverna hade fått välja hade de här 
valt att arbeta med lärobok eller stenciler. Efter testperioden hade många av eleverna ändrat 
sin inställning och 4 av 7 ansåg nu att matematik med laborationer på olika sätt var roligast. 
Laborationer i form av problemlösning eller praktisk matematik med konkret material. Det 
visar att eleverna i den här gruppen har ökat sin förståelse för vad matematik är, att det kan 
vara mer än att räkna i matteboken. Matematiklektionerna kan ha andra inslag än tyst räkning. 
En del av eleverna anser att matematiken inte längre är lika jobbig. På förtestet svarade 4 av 9 
elever att matematiken ibland upplevdes som jobbig medan eftertesten visar att endast 1 av 7 
elever ansåg att matematiken var jobbig. Genom att studera enkäterna individuellt och 
jämföra den enskilda individens före och eftertest synliggörs ingen skillnad i elevernas 
intresse för ämnet. De elever som innan ansåg att matematiken var intressant hade samma 
åsikt på eftertesten och lika var det för de få elever som inte ansåg att matematiken var 
intressant.  
 
Grupp 3 
Den grupp som inte arbetat lika mycket med laborationer som de andra två grupperna visar en 
tydlig skillnad i vad de anser är roligast på lektionerna. I den första enkäten visade 8 av 9 
elever att det var matteboken eller stenciler som var roligast. Vilket innebär att räkna tyst för 
sig själv. Efter undersökningen visade istället endast 6 av 9 elever att tyst räkning var det 
roligaste. Angående elevernas inställning till matematiken syns ingen märkbar skillnad. Det är 
lika många som tycker att matematikämnet är intressant före arbetsperioden som efter 
arbetsperioden. I enkäterna framkommer att 6 av 10 elever efter arbetsperioden tycker att 
matematiken känns jobbig. 
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Jämförelse av gruppernas resultat 
Majoriteten av alla elever som har besvarat enkäten har åsikten att tyst räkning med lärobok 
eller stenciler är det roligaste på matematiklektionerna. Eftertesten visar en liten förändring 
hos elevernas inställning till vad som är roligast men majoriteten föredrar fortfarande lärobok 
och stenciler oavsett om de tillhör experimentgrupp eller kontrollgrupp. Den skillnaden som 
framkommer mellan experimentgrupperna och kontrollgruppen är antalet elever som anser att 
matematiken är jobbig. I experimentgrupperna har antalet elever som upplever matematiken 
som jobbig minskat under arbetsperiooen. I jämförelse med kontrollgruppen där lika många 
och samma elever efter arbetsperioden fortfarade upplever matematiken som jobbig.  

4.3  Hur ställer sig lärare till laborativt arbete? 
Innan det är möjligt att fastställa hur lärare ser på laborationer är det viktigt att reda ut vad 
laborationer är för dem. De intervjuade lärarna för den här undersökningen har i stort sätt 
samma uppfattning vad laborationer innebär.  
De benämner laborationer som: 

• arbete med konkret material.  
• problemlösning, där eleverna får laborera i hjärnan och hitta olika vägar att angripa 

ett problem.  
• förvandla teori till praktik, eleverna får använda kroppen eller material för att komma 

fram till en lösning.  
 
Alla respondenterna ställer sig positiva till laborationer och tycker att de ska vara en naturlig 
del i undervisningen. Trots att de alla är överens i den frågan är de även överens om att de inte 
tror att matematikundervisning är varierad i allmänhet. De tror att den domineras av 
färdighetsträning och mattebok. Anledningar till det anser de intervjuade lärarna bero på 
osäkerhet hos undervisande lärare och bekvämlighet att läraren förlitar sig på att matteboken 
tar upp allt det viktiga.  
 
Hur mycket de olika lärarna arbetar med laborationer varierar. En av lärarna arbetar laborativt 
dagligen medan de andra lägger in det vid tillfälle men mer inom specifika ämnesområden. 
De är alla överens om varför de lägger in laborationer i undervisningen vilket framförallt 
handlar om att de tror det leder till en djupare förståelse. Genom att låta eleverna använda sina 
sinnen anser respondenterna att det är möjligt att uppnå en annan förståelse. De menar att 
genom att eleverna får känna, se, prova och flytta tänker och uppfattar de matematiken på ett 
annat sätt. En av respondenterna menar att det leder till en utvecklad grundförståelse. När 
eleverna från början får laborera för att förstå antal och sedan stegvis utveckla laborationerna 
får de en tydlig bild av hur allt hänger samman. Kopplingen till verkligheten lyfts fram som 
en viktig punkt inom laborationerna. Genom att laborera synliggörs kopplingen till 
verkligheten på ett annat sätt för eleverna än genom enbart teoretiskt arbete. De tre lärarna 
lyfter alla fram att barnen tycker att det är roligt med laborationer. De blir motiverade för att 
laborationerna är intresseväckande. En av respondenterna menar att undervisningen i 
matematik lätt kan bli långtråkig om den inte bryts av med något som är aktivt för barnen. 
Eleverna blir engagerade vilket leder till nästa steg som nämns att de börjar integrera med 
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varandra. Respondenterna talar om att laborationer oftast sker i grupp vilket innebär att samtal 
blir en naturlig del. Eleverna utvecklar förmågan att sätta ord på sina tankar och förklara för 
andra. En av respondenterna menar att det i sin tur hjälper eleverna att utveckla ett kritiskt 
tänkande att det inte är bara en lösningsmetod som är den rätta utan att ett problem kan lösas 
på flera sätt.  
 
Även om alla lärarna ställer sig mycket positiva till laborationer kan de alla nämna några 
brister/ negativa sidor. Två faktorer som alla lyfter fram är tid och material. Planering inför 
laborationer kan ta mer tid än annan planering, det behöver inte göra det men har tendens att 
göra det. Det som tar mycket tid enligt respondenterna är att framställa material och komma 
fram till vad som ska göras och hur. I planeringsprocessen lyfter en av respondenterna fram 
att planering generellt tar mycket längre tid idag när lågstadielärarna ska ansvara för att 
planera i alla ämnen. Skulle de bara ha matematiken att planera i skulle planeringen inte alls 
upplevas lika mäktig och det skulle finnas större utrymme att skapa riktigt bra 
matematiklektioner. Material belystes av alla som en brist. De vill alla att materialet ska 
finnas lättillgängligt vilket skulle leda till att de oftare skulle arbeta laborativt. En av 
respondenterna nämner att eftersom lärare på lågstadiet oftast har alla ämnen måste 
klassrummet anpassat till det. Denne lärare menar att det skulle vara önskvärt att ha klassrum 
ämnade för matematik där allt material finns tillgängligt. En lärare nämner att det ofta saknas 
material för att göra det som var tänkt från början men att det oftast går att lösa genom att 
tänka om i planeringen. En annan lärare anser att hen saknar kunskap om material som finns i 
skolans matterum. En annan punkt som uppmärksammas är att klassrummets fyra väggar inte 
alltid är optimalt. För att laborationer ska passa alla elever även dem som har svårt när det blir 
stökigt skulle det vara önskvärt att ha fler grupprum att tillgå. Det skulle innebära att gruppen 
kan delas in i fler smågrupper och det skulle bli en lugnare arbetsmiljö för alla.  
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5 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer resultatet att sammanfattas. Därefter kommer tillförlitligheten 
att diskuteras som i sin tur följs av att frågeställningarna besvaras. Där studiens resultat ställs 
mot tidigare forskning. Avsnittet kommer sedan att avslutas med förslag till vidare forskning. 

5.1 Sammanfattning 
Här kommer resultaten från undersökningen att sammanfattas under rubrikerna: Lär sig elever 
bättre med laborationer? Ökar elevernas nyfikenhet för matematik av laborationer och lärares 
inställning till laborativt arbetssätt.  
 
Lär sig eleverna bättre med laborationer? 
I stort sett alla elever som deltagit i undersökningen har utvecklat sina kunskaper att beräkna 
öppna utsagor i både addition och subtraktion. I jämförelser mellan experimentgrupperna och 
kontrollgruppens resultat är det möjligt att urskilja en viss skillnad i kunskapsutvecklingen. 
De elever som arbetat med laborationer visar tydligare i testerna att de förstått hur de ska 
tänka. Extra synligt är det i subtraktion. Vid lucktal med subtraktion måste elevera tänka på 
olika sätt beroende på vilken term som saknas. Det är synligt i testen att eleverna förstått 
tankesättet men att de ibland blandar ihop dem. De fel som förekommer vid addition handlar 
främst om att eleverna inte tittar var symbolerna står, de tar för givet att det är två termer 
utskrivna i uttrycket och att de ska beräkna summan.  
 
Ökar elevernas intresse för matematik av laborationer? 
Läroboken är övervägande det roligaste på lektionerna men allt fler elever börjar få upp 
ögonen för laborationer där de får arbeta praktiskt med konkret material. Innan arbetperioden 
ansåg majoriteten av eleverna att matteboken var matematik. Efter avslutad testperiod hade 
fler utvecklat en försåelse för att matematik kan vara mer än arbete i mattebok. Det syns inga 
tydliga skillnader mellan experimentgrupperna och kontrollgruppen i frågan om motivation 
till matematikämnet har ökat. Det framkommer heller inga tydliga skillnader mellan 
kontrollgruppen och experimentgruppernas inställning till matematiken. Den skillnad som 
framkommer är att eleverna i experimentgrupperna upplever matematiken som lättare efter 
arbetsperioden medan eleverna i kontrollgruppen fortfarande upplever matematiken som lika 
jobbig.  
 
Lärares inställning till laborativt arbetssätt 
Alla respondenter har en positiv inställning till arbetssättet. Det varierar hur mycket de 
använder laborationer men de är alla överens om att det bör vara en naturlig del av 
undervisningen. Någon lärare är nöjd med sin användning av laborationer medan någon annan 
vill utveckla och ge laborationer större utrymme i undervisningen men det handlar om att 
våga släppa på det bekväma.  
 
Laborativt arbete har inte bara positiva sidor. Det är tidskrävande att planera för laborationer 
vilket en av respondenterna anser kan bero på att de är tvungna att planera för många fler 
ämnen. Kanske skulle ämneslärare vara lösningen på en mer varierad 
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matematikundervisning? Det är inte bara tiden som är en brist utan materialtillgången brister 
på många skolor. Material saknas eller så finns de inte lättåtkomligt vilket leder till att lärarna 
drar sig för att använda det och löser det på något annat sätt istället. Det kan också vara så att 
det finns material men att lärarna inte har kunskapen hur det ska användas.  

5.2 Tillförlitlighet 
Undersökningens tillförlitlighet handlar om hur trovärdigt resultatet är utifrån reliabilitet och 
validitet. De olika datainsamlingsmetoderna kommer att presenteras var för sig eftersom att 
varje metod syftar till att finna svaret på en specifik frågeställning. En undersökning som 
endast påvisar ett resultat som gäller för experimentgruppen är ointressant för andra att ta del 
av (Stukát, 2011). Denna undersökning är mycket liten och det är inte möjligt att utföra flera 
stickprov för att öka precisionen och tillförlitligheten på undersökningen. Det medför att det 
kan vara svårt att generalisera denna undersökning på hela populationen. Till viss del kommer 
det vara möjligt att dra slutsatser om de yngre barnen lär sig annorlunda samt om deras 
motivation förändras genom arbetssättet laborationer utifrån denna undersökning.  
 
Enkät 
Det är svårt att dra någon slutsats om elevernas intresse och motivation till matematikämnet 
har förändrats utifrån att undersöka ett arbetsområde i matematiken. Det är möjligt att se en 
liten skillnad men det krävs vidare forskning för att det ska vara möjligt att generalisera att 
laborationer ökar elevernas motivation och intresse för matematik. Reliabiliteten för 
undersökningen är rätt låg vilket beror på att eleverna enbart arbetat med ett arbetsområde 
under testperioden. Utifrån ett testområde är det inte möjligt att dra någon slutsats om 
elevernas helhetsinställning till matematik.  
 
Undersökning 
Undersökningen visar likt tidigare forskning att laborativt arbetssätt är till fördel för elevernas 
kunskapsutveckling. Elever som arbetat med laborationer har utvecklat djupare kunskaper i 
jämförelse med elever som inte arbetat med laborationer i samma utsträckning. Om det 
laborativa arbetet hade undvikits helt för kontrollgruppen hade kanske resultatet varit 
tydligare mellan experiment och kontrollgrupp. Eleverna har under testperioden fått arbeta 
med på ett sätt de inte är vana vid. De har arbetat en del med laborationer men inte så 
intensivt som under denna process. Det är svårt att generalisera om alla elever lär sig bättre 
med laborationer men undersökningen stärker det som tidigare forskning säger. För att 
generalisera resultatet på flera grupper i populationen bör undervisningen vara dominerad av 
läroboken. Det kommer inte vara möjligt att generalisera resultaten från denna undersökning 
på klasser där laborativt arbetssätt redan har en stor roll och där läroboken inte är den 
dominerande arbetsmetoden. 
 
Resultatet för undersökningen med experimentell design visar på hög validitet då det finns en 
kontrollgrupp att jämföra resultatet med. Validiteten för undersökningen är likt reliabiliteten 
hög då för och eftertesten tydligt visar om eleverna utvecklat sina kunskaper. Det är dock av 
vikt att ha i åtanke att om eleven har ett eller två fel kan det bero på misstag. Därför har testen 
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utformats med många uppgifter för att det ändå ska vara möjligt att urskilja om ”felen” beror 
på okunskap eller på misstag.  
 
Intervju 
Då endast tre personer valts ut för intervju kommer det inte vara möjligt att dra slutsatser om 
manliga och kvinnliga lärare generellt har olika uppfattningar eller jämföra och dra generella 
slutsatser om upplevelser av arbetssättet. Studien kommer visar endast en liten del av lärares 
uppfattning om matematikämnets variation och inställning till laborationer.  
 
Reliabiliteten och validiteten för intervjuerna är hög då det är lärares olika inställningar och 
uppfattningar av laborationer som undersöks. Intervjuaren har varit neutral under intervjuerna 
vilket innebär att respondenterna inte påverkats. Respondenterna har även känt sig bekväm i 
miljön och sammanhanget vid intervjun och därmed svarat utifrån sina personliga åsikter.   

5.3 Teoretisk tolkning 
Resultaten som kommit fram i undersökningen kommer nedan att kopplas till tidigare 
forskning och frågeställningarna kommer att besvaras. 
 
Hur påverkar laborativt arbetssätt elevernas kunskapsutveckling i jämförelse 
med teoretisk matematikundervisning? 
Resultatet för undersökningen visar att alla elever som deltagit i undersökningen har utvecklat 
sina kunskaper oberoende om de har arbetat mer eller mindre med laborationer. Den skillnad 
som uppmärksammats är att eleverna som arbetat mer med laborationer har utvecklat en större 
förståelse för hur de ska tänka vid beräkningar av öppna utsagor. Forskarna Al-Absi och 
Nofal (2010), Kontas (2016) och Malmer (2002) betonar just det som beskrivs ovan, att arbete 
med laborationer leder till större matematisk förståelse. Det är tydligt att det konkreta 
materialet som använts under lektionerna har hjälpt eleverna att utveckla sina kunskaper. 
Materialet har använts i det syfte som skolverket (2011) beskriver: att synliggöra ett 
matematiskt innehåll.  Piagets utvecklingsteori som uttrycker att barn på lågstadiet inte 
utvecklat ett abstrakt tänkande stärks av undersökningen som visar en tydligare 
kunskapsutveckling hos experimentgrupperna.  
 
Malmer (2002) som tagit fram de olika inlärningsnivåerna belyser vikten av att 
uppmärksamma alla nivåer i undervisningen för att det skapar möjlighet för alla elever att 
utveckla matematiska färdigheter. Experimentgrupperna har i undersökningen startat på den 
grundläggande nivån medan kontrollgruppen hoppat över de första stegen och startat direkt på 
den abstrakta nivån vilket Malmer (2002) lyfter som vanligt förekommande. Det kan vara 
anledningen till att elever som arbetat med laborationer har en ökad förståelse i jämförelse 
med de elever som blivit tvungna att direkt hoppa till den abstrakta nivån. 
 
Målet med laborationer är att eleverna med tiden ska lämna den konkreta nivån (Berggren & 
Lindroth, 2004). Eleverna visar tydligt att de utvecklat en förmåga att tänka abstrakt kring 
addition med öppna utsagor men att de fortfarande behöver konkretisera öppna utsagor med 
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subtraktion. Skillnaden är tydlig mellan grupperna när det kommer till subtraktion vilket kan 
bero på att öppna utsagor med subtraktion var nytt för eleverna innan testperioden. 
 
Hur påverkar laborativt arbetssätt elevers inställning till matematikämnet? 
För många av eleverna handlar matematik om att räkna i matteboken eller på stenciler. 
Mattespel eller laborationer med konkret material är det få av eleverna som ser som 
matematik. Av den anledningen har det varit svårt att få fram påverkan på elevernas 
inställning. Om eleverna enbart ser läroboken som matematik och de inte har arbetat i 
matteboken under denna period kan det vara en påverkande faktor till att de känner sig 
omotiverade till matematiken. Malmer (2002) lyfter att matteboken lätt kan bli ett 
stressmoment. Det kan även vara det som påverkat eleverna att bli omotiverade. De kommer 
inte framåt i matteboken och blir därmed stressade. Även skolverket (2011) stärker att 
laborationer kan göra elever som tycker att läroboken är det viktigaste inom 
matematikundervisningen bekymmersamma.  
 
Det som var intressant att se var att eleverna i kontrollgruppen som inte arbetat lika mycket 
med laborationer som experimentgrupperna visade en tydlig förändring i vad på 
matematiklektionerna som var mest intressant. Swan och Marshall (2010) samt Berggren och 
Lindroth (2011) talar om att laborativt arbete väcker nyfikenhet och är en arbetsmetod som är 
omtyckt av eleverna. Elevernas ökande intresse för laborationer visar på att de blivit nyfikna 
och intresserade.  
 
Hur ställer sig lärare till laborativ matematikundervisning? 
Det framgår i resultatet att alla respondenter ställer sig positiva till laborationer, att det är till 
fördel för elevernas kunskapsutveckling. De anser alla att det bör vara en naturlig del i 
undervisningen. Respondenterna påtalar att de inte tror att laborationer alltid är en naturlig del 
i matematikundervisningen. Det med resonemanget att lärare känner sig bekväma med den 
traditionella läroboksundervisningen och osäkra på det laborativa arbetssättet. Moch (2002) 
skriver om att laborationer kan bli en naturlig del av undervisningen i framtiden om lärare 
börjar använda den och sedan reflektera över den för att utveckla arbetssättet.  
 
Respondenterna tar upp de fördelar med arbetssättet som forskning även lyfter fram vilket 
skulle kunna innebära att de är pålästa om arbetssättet och vilka förutsättningar arbetssättet 
ger eleverna. De fördelar som lyfts fram är bland annat att eleverna får använda sina sinnen 
som hör hemma i kognitivismen, att elever inhämtar information med sina sinnen (Lärande 
skola bildning). Goldsby (2009) menar att laborativa material tilltalar flera sinnen vilket 
Rystetd och Trygg (2010) förstärker. Respondenterna lyfter samtal som ofta blir en naturlig 
del vid laborationer vilket Berggren och Lindroth (2011) medger. Laborativt arbete innebär 
ofta att eleverna arbetar i par eller grupper. Det i sin tur leder till att eleverna får tillfälle att 
träna förmågan att sätta ord på sina tankar. Vid tyst räkning i lärobok menar en av 
respondenterna att eleverna inte får tillfälle att öva på att förklara hur de har tänkt vilket hen 
påstår är en viktig del inom matematiken. Genom att återberätta sina tankar för andra och 
utbyta tankar med varandra utvecklas det matematiska tänkandet.  
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Likt forsningen lyfter respondenterna tid som en negativ aspekt. Moch (2002) samt Malmer 
(2002) framhäver att det är en vanlig inställning hos lärare då de ser laborativt arbete som en 
tidskrävande process.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det har varit en intressant undersökning att genomföra men det hade varit önskvärt att 
undersöka på fler grupper inom flera ämnesområden inom matematiken. Det hade då varit 
möjligt att dra mer tillförlitliga slutsatser på om laborationer faktiskt ger fördjupad kunskap. 
Resultatet för denna undersökning visar att på den här elevgruppen hade laborationerna en 
positiv påverkan och eleverna utvecklade djupare kunskaper då de arbetade med laborationer. 
Intressant att analysera vidare är hur matematikundervisningen egentligen ser ut på skolorna i 
vårt land. Domineras den av tyst räkning i lärobok eller är laborationerna vanligare än många 
lärare tror? Om laborationerna inte förekommer i klassrummet hur kan vi göra för att de ska 
bli en naturlig del? Ska vi övergå till att ha ämneslärare på lågstadiet för att lärarna ska få 
tiden att specialisera sig på sitt ämne? Denna diskussion kan göras lång men om forskning 
visar att laborationer är till fördel för kunskapsutveckling och motivation till matematikämnet 
borde arbetssättet få större utrymme. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Informationsbrev/ Samtyckesblankett 
 
Hej föräldrar/vårdnadshavare! 
 
Mitt namn är xxxxx xxxxxx och jag arbetar i klassen måndagar, onsdagar och fredagar. 
Samtidigt som jag arbetar studerar jag till lärare där jag skriver mitt examensarbete i ämnet 
matematik. I mitt examensarbete kommer jag att undersöka olika undervisningsformer och en 
del av min studie kommer att utföras tillsammans med era barn.  
 
Information om arbetet 
Jag tror på att undervisning ska vara varierad för att alla elever ska lära sig. Varierad 
undervisning innebär att eleverna arbetar både praktiskt och teoretiskt. Genom att använda 
olika metoder i arbetet med matematik blir lärande roligt och alla elever får möjlighet att lära 
sig. Alla förstår och utvecklar kunskaper olika, det finns ingen metod som passar för alla. 
Därför är avsikten med olika undervisningsformer att nå ut till alla elever. 
 
I min undersökning ligger fokus på laborativ matematikundervisning som innebär att eleverna 
med hjälp av olika material får bygga och lösa matematiska problem. Det jag kommer att 
undersöka i studien är om elever lär sig mer av att arbeta laborativt med matematik eller om 
de får samma kunskaper från matteboken. För att undersöka detta kommer eleverna i klassen 
att arbeta med matematik på lite olika sätt under en period. Undervisningens fokus kommer 
att vara lika för båda grupperna, de kommer att arbeta med samma område inom matematiken 
men på olika sätt. För en del av gruppen kommer mer laborativa övningar att läggas in och för 
den andra delen av gruppen kommer mer teoretiska uppgifter att läggas in. Efter att vi har 
arbetat så här i ca två veckor kommer grupperna att skifta så att den gruppen som fått extra 
laborativa övningar kommer att få teoretiska övningar och den gruppen som haft teoretiska 
övningar istället får mer laborativa övningar. På det sättet kommer alla att ta del av samma typ 
av undervisning. Eleverna kommer även att få svara på kryssfrågor om hur de upplever 
matematiken. Är det roligt? Är det lätt? Är det svårt? Osv.  
 
Efter undersökningen kommer jag att jämföra elevgruppernas olika prestationer och se om 
elever tillgodoser sig liknande kunskaper oavsett undervisningsform. Syftet med studien 
handlar inte om att undersöka enskilda individers matematikkunskaper eller upplevelser utan 
det är arbetssättet som är studiens fokus. Vi kommer att jobba mot att alla eleverna når 
kunskapsmålen och det kommer inte att vara någon skillnad i kunskapsinhämtningen. Det 
kommer inte att tas bilder under arbetet och elevernas identiteter kommer inte att vara möjliga 
att identifiera i den slutliga rapporten. Materialet som samlas in under studien, så som 
anteckningar från lektionerna och enkäterna med elevernas svar kommer att arkiveras på 
Högskolan i Gävle. De enda som kommer att ta del av materialet vid pågående undersökning 
är jag, klasslärare och handledaren för rapporten.  
 
Om ni har frågor angående studien eller rapporten får ni gärna höra av er till mig på telefon: 
xxx-xxxxxxx eller mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 



 41 

Eftersom eleverna är under 15 år krävs vårdnadshavares samtycke att de får delta i forskning 
därför ber jag er vänligen att fylla medföljande blankett och skicka den med barnen till skolan 
så snart som möjligt senast fredag 3/3. 
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Samtyckesblankett 
 
Barnets namn: ____________________________ 
Klass: ___________________________________ 
Skola: ___________________________________ 
 
Genom att skriva under denna blankett godkänner jag att mitt barn medverkar i 
undersökningen. Det genom att de deltar i den dagliga undervisningen samt svarar på frågor 
angående upplevelser av matematik.  
 
Jag har tagit del av information kring arbetet och är garanterad att mitt barns identitet inte kan 
identifieras i rapporten.  
 
 
 
Underskrift vårdnadshavare: 
 
Datum Signatur   Namnförtydligande 
 
 
………. ………………………  ………………………...... 
 
Datum Signatur   Namnförtydligande 
 
 
………. ………………………  ………………………...... 
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Bilaga 2  
 
Namn:……………………………….  Grupp:…………………………….. 
 
 
Hur intressant tycker du att det är med matte? 
 
mycket intressant    ointressant 
 
 
Hur jobbigt tycker du att det är med matte? 
 
mycket jobbigt    inte jobbigt 
 
 
Vilket ämne i skolan tycker du är roligast? 
 
Matte 
Svenska 
No 
So 
 
Hur mycket gillar du matte? 
 
   mycket                               lite 
         5                        4                      3                      2                      1 
 
Brukar du räkna matte på fritiden? 
 
Ja 
Nej 
 
Vad tycker du är roligast på matte lektionerna? 
 
Räkna med bönor  
Räkna i matteboken  
Mattestencil  
Arbeta med händerna 
Lösa problem 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 
 
Kön: 
Utbildning: 
Verksam (år): 
 
Inledande frågor 
 
Tankar kring varierad undervisning i matematik. 
 
 
Inställning till laborativ undervisning 
 
Vad är laborativ undervisning för dig? 
 
Hur ser du på laborativ matematikundervisning? 
 
Vad anser du är syftet med laborativ undervisning? 
 
Lärarens användning av laborativ undervisning 
 
Använder du laborativ undervisning? 
 
Hur ofta använder du denna typ av undervisning? 
 
Vilka material använder du? 
 
Hur går det till när du leder en laborativ lektion? 
 
Upplevelser 
 
Vilka är dina upplevelser av arbetssättet? 
 
Ser du några hinder med arbetssättet? 
 
Hur kan laborativt arbete leda till att eleverna utvecklar kunskaper? 
 
 
 



 45 

Bilaga 4 

Namn:…………………  Grupp:…………………… 
 

 

       __  +  3  = 6                             4  +  2  = __ 

       __  +  3  = 4     2  + __ = 4 

         4  + __ = 8   __  +  3  = 8 

       __  +  5  = 6   __  +  4  = 9 

         3  + __ = 4   __  +  3  = 5 

         3  + __ = 3   __  +  1  = 3 

 
 
 
 

 
__  -  3  = 6       4  -  2  = __ 

__  -  2  = 5     3  - __ = 2 

4  - __ = 3   __  -  5  = 3 

__  -  1  = 2   __  -  8  = 1 

8  - __ = 4   __  -  3  = 5 

5  - __ = 3   __  -  1  = 7 

 
 
 


