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Sammanfattning 

Det talas om den svenska skolan och matematik i olika sammanhang. Under senare år har det gjorts flera utvärderingar och 

studier som visar att elevers kunskaper inom matematikämnet har försämrats. Skolverket rapporterar också att lusten att lära 

matematik försämrats och att problematiken kanske ligger i undervisningens utformning. 

Syftet med denna studie är att belysa lärares intentioner kring arbete med laborativ matematik och lyfta fram deras tankar kring 

vad arbetssättet/angreppssättet kan innebära för elevers lärande. Jag kommer också att lyfta fram möjligheter och hinder som 

lärare upplever kring arbetssättet. För att besvara frågeställningarna har jag genomfört en kvalitativ, semi-strukturerad 

intervjustudie med fem lärare som undervisar i år 4-6 alternativt år 7-9. 

Resultatet från studien visar att laborativ matematik har positiv inverkan på elevers lärande. Det skapar engagemang, nyfikenhet 

och lust att lära matematik. Det framkommer också att lärare upplever att ett laborativt arbetssätt ger elever varaktiga kunskaper 

och värdefulla referenspunkter. Vidare beskrivs att lärare ser stora möjligheter med att arbeta laborativt. Resultaten visar 

exempelvis att lärarna upplever att de kan erbjuda elever en undervisning som utvecklar, utmanar och stimulerar. Att arbeta 

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

broar mellan konkret och abstrakt. I resultatet beskrivs också faktorer som lärare upplever kan utgöra hinder eller begräsningar då 

man vill arbeta laborativt, såsom tid, ekonomi och svårigheter att hitta bra uppgifter. 

Sammantaget visar studien att lärare upplever laborativ matematik som en viktig del i undervisningen och som ett värdefullt 

verktyg för att skapa variation och ge alla elever en lustfylld och givande matematikundervisning. 
 

 

Nyckelord: Laborativ matematik, laborativt arbetssätt, matematikundervisning, elevers lärande, lust att lära, 
intentioner 



 

Innehållsförteckning  

1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 4 

1.3 Ett händelselogiskt perspektiv.......................................................................................... 4 

2 Litteraturgenomgång............................................................................................................ 6 

2.1 Skolmatematik.................................................................................................................. 6 

2.1.1 En spegling av idag ................................................................................................... 6 

2.1.2 Hur och vad elever ska lära ....................................................................................... 7 

2.1.3 Sammanfattning ...................................................................................................... 10 

2.2 Laborativ matematik ...................................................................................................... 10 

2.2.1 Definition ................................................................................................................ 10 

2.2.2 Det laborativa arbetssättet ....................................................................................... 11 

2.2.3 Problemlösning........................................................................................................ 12 

2.2.4 Didaktik................................................................................................................... 13 

2.2.5 Inlärning .................................................................................................................. 15 

2.2.6 Lärares intentioner................................................................................................... 16 

2.2.7 Sammanfattning ...................................................................................................... 17 

3 Metod.................................................................................................................................... 18 

3.1 Intervju ........................................................................................................................... 18 

3.2 Urval............................................................................................................................... 19 

3.3 Genomförande................................................................................................................ 20 

3.4 Analys............................................................................................................................. 21 

3.5 Forskningsetiska principer ............................................................................................. 22 

3.6 Metoddiskussion............................................................................................................. 23 

4 Resultat av studien .............................................................................................................. 23 

4.1 Lärares definitioner av begreppet laborativ matematik.................................................. 23 

4.2 Lärares tankar kring vad ett laborativt arbetssätt/angreppssätt kan innebära för elevers 

lärande. ................................................................................................................................. 24 

4.2.1 Lust att lära.............................................................................................................. 24 

4.2.2 Kunskaper................................................................................................................ 26 

4.2.3 Personlighetsutvecklande ........................................................................................ 28 

4.2.4 Arbetssätt/angreppssätt............................................................................................ 29 



 

4.2.5 Sammanfattning ...................................................................................................... 30 

4.3 Möjligheter som lärare ser och upplever med att arbeta laborativt i matematik............ 30 

4.3.1 Skapa engagemang och lust att lära ........................................................................ 30 

4.3.2 Utveckla, utmana och stimulera .............................................................................. 30 

4.3.3 Länk mellan konkret och abstrakt ........................................................................... 32 

4.3.4 Utforska matematiken ............................................................................................. 32 

4.3.5 Sammanfattning ...................................................................................................... 33 

4.4 Hinder och begränsningar som lärare kan uppleva med att arbeta laborativt i matematik.

.............................................................................................................................................. 33 

4.4.1 Hitta bra uppgifter och material .............................................................................. 33 

4.4.2 Tid ........................................................................................................................... 34 

4.4.3 Ekonomi .................................................................................................................. 35 

4.4.4 Engagemang och fantasi.......................................................................................... 35 

4.4.5 Arbetsmiljö.............................................................................................................. 36 

4.4.6 Färdighetsträning..................................................................................................... 36 

4.4.7 Ej anpassat material................................................................................................. 36 

4.4.8 Syfte och mål........................................................................................................... 37 

4.4.9 Sammanfattning ...................................................................................................... 37 

5 Händelselogisk analys ......................................................................................................... 37 

5.1 Lärares intentioner med att arbeta laborativt i matematik.............................................. 38 

5.2 Faktorer som påverkar lärares intentioner kring laborativ matematik ........................... 39 

5.3 Sammanfattning ............................................................................................................. 39 

6 Diskussion ............................................................................................................................ 41 

6.1 Intentioner och mål med laborativt arbete i matematik.................................................. 41 

6.1.1 Skapa variation, intresse, lust och engagemang...................................................... 41 

6.1.2 Åskådliggöra matematiken och arbeta med flera sinnen ........................................ 42 

6.1.3 För alla elever.......................................................................................................... 43 

6.1.4 Varaktiga kunskaper och värdefulla referenspunkter..............................................44 

6.1.5 Bro mellan konkret och abstrakt ............................................................................. 44 

6.1.6 Kunskaper och inlärning ......................................................................................... 44 

6.2 Elevers möte med matematiken ur ett lärarperspektiv ................................................... 45 

6.3 Arbete med laborativ matematik .................................................................................... 46 

6.3.1 Samarbete, språk och diskussion............................................................................. 46 

6.3.2 Problemlösning och laborativ matematik................................................................ 47 



 

6.4 Hinder och begräsningar ................................................................................................ 48 

6.5 Slutsatser ........................................................................................................................ 49 

6.6 Vidare forskning............................................................................................................. 50 

Referenslista............................................................................................................................ 51 

Bilaga 1: Intervjuguide - examensarbete



 
 

 1 

1 Inledning 

Mitt examensarbete handlar om laborativ matematik i år 4-9, ett ämne som jag brinner för. 

Under min lärarutbildning vid Linköpings universitet har vi haft diskussioner kring laborativ 

matematik där vi resonerat kring behovet av laborativa inslag i grundskolans 

matematikundervisning. Under utbildningens gång har mitt intresse för laborativ matematik 

utvecklats och jag har insett att det finns ett stort behov av att hitta alternativa arbetssätt för att 

alla elever ska kunna tillägna sig kunskaper inom matematikämnet. Dessutom har jag haft 

förmånen att arbeta med laborativ matematik under mina verksamhetsförlagda delar i 

utbildningen vilket stärkt mitt intresse ytterligare. 

Vad eleverna ska lära sig för att få betyg i matematik efter genomförd grundskola styrs 

nationellt av ämnets kursplan. Hur eleverna ska tillägna sig kunskaperna inom ämnet är 

däremot en fråga där varje lärare kan styra över metoder, arbetsformer och arbetssätt. Kanske 

kan ett laborativt arbetssätt ge möjligheter och vara ett verktyg för att låta elever utforska, 

upptäcka och tillägna sig kunskaper i matematik på ett lustfyllt sätt. 

1.1 Bakgrund 

Det talas om den svenska skolan och matematik i olika sammanhang. Skolan har blivit en 

viktig samhällsfråga med flera intressenter i debatten. Under de senaste åren har massmedia 

bland annat lyft fram och belyst svenska elevers försämrade prestationer i matematik, vilket 

har genererat utvärderingar och extra resurser från den svenska regeringen. 

Under senare år har det gjorts både nationella och internationella studier och mätningar som 

visar att svenska elevers kunskaper i matematik (och även i naturvetenskap) har försämrats. I 

den stora internationella utvärderingen TIMSS1 2007 visar resultaten att svenska 

grundskoleelevers kunskaper försämrats sedan de utvärderingar som gjorts 1995 och 2003 

(Skolverket, 2004a; Tengstrand, 2010). I utvärderingen TIMSS Advanced 2008 visar också 

svenska gymnasieelever försämrade kunskaper inom matematikområdet och Sverige 

placerade sig näst sist i utvärderingen av tio deltagande länder (Tengstrand, 2010). 

                                                 
 
1 Trends in International Mathematics and Science Study 
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Under 2008 beslutade den svenska regeringen att införa matematiksatsning under perioden 

2009-2011 i syfte att höja kvaliteten på den svenska skolans matematikundervisning. 

Skolverket har på regeringens uppdrag fått ansvaret för att fördela projektmedel till skolor 

som ansöker om pengar för att kunna genomföra lokala utvecklingsprojekt inom 

matematikområdet (Skolverket, 2010a). Under våren 2010 beviljade Skolverket bidrag för 

nästan 400 matematikprojekt runt om i landet. Den totala summan som satsas på de beviljade 

projekten under 2010 uppgår till nästan 144 miljoner kronor (Skolverket, 2010b). Många av 

de projekt som beviljats projektmedel handlar om att skolorna vill utveckla matematiken och 

exempelvis få in mer laborativa inslag för att skapa variation i matematikundervisningen 

(Skolverket, 2010b). 

Det finns nu stora möjligheter att matematikundervisningen i skolan ska genomgå förändring 

tack vare de satsningar som görs dels från regeringen, men också ifrån enskilda lärare och 

skolor som själva uppmärksammat behovet av att förändra undervisningen för att möta 

elevers olika behov. Matematikundervisningen får inte helt styras av läroboken (Emanuelsson 

m.fl., 1996). Emanuelsson m.fl. (1996) menar att elever inte kan nå målen i matematik genom 

att enbart räkna enskilt i sina böcker. Vidare beskriver de att det är i det sociala samspelet i 

klassrummet med varierande arbetsformer och arbetssätt som elever ges möjligheter att 

tillägna sig kunskaper i matematik. De menar också att det ger läraren möjligheter att möta 

elevers olika behov och att skapa ett klimat där ”… elevernas tankar respekteras och tas på 

allvar” (Emanuelsson m.fl., 1996:16). I den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

(Skolverket, 2004b) belyses bland annat att diskussioner och lärarledda genomgångar i 

klassrummen blivit allt färre och att kommunikationen kring matematik ofta är bristfällig. 

Effekten av detta har blivit att eleverna arbetar mer enskilt med matematik och kanske har 

detta också påverkat elevernas prestationer mer än vad vi kunnat ana. 

Som nämnts ovan visar resultat från olika utvärderingar att elevers kunskaper i matematik har 

försämrats. Skolan måste arbeta med att hitta nya vägar och göra undervisningen meningsfull 

så att fler elever kan få ett intresse för matematik och ett fördjupat matematikkunnande 

(Rystedt & Trygg, 2010). Kanske kan laborativ matematik vara ett sätt och ett verktyg att 

använda för att nå fler elever och skapa intresse för matematikämnet? 

Rystedt & Trygg (2010) beskriver att de idag märker att det finns ett ökat intresse och stort 

engagemang för att utveckla den laborativa matematikundervisningen i svenska skolor. De 

menar att orsakerna till detta är flera, men att det ofta handlar om att man vill utveckla 
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undervisningen för att ”… eleverna ska få ökad lust att lära matematik” (Rystedt & Trygg, 

2010:1). Rystedt & Trygg (2010) lyfter fram att laborativ matematik kan vara ett verktyg för 

att få elever att se sambandet mellan konkret och abstrakt matematik. Det är ingen lätt uppgift 

att tydliggöra dessa samband och de menar att den inte heller är typisk för 2000-talet, för 

redan 300 f. Kr. belyste Aristoteles problematiken kring konkret och abstrakt matematik 

(Rystedt & Trygg, 2010). 

I den svenska läroplanen och kursplanen för matematikundervisning i grundskolan står det 

inte uttalat att laborativa moment ska eller bör vara en del av undervisningen. Däremot finns 

det i ämnesbeskrivning och kursmål stöd för att arbeta laborativt inom ramen för 

matematikämnet. Bland annat kan man i kursplanen för matematik läsa att: 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. 

     (Skolverket, 2000) 

Det står också skrivet att utbildningen i matematik 

… syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer. 

     (Skolverket, 2000) 

Elever ska också i undervisningen ges  

… möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i 

ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. 

     (Skolverket, 2000) 

Alla elever lär på olika sätt och har olika förutsättningar för att tillägna sig kunskaper 

(Szendrei, 1996). Skolverket (2003) beskriver i sin rapport att det finns ett stort behov av att 

elever i skolan får använda olika material, arbetsformer och arbetssätt då de ska tillägna sig 

kunskaper, dels för att tillgodose alla elevers behov, men också för att behålla lusten att lära. 

Skolverket beskriver att många elever genom grundskolan tappar lusten att lära matematik. 

De menar att de kan se en skiljelinje mellan elever som har lätt för matematik och elever som 

har det svårare. En del elever efterfrågar större utmaningar, men framförallt efterfrågar många 
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elever en begriplighet och relevans för det som de lär sig. Skolverket drar slutsatsen att 

”Lusten att lära matematik hänger samman med om de förstår” (Skolverket, 2003:19). 

Med ovanstående som bakgrund har jag valt att skriva om laborativ matematik. Det är av stor 

vikt att som lärare kunna möta alla elever och ge dem en undervisning som är engagerande, 

meningsfull och intresseväckande. Uppsatsen kan vara av betydelse både för lärarstudenter 

och verksamma lärare, då bakgrunden visat att elevers matematiska kunskaper försämrats 

under senare år, och att detta kan bero på undervisningens utformning. Min förhoppning är att 

uppsatsen ska ge värdefulla kunskaper om laborativ matematik och belysa de möjligheter som 

finns för att göra den till en del av sin undervisning. Jag hoppas också att arbetet ska bidra till 

att lärare reflekterar över sin undervisning och de möjligheter som finns för att skapa 

variation. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera möjligheter och hinder som 

lärare i år 4-9 ser med att arbeta laborativt i matematik. Vidare kommer jag lyfta fram tankar 

som lärare har kring vad ett laborativt arbetssätt/angreppssätt i matematik kan innebära för 

elevers lärande. Jag kommer även att ge en bild av de intentioner som ligger bakom lärares 

val att arbeta laborativt i matematik. 

Min studie ska ge svar på följande frågeställningar: 

• Hur definierar lärare begreppet laborativ matematik? 

• Vilka tankar har lärare kring vad ett laborativt arbetssätt/angreppssätt kan innebära för 

elevers lärande i år 4-9? 

• Vilka möjligheter ser lärare med att arbeta laborativt i matematik i år 4-9? 

• Vilka hinder och begränsningar kan lärare uppleva med att arbeta laborativ i 

matematik i år 4-9? 

1.3 Ett händelselogiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för mitt arbete hämtar jag från Georg Henrik von Wrights 

teori om det intentionella perspektivet (Halldén, 2002). Jag kommer i följande text göra en 

kort beskrivning av perspektivet som i vissa sammanhang också omnämns som 

händelselogiskt perspektiv (Alm & Samuelsson, 2009). 
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Alla människor, såväl vuxna som barn, ställs varje dag inför olika situationer och händelser 

som måste bemötas och hanteras. Hur vi väljer att agera och vad vi gör i olika situationer 

påverkar inte bara oss själva, utan också de som finns runt omkring oss. Det centrala i det 

intentionella perspektivet är att människor har intentioner (avsikter) med sina handlingar 

(Halldén, 2002). Alm & Samuelsson (2009) beskriver att forskare genom ett händelselogiskt 

perspektiv försöker förklara och förstå människors handlingar genom att undersöka vad som 

ligger till grund för dessa och också studera vilka skäl eller motiv som kan finnas för ett visst 

handlande i olika situationer. 

I en välplanerad undervisning har läraren tydliga och klara intentioner, det finns en viktig 

innebörd i det som läraren presenterar för eleverna (Halldén, 2002). Halldén skiljer på interna 

och externa determinanter (faktorer) som påverkar de intentioner som lärare har med sin 

undervisning. Alm & Samuelsson (2009) ger exempel på att interna determinanter kan vara 

lärarens tankar om sin egen förmåga eller lärarens föreställningar kring vad som är viktiga 

kunskaper inom ett visst ämne. Externa determinanter kan exempelvis syfta till plikter som 

man kan känna och uppleva att man har som lärare eller möjligheter som man har i olika 

situationer. Halldén (2002) lyfter också fram att vi kan ha olika föreställningar om individers 

mål samt vad deras agerande ska leda till. Halldén beskriver att ”von Wright skiljer mellan 

önskningar, trosföreställningar och kunskaper, förmågor, plikter och faktiska möjligheter att 

handla” (Halldén, 2002:61). De interna och externa faktorerna tillsammans med de olika 

föreställningarna som von Wright framhåller är det som ”… möjliggör vissa intentioner och 

omöjliggör andra” (Halldén, 2002:62). Nedanstående figur ger en sammanfattning av hur de 

grundläggande begreppen i det händelselogiska perspektivet förhåller sig till varandra. 

   
  Figur 1. Handlingens determinanter (Fritt från Halldén, 2002 samt Alm & Samuelsson, 2009) 

DETERMINANTER  
(Faktorer) 

INTERNA  (mentala) 
Vad man vill, tilltro till förmåga, övertygelser 

EXTERNA  (diskursiva) 
Plikter, normer, möjligheter 

 INTENTION HANDLING 
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Min förhoppning är att med stöd i det händelselogiska perspektivet kunna tolka och analysera 

de beskrivningar och svar som lärare gett kring mitt syfte och mina frågeställningar och 

försöka se vilka intentioner lärare har med att arbeta laborativt i matematik samt vad det är 

som påverkar dessa. 

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Skolmatematik 

Bergsten m.fl. (1997) menar att matematik är ett av de viktigaste ämnena i skolan. Många av 

oss har säkert en egen uppfattning och bild av vad skolmatematik innebär, inte minst genom 

erfarenheter som vi fått under vår egen skoltid. I litteraturen lyfts skolmatematiken fram ur 

olika synvinklar och med olika aspekter i fokus. Samuelsson (2003) diskuterar 

skolmatematiken och menar att den har sin tyngdpunkt och kärna i mötet mellan elever och 

matematiken. Han menar att de möten som elever har med skolmatematiken kan uppfattas på 

olika sätt. Möten med matematiken kan exempelvis vara engagerande eller kännas främmande 

för eleverna eller upplevas som utvecklande eller begränsande. Det är i mötet med 

matematiken som lärarens didaktiska kompetens är av stor vikt för att eleverna ska få en 

positiv erfarenhet och bild av matematiken (Samuelsson, 2007). Vidare menar Samuelsson 

också att skolmatematiken påverkas av de idéer, intressen och värderingar som finns i ett 

samhälle vid en viss tid. Även Löwing (2006) framhåller detta och menar att det syns tydligt 

och speglas i de styrdokument och kursplaner som formulerats för skolan genom årtiondena. 

Gustavsson & Mouwitz (2002) anför att även teorier kring lärande påverkar 

skolmatematikens utformning vid olika tidpunkter. 

2.1.1 En spegling av idag 

Under de senaste decennierna har skolämnet matematik genomgått förändringar på olika sätt, 

inte minst i avseendet på vad matematiskt kunnande är. Idag läggs stor vikt vid att elever ska 

kunna argumentera och kommunicera sina tankar och idéer inom matematikämnet. Detta 

menar Gustafsson & Mouwitz (2002) finns som en trend i dagens svenska styrdokument, men 

också på internationell nivå. I de styrdokument som finns för matematikämnet i Sverige ges 

riktlinjer och direktiv för vad skolmatematiken ska innefatta och vad varje elev ska få med sig 

för kunskaper. Exempelvis har grundskolan som uppgift att hjälpa elever att utveckla 

kunskaper så att de kan fatta beslut på goda grunder i vardagen och delta i det demokratiska 

samhället (Skolverket, 2000). Gustavsson & Mouwitz lyfter också fram det faktum att vi idag 
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har en skolmatematik som förväntas ge kunskaper både för kommande studier, yrkesliv och 

medborgarskap, vilket kräver en hel del av lärare och deras undervisning (Gustavsson & 

Mouwitz, 2002). 

2.1.2 Hur och vad elever ska lära 

Samuelsson (2007) beskriver att matematikämnet är mångfacetterat. Han menar att detta gör 

det svårt att fastställa vad matematik i skolsammanhang egentligen är och bör vara. Forskare 

och läroplansförfattare beskriver allt som oftast matematik i skolan med fokus på två aspekter, 

nämligen ”… hur undervisningen ska bedrivas och vad som ska uppnås” (Samuelsson, 

2007:250). Samuelsson tydliggör skillnaden mellan metoder i klassrummet och resultatet av 

undervisningen. Metoder i klassrummet fokuserar på hur eleven ska lära sig, medan resultatet 

fokuserar vilken typ av egenskap(er) som eleven ska ha utvecklat genom undervisningen. 

Samuelsson (2007) menar att lärares egna uppfattningar om vad matematik är kan påverka 

dennes undervisning. Lärarens uppfattningar kan komma att styra vad som ska uppnås med 

undervisningen och även metoderna för hur den genomförs kan påverkas.  Lärarens egna 

uppfattningar kan komma att påverka elevernas möte med matematik på olika sätt, både 

positivt och negativt. Samuelsson påpekar att det är viktigt att lärare skapar positiva möten 

mellan elever och matematiken. För att detta ska möjliggöras kan läraren ställa sig själv 

(didaktiska) frågor för att skapa en bild av undervisningen för att få förståelse för hur elever 

kan uppleva olika saker (Samuelsson, 2007). 

Vad begreppet matematisk kompetens innebär och innefattar kan diskuteras. Samuelsson 

(2007) beskriver att matematisk kompetens utgörs av flera komponenter som fogas samman 

till en helhet. Han framhåller att en förutsättning för att elever ska bli matematiskt kompetenta 

är att man inom matematikundervisningen använder flera olika metoder (arbetssätt) och ser 

olika typer av kunskaper som sammanflätade. 

Samuelsson (2007) lyfter fram en amerikansk studie där matematisk kompetens behandlas 

och där det finns fokus på att se matematiska kunskaper som sammanflätade. Han menar 

vidare att den svenska rapporten Hög tid för matematik (Johansson m.fl., 2001) har stora 

likheter med den amerikanska studien. I den svenska rapporten har man gjort en indelning av 

kunnande och menar att det ger en bild av hur mångfacetterat matematikämnet är. Man har 

delat in det matematiska kunnandet på följande sätt: 
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Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett 

historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och 

operationer och hur dessa bildar sammanhängande nätverk. 

Behärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt 

tillämpa olika slags procedurer och algoritmer. 

Kommunikationsförmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och  

argumentera kring frågeställningar i matematik. 

Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matematiska 

problem – såväl inommatematiska som från vardag och tillämpningar. 

Argumentationsförmåga: att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, 

troliggöra och berättiga matematiska påståenden. 

    (Johansson m.fl., 2001:43) 

Samuelsson (2007) beskriver olika verksamhetstyper i matematikundervisning som syftar till 

att träna elever att bli matematiskt kompetenta. Den första verksamhetstypen som han 

beskriver är övande verksamhet där läraren serverar ett innehåll som eleverna sedan får öva. 

Fokus ligger vid att eleverna ska behärska olika procedurer. Vidare beskriver Samuelsson en 

strukturerad inommatematisk verksamhet där läraren visar på strukturer och relationer som 

eleven lyssnar till och försöker förstå. Denna verksamhetstyp syftar till att träna elevers 

begreppsliga förståelse och argumentationsförmåga. Samuelsson beskriver också en 

diskuterande verksamhet där lärare och elever deltar i diskussioner på ett naturligt sätt. Fokus 

ligger vid ett helhetsperspektiv och produktivt arbetssätt där begreppslig kunskap, 

kommunikativt och strategisk kompetens samt argumentationsförmåga står i centrum. Till sist 

beskriver Samuelsson (2007) en laborerande verksamhet som bedrivs genom att läraren har 

arrangerat inlärningsmiljöer med tillgång till olika resurser för eleverna. I dessa miljöer får 

eleverna arbeta undersökande och laborera tillsammans. Kopplat till matematiskt kunnande så 

är de kompetenser som den laborativa verksamheten (arbetssättet) syftar till att träna och 

uppmärksamma ett produktivt förhållningssätt till matematiken med fokus på ett 

helhetsperspektiv, strategiska förmåga och argumentationsförmåga (Samuelsson, 2007). 

Skolverket (2003) genomförde under år 2001-2002 en nationell kvalitetsgranskning av 

svenska skolan Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket 2003). Vad lust att lära 
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innebär kan vara svårt att definiera menar Skolverket (2003). I de undersökningar som 

genomförts inom ramen för granskningen där elever själva fått beskriva tillfällen då de känt 

lust handlar det ofta om att ”… både kropp och själ har engagerats” (Skolverket, 2003:8). 

Vissa elever beskriver också att lust infinner sig då man får en aha-upplevelse kring 

exempelvis ett matematiskt problem som man lyckats lösa. Det handlar om att eleverna både 

tänkt och känt i dessa situationer (Skolverket, 2003). 

Skolverket (2003) belyser det faktum att elevers lust att lära, framförallt i ämnet matematik, 

många gånger påverkas på ett märkbart sätt under elevernas år i grundskolan. I de lägre 

åldrarna har eleverna ofta en lust att lära och de är nyfikna medan elever redan i år fem ger 

uttryck för att undervisningen i matematik innehåller alltför mycket repetition och 

upprepningar och alldeles för lite utmaningar (Skolverket, 2003). 

Granskningen som Skolverket (2003) gjort visar att flera skolor bedriver arbeten och projekt 

för att främja elevernas lust att lära och också för att påverka elevernas motivation positivt. I 

granskningen framkommer det att elever ofta blir engagerade och påverkas positivt i 

situationer där flera sinnen aktiverats och då det har getts plats för exempelvis känslor, tankar 

och upptäckarglädje. Granskningen visar också att det i matematikundervisningen finns inslag 

av laborativa och undersökande arbetssätt men kanske inte i den utsträckning som skulle 

kunna önskas. Till detta faktum kan läggas att Skolverkets granskning också visar att det 

verkar som att elever tappar lusten att lära om lektionerna blir för enformiga och deras 

motivation att lära påverkas negativt. De orsaker som lärare lyfter fram till varför de sällan 

tillämpar alternativa arbetssätt i sin matematikundervisning och på så sätt försöker skapa en 

variation, är att de har stora elevgrupper och att det lätt blir ”… betungande och stökigt” under 

lektionerna (Skolverket, 2003:24). Skolverket belyser också att det finns en problematik kring 

uppgifter med hög abstraktionsnivå. De menar att elever många gånger möter och arbetar med 

uppgifter som har en hög abstraktionsnivå och att eleverna sällan får hjälp och stöd i olika 

representationsformer för att konkretisera dessa, även om behovet finns. Rapporten visar 

också att det är ovanligt med elevsamarbete som är planerat från lärarens sida och de menar 

att detta gör att kommunikationen och samspelet mellan elever, om matematik, blir begränsad 

(Skolverket, 2003). 
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2.1.3 Sammanfattning 

Skolmatematiken anses vara ett av de viktigaste ämnena i skolan. I litteraturen beskrivs att 

skolmatematiken har sin tyngdpunkt i mötet mellan elever och matematiken. I dessa möten är 

lärares didaktiska kunskaper otroligt viktiga för att elever ska få med sig positiva erfarenheter 

av ämnet och lust att lära. 

Litteraturen beskriver att skolmatematiken påverkas av idéer, intressen och värderingar som 

finns i ett samhälle vid olika tidpunkter. Under de senaste decennierna så har 

skolmatematiken genomgått en rad förändringar. Idag läggs stor vikt vid att elever ska kunna 

kommunicera och argumentera sina tankar och idéer inom matematikämnet. Skolmatematiken 

ska också förbereda och ge alla elever relevanta kunskaper inför framtiden, både på ett privat 

och yrkesmässigt plan vilket är en utmaning för lärare. Lärare har idag stora möjligheter att 

själva utforma sin undervisning och bestämma arbetsformer och arbetssätt för att skapa en 

engagerande, intressant och lustfylld undervisning för elever. I litteraturen beskrivs att det 

ligger fokus på vad och hur elever ska lära sig matematik.  

2.2 Laborativ matematik 

Cooney (2006) skriver att det finns olika sätt att se på matematiken, och att det idag främst 

handlar om att elever ska klara standardiserade test och skiftliga prov av olika slag. Enligt 

Cooney riskerar skolans matematikundervisning att bli och vara alldeles för traditionell och 

rutinmässig på grund av detta och ”… på bekostnad av processer där elever upptäcker eller 

skapar matematik” (Cooney, 2006:259). 

2.2.1 Definition 

Under början av 2010 gav Nationellt centrum för Matematikutbildning (NCM) ut en 

forskningsöversikt; Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? (Rystedt & Trygg, 2010). 

I boken diskuteras laborativ matematik ur olika aspekter och forskning inom området lyfts 

fram. Vad laborativ matematik innebär kan vara svårt att definiera, men Rystedt & Trygg gör 

en definition som ger en tydlig bild. De definierar laborativ matematikundervisning 

… som en verksamhet där elever inte enbart deltar mentalt, utan också arbetar praktiskt med 

material i undersökningar och aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte. 

                   (Rystedt & Trygg, 2010:5) 
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De menar att det som är utmärkande för laborativ matematik är att det är en 

undervisningsform där flera sinnen tas i bruk och där det ges möjligheter att bygga broar 

mellan konkret och abstrakt (Rystedt & Trygg, 2005; Rystedt & Trygg, 2010). Laborativ 

matematik erbjuder eleverna ett undersökande arbetssätt där de kan utforska och upptäcka 

matematiken och tillägna sig specifika erfarenheter och kunskaper. De erfarenheter och 

kunskaper som eleverna får genom laborativt arbete kan sedan utgöra grunden för olika 

allmängiltiga och generella samband inom matematiken (Rystedt & Trygg, 2005; Malmer, 

1999). 

Boström m.fl. (2003) beskriver att laborativ matematik bidrar med praktiska inslag till 

matematikundervisningen där elever enskilt eller i grupp får arbeta undersökande genom att 

exempelvis väga, mäta och prova sig fram. De menar att en viktig del i det laborativa arbetet 

är att eleverna tillsammans får reflektera, samtala och presentera olika sätt att lösa uppgifter 

på (Boström m.fl., 2003). 

2.2.2 Det laborativa arbetssättet 

Rystedt & Trygg (2005) menar att ett laborativt arbetssätt innebär att man har ett visst 

förhållningssätt till matematikundervisningen. Då man arbetar laborativt använder man ofta 

någon form av material som ska bidra till att konkretisera, underlätta förståelsen och 

möjliggöra upptäckten av matematik för elever. Det finns olika typer av laborativt material som 

kan bidra till att göra matematiken mer konkret och fungera som stöd vid inlärning och 

problemlösning (Rystedt & Trygg, 2005). Rystedt & Trygg beskriver att laborativt material ofta 

kan delas in i två kategorier; vardagsföremål och pedagogiskt material. Vardagliga föremål 

kan exempelvis vara kortlekar, tändstickor och kapsyler. Exempel på pedagogiska föremål är 

geobräden2 och centikuber3. Oavsett vilken typ av material man väljer att använda så är 

huvudsyftet med användandet att skapa en bro mellan det konkreta och abstrakta i matematiken. 

Tanken är att det abstrakta som bara uppfattas av tanken ska få stöd av våra olika sinnen då man 

arbetar med laborativa aktiviteter (Rystedt & Trygg, 2005). Rystedt & Trygg (2005) påpekar dock 

att materialet inte i sig är konkret utan att lärarens goda kunskaper och interaktion med eleverna är 

det som kan bidar till att ett laborativt material kan underlätta för elevers lärande. 

                                                 
 
2 Pedagogiskt föremål som kan användas för att exempelvis arbeta med area eller geometriska figurer. Består av 
en platta med piggar på som sitter med jämnt mellanrum.  
3 Små kuber som är en gånger en centimeter som kan användas när man exempelvis arbetar med volym.  
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Om de laborativa uppgifterna som man använder i sin undervisning är väl genomtänkta kan 

de bjuda in elever till kommunikation och få dem att öva sitt logiska tänkande. Löwing & 

Kilborn (2002) menar att användandet av språket är nära sammankopplat med möjligheterna 

att konkretisera matematiken. För att tillägna oss kunskaper och bearbeta matematiken 

använder vi oss ofta av språket som ett verktyg. Löwing & Kilborn menar att 

konkretiseringen kan ske på olika sätt, dels genom att man med hjälp av språket försöker 

knyta matematiken till elevers tidigare erfarenheter eller att man försöker åskådliggöra 

matematiken genom att skapa en laborativ miljö där eleverna bjuds in. 

Elever har olika lätt för att lära sig och alla elever tillägnar sig kunskaper på olika sätt 

(Szendrei, 1996). Szendrei (1996) menar att om man använder laborativa material i 

klassrummet och i sin undervisning ger man alla elever lika förutsättningar för att få med sig 

erfarenheter och referenser som kan underlätta för lärande i matematik. Stedøy (2006) menar 

att det är viktigt att man som lärare anpassar sin undervisning och de material som man 

använder utifrån elevers intressen och behov. Hon lyfter fram att det är viktigt att man gör 

kopplingar till elevers närmiljö i undervisningen för att den ska bli meningsfull och relevant 

för dem. Stedøy (2006) beskriver också att det är viktigt att använda olika arbetsformer och 

att skapa variation i sin undervisning. Hon menar att elevers olika inlärningsstilar kräver att 

man har en variation i undervisningen för att kunna tillgodose elevers olika behov (Stedøy, 

2006). Anderssons (2008) studie visar att lärare upplever att ett laborativt arbetssätt bidrar till 

att fler elever deltar aktivt i undervisningen och hon menar att detta kan kopplas till elevers 

olika inlärningsstilar. Att arbeta laborativt bidrar positivt till elevernas språkutveckling vilket 

framhålls som en viktig del av matematiken i grundskolans kursplan, och dessutom upplever 

lärare att de får möjligheter att arbeta mot flera av kursplanens strävansmål vid laborativa 

aktiviteter enlig Anderssons (2008) studie. 

2.2.3 Problemlösning 

Nära kopplat till laborativ matematik ligger också arbete med problemlösning. Taflin (2007) 

har skrivit avhandlingen Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande. I 

denna problematiserar och analyserar hon användandet av rika problem i 

matematikundervisning. Taflin (2007) beskriver att ett argument för att använda rika problem 

är att eleverna ska lära sig den process som problemlösning innebär. Vidare beskriver hon 

också att det ger elever möjlighet att arbeta i grupp, se samband mellan matematiken och 

verkligheten och så vidare. 
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Taflin (2007) menar att för att en uppgift ska var ett rikt problem så ska följande sju krav vara 

uppfyllda: 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

(Taflin, 2007:11f) 

För att elever ska lära sig matematik genom användandet av rika problem beskriver Taflin 

(2007) att det finns två delar som är extra betydelsefulla, nämligen att läraren presenterar 

uppgiften på ett väl genomtänkt sätt och att det finns en gemensam genomgång i slutet av 

lektionen. Taflins studie visar att lärarens agerande under arbete med rika problem i stor 

utsträckning påverkar vad eleverna får ut av uppgiften. Taflin påpekar att det är viktigt att 

läraren själv är väl insatt i det matematiska problemet så att denne vet vilka idéer som ska 

lyftas fram. Detta är också viktigt för att uppgiften ska kunna fungera som en länk mellan 

olika områden i matematiken. Taflins studie visar också att det är viktigt att ha en avslutande 

genomgång och diskussion tillsammans i klassen för att alla elever ska få en klar bild av vad 

uppgiften handlade om, och för att de inte ska lämna lektionen med felaktiga föreställningar. 

Genom sin studie belyser och lyfter Taflin fram möjligheter som ges till lärande i matematik 

då elevers kreativa lösningar uppmärksammas. Hon beskriver att om elever får arbeta 

tillsammans med andra och med uppgifter som har ett klart syfte så bidrar det till matematiska 

diskussioner och lärande (Taflin, 2007). 

2.2.4 Didaktik 

Matematikdidaktik handlar om undervisning och lärande. För att lärare ska kunna 

kommunicera undervisningens innehåll krävs det att läraren besitter ämnesdidaktiska 

kunskaper (Löwing, 2006). Om alla elever ska få möjligheten att tillägna sig kunskaper krävs 

det att man som lärare har olika sätt att förklara på och att man kan tillämpa olika metoder för 

att förklara saker (Löwing, 2006). 



 
 

 14 

Löwing (2006) framhåller att det många gånger är svårt att nå alla elever och att kommunicera 

det matematiska innehållet. Vidare menar hon att detta är en anledning till varför 

ämnesdidaktiska kunskaper är viktiga. Hon beskriver att det är viktigt att man som lärare 

anpassar innehåll och undervisningsmetod efter de elever som man har och att man sätter 

deras problem, förkunskaper och olika behov i centrum (Löwing, 2006). 

För att eleverna ska nå målen i kursplanerna, krävs det att deras lärare har adekvata verktyg för 

att genomföra undervisningen. 

(Löwing, 2006:33) 

Löwing (2006) skriver att verktyg för att kunna genomföra undervisning, fås genom att man 

som lärare problematiserar och analyserar vad olika idéer och förändringar skulle kunna göra 

och innebära för undervisningen och elevers lärande. För att detta ska vara möjligt menar hon 

vidare att det är viktigt att läraren har didaktisk kunnighet och gärna också tidigare 

erfarenheter. 

Rystedt & Trygg (2010) framhåller att lärarens roll är avgörande för vilken effekt 

undervisningen får och för vilka kunskaper som elever får med sig. Rystedt & Trygg (2010) 

presenterar i sin forskningsöversikt två svenska forskare som studerat hur ”… lärarens 

handlande kan skapa förutsättningar för lärande i matematik” (Rystedt & Trygg, 2010:35). 

Bland annat lyfter de fram resultat från studierna som visar att läraren är den som bör ha 

ansvaret för att leda och organisera arbetet, se till att diskussioner blir en del i undervisningen 

och också använda metakognitiva frågor för att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande 

(Rystedt & Trygg, 2010). 

Rystedt & Trygg (2005) menar att en lärare som är trygg både vad gäller ämneskunskaper och 

ämnesdidaktiskt samt är medveten om sitt uppdrag har alla förutsättningar för att både kunna 

skapa variation i sin undervisning och bidra till ett positivt arbetsklimat för elever och deras 

lärande. Heddens (1997) menar att lärare kan få större kunskaper och insikter om elevers 

förståelse för matematik genom att arbeta laborativt och 

- lyssna till elevers diskussioner 

- ställa hur- och varför-frågor till eleverna istället för exempelvis ja- eller nej-frågor 

- observera hur eleverna arbetar både individuellt och i grupp 
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Heddens beskriver också att laborativa aktiviteter gör det möjligt för läraren att upptäcka de 

olika tankestrategier som elever använder då de löser matematiska problem. 

Szendrei (1996) beskriver att laborativa material och uppgifter kan hjälpa elever att förstå 

procedurer, begrepp och andra aspekter i matematiken på ett bra sätt. Samtidigt framhåller 

hon att materialen inte talar för sig själva, utan att lärarens roll är att tillföra mening och 

matematik till det material som man använder och att lärarens didaktiska kunskaper då är av 

stor vikt (Szendrei, 1996). 

2.2.5 Inlärning 

Malmer (1999) framhåller att elever som har svårt för matematik ofta har en svag 

abstraktionsförmåga och att de har svårt att skapa bilder och tankestrukturer av matematiken. 

Hon menar att detta ofta är tätt sammankopplat med elevers begränsade ordförråd. Malmer 

menar att det är viktigt att låta laborativa moment ingå som en naturlig och integrerad del i 

matematikundervisningen och att detta kan påverka elevers lärande positivt på flera sätt, inte 

minst då eleverna får öva upp sitt matematiska språk tillsammans med andra. Hon beskriver 

att alla elever oavsett ålder och kunskapsnivå har behov av laborativa inslag för sitt lärande. 

Malmer menar att språket är viktigt både för att eleverna ska kunna utveckla 

begreppsförståelse, men också för utveckling av det logiska tänkande. Malmer (1999) 

presenterar sex stycken inlärningsnivåer som hon anser ”… bör beaktas och bli föremål för 

undervisning om en effektiv inlärning och förståelse skall kunna ske för alla elever” (Malmer, 

1999:30). Nedan följer en kort beskrivning av de olika nivåerna: 

1. Tänka – Tala 

Fokus: Erfarenheter, ordförråd, associationer. 

Utgångspunkt för undervisning bör tas i elevers verklighet och erfarenheter. Man ska som 

lärare skapa inlärningstillfällen där eleverna får ”… öva sin förmåga att själva undersöka, 

upptäcka och uppleva” och även utveckla sitt ordförråd (Malmer, 1999:31). 

2. Göra – Pröva 

Fokus: Konkret handlande. 

Att använda ett laborativt och undersökande arbetssätt för att göra matematiken konkret för 

eleverna. Det är viktigt att låta eleverna arbeta med händerna. Det är av stor vikt att laborativa 

moment finns med som en naturlig del i matematikundervisningen och att de sätts in i ett 

sammanhang. 
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3. Synliggöra 

Fokus: Representationsformer. 

Viktigt att arbeta med olika representationsformer för att hjälpa och ge stöd åt elever på väg 

mot det abstrakta i matematiken. Att använda sig av bilder, figurer, mönster och så vidare är 

viktigt. Det är viktigt att låta eleverna strukturera och uttrycka sina tankar på olika sätt för att 

de ska få förståelse för matematiken. 

4. Förstå – Formulera 

Fokus: Abstrakt symbolspråk 

Stora delar av skolans undervisning i matematik startar på den här nivån. Malmer (1999) 

menar att detta bidrar till att elever tappar intresset för matematiken. Det abstrakta 

symbolspråket blir ett främmande språk som sätter begränsningar och omöjliggör lärande i 

matematik. Det är viktigt att hjälpa eleverna att förstå symbolspråket och att ge dem verktyg 

för att kunna tolka det. 

5. Tillämpning 

Handlar om hur kunskaper kan användas vid problemlösning. Malmer framhåller att det är 

viktigt med en stegvis ökande svårighetsgrad i uppgifter. Att reflektera genom samtal och att 

analysera problem liksom att återkoppla till det laborativa arbetssättet och använda det i nya 

situationer blir viktiga redskap för eleverna. 

6. Kommunikation 

Att arbeta med att låta elever reflektera, beskriva och förklara sina tankar och idéer. Att 

diskutera och argumentera är en viktig del av matematikundervisningen. Här kan samarbete 

med andra ämnen också vara ett verktyg för att synliggöra matematiken för eleverna. 

2.2.6 Lärares intentioner 

Andersson (2008) har gjort en studie kring lärares upplevelser och tankar kring arbete med 

laborativ matematik. I studien lyfter hon fram lärares egna erfarenheter kring laborativ 

matematikundervisning. De lärare som deltagit i studien menar att laborativ matematik bidrar 

till att skapa variation i undervisningen och att elevers motivation påverkas positivt av 

arbetssättet. I studien skriver Andersson att lärarna menar att ett laborativt arbetssätt 

uppmanar till kreativitet och användandet av flera sinnen vid inlärning. Att arbeta laborativt är 

ett sätt att göra matematiken både roligare och mer konkret enligt flera lärare, men i 

Anderssons studie finns också de som varnar för att det ibland kan göra matematiken rörig för 
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vissa elever. Lärare i Anderssons studie menar att bakgrunden till att använda laborativt 

material är att öka elevers förståelse, men att fallet inte alltid blir sådant utan att aktiviteter 

ibland istället försvårar för elever. Andersson (2008) beskriver att flera av lärarna lyfter fram 

den viktiga roll som läraren själv har att leda arbetet för att en laborativ aktivitet ska ge det 

utfall som man önskar och inte förvirra elever. 

Rystedt & Trygg (2010) skriver att de ofta möter lärare som mer än gärna berättar om hur 

laborativ undervisning i matematik ger deras elever ökat intresse för ämnet och gynnar deras 

lärande. Men Rystedt & Trygg (2010) belyser även att det finns lärare som är kritiska och 

ifrågasätter varför man ska arbeta laborativt i matematik. Rystedt & Trygg (2010) menar att 

kritiken från lärare främst ligger i att det är tidskrävande att arbeta laborativt, att det kräver att 

skolan har en god ekonomi men också att lärarna upplever att eleverna tycker att det är 

barnsligt. Szendrei (1996) lyfter också fram kritik från lärare som ställer sig frågande till ett 

laborativt arbetssätt. Hon menar att det främst finns fyra faktorer som påverkar lärare att inte 

använda laborativa moment i sin undervisning: 

- det blir stökigt i klassrummet 

- eleverna förstör materialen 

- kostnaden är för hög 

- svårt att göra kopplingar mellan konkret och abstrakt 

2.2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis beskrivs att laborativ matematik är en undervisningsform där flera sinnen 

tas i bruk och där man arbetar på ett undersökande sätt. Arbetssättet ger möjligheter att bygga 

broar mellan konkret och abstrakt matematik, och ofta används någon form av praktiskt 

material.  Laborativ matematik erbjuder elever att få reflektera, samtala och diskutera 

matematik tillsammans. Genom arbetssättet får eleverna erfarenheter och referenspunkter som 

är värdefulla för att kunna förstå och tillämpa matematiken i olika situationer. I litteraturen 

beskrivs också arbete med problemlösning av rika problem, vilket har flera likheter med 

laborativ matematik. Indikationer ges också på att laborativa inslag är viktiga för alla elever 

oavsett ålder och kunskapsnivå. Undersökningar som gjorts visar att lärare upplever att 

arbetssättet ger möjlighet att skapa variation, göra matematiken rolig, mer konkret och 

påverka elevers motivation att lära på ett positivt sätt. Litteraturgenomgången visar också att 

det finns lärare som ställer sig frågande till att använda laborativa moment i undervisningen 
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och anledningen kan exempelvis vara att det är tidskrävande eller att det blir stökigt i 

klassrummet. 

3 Metod  

I följande kapitel redogör jag för mitt val av metod för undersökningen som jag genomfört 

och beskriver mitt urval av informanter till denna. Jag beskriver genomförandet av min 

undersökning samt bearbetningen av mitt empiriska material och jag belyser också de 

forskningsetiska principerna. Avslutningsvis finns en metoddiskussion där jag diskuterar vad 

mina val kan ha inneburit för studien. 

3.1 Intervju 

Kvalitativa forskningsmetoder är ett samlingsnamn för flera olika tillvägagångssätt för att 

samla in material. Bryman (2002) menar att intervju är en av de vanligast förekommande 

metoderna inom den kvalitativa forskningen, och detta beror inte minst på den flexibilitet som 

metoden erbjuder. Då kvalitativa intervjuer genomförs ligger tyngden vid att få vetskap om 

”…  intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt” (Bryman, 2002:300). Det är också 

önskvärt att intervjun rör sig i olika riktningar då detta kan ge en bild av vad intervjupersonen 

upplever som viktigt och relevant i olika frågor. Under kvalitativa intervjuer finns också 

möjligheten att som intervjuare följa upp intressanta svar med följdfrågor och också fördjupa 

svar från informanter (Bryman, 2002; May, 2001). Förhoppningen är att intervjun ska ge ett 

underlag och en bild av intervjupersonens (informantens) tankar, erfarenheter och upplevelser 

i olika frågor (Bryman, 2002; May, 2001). Det finns också en möjlighet att variera ordningen 

på frågorna i intervjuguiden om så önskas. Vid några tillfällen då jag genomförde mina 

intervjuer så ställde jag följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden, då informanterna gav 

intressanta svar som jag ville följa upp. Ett exempel från en av mina intervjuer var då en 

lärare uttryckte tankar kring att hon inte var helt nöjd med laborationer som hon hämtat från 

NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning). Naturligtvis ville jag följa upp detta 

svar, så jag ställde då följdfrågor och fick en bild av vad läraren syftade till. Det hände också 

att jag bytte plats på ordningen av frågorna i intervjuguiden vid några tillfällen. Detta valde 

jag att göra eftersom jag upplevde att vi skulle få ett bättre flyt i intervjun och en tydligare 

koppling till de svar som informanterna lämnat tidigare. Bryman (2002) beskriver att 

forskaren vill få ut så fylliga och detaljerade svar som möjligt under kvalitativa intervjuer, 

vilket kan jämföras med kvantitativa intervjuer där syftet är att få ut svar som ”… snabbt kan 
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kodas och bearbetas” (Bryman, 2002:300). Sammanfattningsvis menar Bryman (2002) att 

fördelen med att använda kvalitativa intervjuer som metod är att de är flexibla och följsamma. 

Bryman beskriver att kvalitativa intervjuer kan variera på olika sätt beroende på hur forskaren 

själv väljer att ta sig an dem. Bryman nämner två typer av kvalitativa intervjuer; 

ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2002:301). De 

ostrukturerade intervjuerna brukar enligt Bryman ofta tendera att likna vanliga samtal som 

kan byggas kring ett tema eller enstaka frågor. Vid semi-strukturerade intervjuer används en 

lista eller en intervjuguide med ämnen/teman eller frågor som forskaren önskar behandla eller 

beröra under intervjun vilket gör att denna form upplevs som något mer styrd än de 

ostrukturerade intervjuerna (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att samla in empiriskt material till detta examensarbete har jag valt att använda mig av 

kvalitativ, semi-strukturerad intervju. Anledningen till att jag valt en kvalitativ metod är för 

att jag vill få fram informanternas egna uppfattningar kring arbete med laborativ matematik. 

Min uppfattning är att jag genom att träffa lärare i intervjusituationer och att låta dem fritt 

besvara mina frågor i intervjuguiden skulle få in ett empiriskt material där lärares tankar och 

uppfattningar kring laborativ matematik skulle hamna i fokus. Från min sida var det önskvärt 

att få en så bred bild som möjligt kring lärarens uppfattningar inom ämnet och genom mitt 

metodval blev det också möjligt att ställa följdfrågor kring intressanta intervjusvar och 

fördjupa dessa. 

3.2 Urval 

Jag har genomfört mina intervjuer med fem stycken utbildade lärare som undervisar i år 4-6 

alternativt år 7-9. Lärarna är verksamma i två olika kommuner i Mellansverige.  Det finns en 

mängd olika urvalsmetoder att tillämpa då man ska genomföra vetenskapliga undersökningar, 

exempelvis bekvämlighetsurval eller sannolikhetsurval (Bryman, 2002; May, 2001; 

Johannessen & Tufte, 2003). Det är inte alla gånger som det finns ett syfte med att välja ut 

informanter slumpmässigt till en undersökning. När jag gjorde mitt urval av lärare till studien 

använde jag mig av ett strategiskt urval vilket är en icke-slumpmässig urvalsmetod 

(Johannessen & Tufte, 2003; May, 2001). Den bakomliggande orsaken till att jag valde att 

använda mig av en icke-slumpmässig urvalsmetod var för att jag satt upp vissa 

kriterier/restriktioner för vilka intervjupersoner som skulle vara en del av min undersökning. I 

mitt fall handlade det om att jag önskade komma i kontakt med lärare som undervisade i 
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matematik i år 4-9 och som arbetade laborativt i sin undervisning.  Jag kände till några lärare i 

år 4-9 som arbetade laborativt och jag tog kontakt med dessa via e-post alternativt telefon.  En 

av de lärare som jag visste om och som arbetade laborativt i sin undervisning, tipsade mig 

också om en annan lärare som skulle kunna tänka sig att delta i en intervju.  

3.3 Genomförande  

Jag har genomfört individuella intervjuer med fem lärare. Tre av de lärare som intervjuats 

undervisar i år 4-6 och de andra två lärarna i år 7-9 i grundskolan. Vid samtliga intervjuer har 

jag använt en intervjuguide (se bilaga 1) som jag tidigare testat under en pilotintervju. Jag har 

träffat alla lärare som deltagit i intervjustudien förutom en i skolmiljö, och intervjuerna ägde 

då rum i lärarens klassrum eller i grupprum. En lärare träffade jag i hemmiljö. Alla intervjuer 

inleddes med att jag frågade om det gick bra att intervjun spelades in, och samtliga lärare 

godkände detta. Vidare beskrevs syftet med undersökningen och de forskningsetiska 

principerna (se avsnitt 3.5) lyftes fram. Efter detta genomfördes intervjun och avslutningsvis 

bad jag att få återkomma om det skulle väckas några ytterligare frågor eller om det skulle 

finnas några oklarheter. Varje intervju tog mellan 20-35 minuter att genomföra. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon och jag förde också enkla minnesanteckningar 

över sådant som inte kom med på inspelningen, som exempelvis miner eller gester. Efter varje 

intervju tog jag också en stund för att skriva ner tankar som dykt upp eller reflektioner som 

jag gjorde under intervjuns gång. 

Frågan kring om man ska använda någon form av inspelningsverktyg eller inte under en 

intervju är viktig att reflektera över (May, 2001). May framhåller att det finns både för- och 

nackdelar med att använda exempelvis en bandspelare eller diktafon då man genomför 

intervjuer. Han menar att man kan tänka sig att vissa intervjupersoner blir hämmade av att allt 

de säger spelas in och dokumenteras. Fördelen med att använda diktafon och spela in 

intervjuerna upplevde jag var att jag hade möjlighet att under själva intervjun fokusera på 

informanten och dennes svar och följa upp med frågor istället för att fokus skulle ha kretsat 

kring att föra så noggranna anteckningar som möjligt, vilket också May (2001) framhåller 

som en av fördelarna med att spela in. Jag upplevde inte att någon av intervjupersonerna fann 

själva inspelningen som obehaglig och jag tror inte heller att det påverkade deras svar. Det 

som jag tror är viktigt i sammanhanget är att man som forskare eller intervjuansvarig gett 

informanterna information kring vem eller vilka som kommer att ha tillgång till materialet 
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och vad det kommer att användas till så att de vågar svara på de frågor som ställs på ett ärligt 

sätt. 

3.4 Analys 

Efter att jag genomfört mina intervjuer var det dags att överföra det inspelade materialet till 

papper. Genom att transkribera intervjuerna fick jag en mer överskådlig bild över de resultat 

som undersökningen gett.  Förhoppningen var att detta skulle underlätta arbetet med att hitta 

kategorier och gemensamma faktorer i intervjuerna, då jag kunde jämföra textdokument 

istället för att enbart lyssna igenom de inspelade intervjuerna. May (2001) belyser det faktum 

att transkribering av ett eventuellt inspelat material är tidskrävande för forskaren. Han menar 

dock att det inspelade materialet, men framförallt transkriberingen är mycket användbar i det 

efterföljande tolknings- och analysarbetet. Kvale & Brinkmann (2009) diskuterar hur tydligt 

och jämförbart ett inspelat material blir då man för över det till text. De lyfter fram att det kan 

vara svårt att överföra talspråk ordagrant till skriftspråk. De beskriver också att det finns få 

standardregler som reglerar hur detta arbete ska göras och att det därför kan variera mellan 

olika studier hur detta arbete genomförts. De menar dock att det som är viktigt är att man 

inom en och samma studie har samma ramar och regler för hur man överför det inspelade 

materialet till skrift (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag valde att transkriberat samtliga 

intervjuer och försökte att skriva ner intervjuerna så ordagrant som möjligt. Jag har försökt att 

använda samma språk i mitt textmaterial som det som finns inspelat, men jag valde medvetet 

att inte skriva ut ordet dom. Vid de tillfällen då intervjupersonerna använt ordet dom har jag 

valt att i mina transkriberingar istället skrivit dem alternativt de. Under transkriberingen har 

jag också markerat eventuella pauser under intervjuns gång. Varje intervju har tagit mellan 2-

3 timmar att transkribera och jag har totalt fått ut 32 sidor med textmaterial. 

Det textmaterial som jag fått ut har jag avkodat så att ingen förutom jag själv ska kunna 

identifiera de lärare som deltagit med hänsyn till konfidentialitetskravet (se avsnitt 3.5). De 

inspelade intervjuerna och det transkriberade materialet förvaras också på ett sådant sätt att 

inga utomstående ska kunna komma åt det. 

Efter att jag transkriberat alla intervjuer skrev jag ut dem på papper. Jag läste igenom varje 

intervju flera gånger och började sedan arbetet med att hitta olika kvaliteter och teman i de 

svar som mina informanter gett. Jag färgkodade de olika svaren utefter de kvaliteter och 

teman som jag identifierat, och som hade kopplingar till mina frågeställningar. Med hjälp av 
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färgkodningen upplevde jag att arbetet med att plocka ut de delar som upplevdes som 

relevanta för min undersökning blev lättare och det blev möjligt att skapa en tydlig struktur. 

Jag tolkade och analyserade svaren och sammanställde dem under rubriker som svarar mot de 

kvaliteter eller teman som urskiljts under analysarbetet. Några exempel på teman som jag 

identifierat under mitt analysarbete är; lust att lära, engagemang samt utveckla, utmana och 

stimulera. Som ett andra steg i mitt analysarbete analyserade jag mitt material i resultatet 

utifrån ett händelselogiskt perspektiv för att belysa lärares intentioner att arbeta med laborativt 

matematik samt vad som påverkar dessa. 

3.5 Forskningsetiska principer  

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt forskningsetiska principer (huvudkrav) som 

forskare ska ta hänsyn till då undersökningar genomförs. Principerna har tillkommit som en 

konkretisering av individskyddskravet som har för uppgift att skydda individer från skada, 

förödmjukelse och så vidare i samband med deltagande i undersökningar (Vetenskapsrådet, 

2002; Johannessen & Tufte, 2003). Vetenskapsrådet (2002) framhåller att dessa 

forskningsetiska principer finns formulerade för att ge forskaren normer och riktlinjer för hur 

man ska förhålla sig till de personer som deltar i en undersökning. Utifrån 

individskyddskravet har Vetenskapsrådet (2002) formulerat fyra huvudkrav: 

- Informationskravet: de personer som deltar i undersökningen ska informeras om syftet 

med den undersökning som de deltar i (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002; 

Johannessen & Tufte, 2003). 

- Samtyckeskravet: de som deltar i undersökningen har själva rätten att bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002; Johannessen & Tufte, 2003). 

- Konfidentialitetskravet: de uppgifter om personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002; 

Bryman, 2002; Johannessen & Tufte, 2003). 

- Nyttjandekravet: uppgifter som samlats in om enskilda personer får enbart brukas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002; Johannessen & Tufte, 

2003). 
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3.6 Metoddiskussion 

Vid alla typer av datainsamlingar är det viktigt att ta hänsyn till undersökningens validitet och 

reliabilitet. Reliabiliteten syftar till om svaren i undersökningen är tillförlitliga medan 

validiteten syftar till att belysa undersökningens giltighet (Bryman, 2002; Hartman, 2003). 

Inom ramen för min studie har jag tolkat och analyserat mitt empiriska material och det skulle 

kunna finnas en möjlighet att jag missförstått eller feltolkat svaren från informanterna vilket 

skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. Vad gäller studiens giltighet hoppas jag att man 

upplever att syfte och frågeställningar besvaras på ett tydligt sätt.  

Min undersökning baseras på intervjuer med fem lärare, vilket inte är ett speciellt stort 

empiriskt underlag. För att få en studie som är mer representativ skulle troligtvis ett större 

underlag av intervjuer behövas. Jag upplever dock att min studie ger en ganska klar bild av de 

uppfattningar som lärare har kring laborativ matematik, då det i det empiriska materialet finns 

flera kategorier och teman som är gemensamma för alla intervjuer.   

En aspekt att ta hänsyn till när det gäller intervjuerna är hur vida jag lyckades genomföra dem 

utan att mina uppfattningar kring ämnet eller olika frågor färgat informanternas svar. Jag har 

medvetet tänkt på hur jag formulerat och uttryckt mig under intervjusituationerna, men det 

finns ingen garanti för att jag inte på ett omedvetet sätt påverkat de svaren som lärarna gett. 

En effekt av detta skulle i så fall kunna mynna i det som Bryman (2002) kallar för 

intervjueffekten, vilken innebär att informanten inte svarar helt sanningsenligt utan anpassar 

sina svar efter vad denne tror att intervjuaren vill höra. 

4 Resultat av studien  

I följande avsnitt redogör jag för de resultat som intervjuundersökningen har gett. Jag kommer 

att presentera resultaten utifrån mina frågeställningar. Under respektive frågeställning är 

resultaten sedan uppdelade under olika rubriker utifrån de kvaliteter och teman som jag 

identifierat i mitt empiriska material under analysarbetet. 

4.1 Lärares definitioner av begreppet laborativ mat ematik 

De lärare som jag intervjuat menar att laborativ matematik är att arbeta praktiskt. De 

beskriver att laborativ matematik handlar om att åskådliggöra och konkretisera matematiken 

för alla elever, oavsett kunskapsnivå. Lärare i mitt material beskriver att laborativ matematik 
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handlar om att eleverna ska få arbeta med flera sinnen och använda alternativa material för 

att exempelvis upptäcka mönster eller samband. 

En lärare beskriver vad laborativ matematik är för henne på följande sätt: 

Laborativ matematik, det är när man tar till små hjälpmedel där man kan åskådliggöra 

matematiken. 

En annan lärare ger följande beskrivning av begreppet laborativ matematik: 

Då tänker jag att man konkretiserar matten. Men inte bara, alltså om du laborerar så vill jag ha 

matten fast om du tänker som en kemilabb. Du ska kunna ha en hypotes innan, det är ju inte 

alltid i och för sig. Du ska ändå kunna dra det ett steg längre än att bara konkretisera med pengar. 

Du ska kunna komma fram till någonting, du ska kunna upptäcka någonting. 

Lärare i mitt material beskriver att laborativ matematik är att arbeta praktiskt för att ge 

eleverna referenspunkter och förståelse för grundläggande begrepp och matematiska 

samband. De beskriver att laborativa momenten kan nyttjas genom att man som lärare knyter 

an innehållet från de laborativa aktiviteterna till teori för att nå ett djup i matematiken. De ser 

laborativ matematik som ett verktyg för att tillsammans undersöka och lägga en grund men 

också för att kunna nå djupare kunskaper. 

4.2 Lärares tankar kring vad ett laborativt arbetss ätt/angreppssätt 
kan innebära för elevers lärande. 

När lärarna skulle berätta om sina tankar kring vad ett laborativt arbetssätt/angreppssätt kan 

innebära för elevers lärande belyste de frågan ur olika synvinklar. Lärarna diskuterade hur ett 

laborativt arbetssätt/angreppssätt kan påverka elevernas lust att arbeta med och att lära sig 

matematik. De lyfte också fram och diskuterade vad arbetssättet kan innebära för enskilda 

elever rent kunskapsmässigt men också på ett mer personligt plan. 

4.2.1 Lust att lära 

De lärare som jag intervjuat beskrev att de upplever att ett laborativt arbetssätt engagerar 

elever och att det erbjuder elever ett lustfyllt lärande. Lärarna menar att de kan se och uppleva 

skillnad i elevernas deltagande och engagemang under lektioner då de arbetar laborativt i 

matematik. En lärare beskriver elevers deltagande under laborativa aktiviteter i jämförelse 

med räkning i läroboken på följande sätt: 
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Det är större engagemang. De tycker att det är ganska kul att få något att plocka med. De 

tycker att det är roligt när det är laborativt. 

I mitt material finns lärare som diskuterar att elever i år 4-9 inte verkar uppleva matematik 

som särskilt rolig eller intressant, men att de själva upplever att laborativa moment kan bidra 

till att förändra elevers inställning. Lärare beskriver att de sett och upplevt att elevers 

inställning och intresse för matematik förändrats i positiv bemärkelse då de tagit in laborativa 

moment som komplement eller ersättning för olika delar i den annars mer traditionella 

undervisningen (som exempelvis räkning i läroboken eller arbete med stenciler). Lärarna 

beskriver att laborativ matematik kan få elever att tycka att matematiken är spännande, kul 

och intressant. De menar också att laborativa inslag i undervisningen kan få eleverna att 

bibehålla lusten att lära. 

Lärare beskrev också att de upplever att ett laborativt arbetssätt gör elever mer sugna på att 

lära sig och att eleverna blir uppslukade av de uppgifter och material som de arbetar med. En 

lärare berättar med brett leende att hennes elever ibland frågar om de inte kan få fortsätta att 

arbeta under rasten eller om de kan få ta med sig material hem för att fortsätta, något som 

nästan aldrig sker då de räknar i matematikboken: 

Det finns en annan lust för matematiken. De vill verkligen lära sig och de är nyfikna. De 

glömmer bort tiden och är helt uppe i det som de jobbar med. De vill fortsätta arbeta under 

rasterna eller ta med sina saker hem. 

Laborativ matematik är ett sätt att visualisera matematiken för elever och att ge dem 

referenser och minnesbilder menar lärare i min studie. De beskriver att ett laborativt arbetssätt 

är nödvändigt för att kunna hjälpa eleverna att göra övergångar mellan konkret och abstrakt. 

Lärarna berättade också att det nästan alltid finns en eller flera elever i varje klass som de 

undervisar i som har svårt att se eller skapa bilder av matematiken. Lärarna berättade att de 

tror att det laborativa arbetssättet är väldigt viktigt inte minst för dessa elever. Då elever får 

arbeta laborativt tillsammans med andra och med stöd av läraren så kan det förbättra deras 

förmåga att visualisera matematiken och att skapa egna bilder. Att kunna skapa bilder och att 

visualisera matematiken menar lärarna är ovärderligt i flera sammanhang, därför att bilder kan 

hjälpa en att hitta strategier och lösningsmetoder för att hantera olika matematiska problem. 

En lärare beskriver förmågan att kunna skapa bilder av olika matematiska problem på följande 

sätt: 
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De får verktyg för att kunna hantera matematiska problem. Om de kan få och skapa egna bilder 

inne i huvudet så kan det hjälpa dem att lösa nästan vilka problem som helst. 

Att arbeta laborativt kan även få eleverna att förstå och inse värdet av matematiken enligt 

lärare som intervjuats i min studie. De menar att när elever själva exempelvis får upptäcka 

olika samband eller ta fram formler så ser och upptäcker de att matematiken finns runt 

omkring oss på ett naturligt sätt. Matematiken är inte något konstruerat och påhittat som bara 

finns i läroböcker. Lärarna beskriver också att ett laborativt arbetssätt skapar en nyfikenhet för 

matematiken hos elever. En lärare beskriver laborativ matematik som spännande och ”… att 

det är ett språk man ska lära sig precis som andra språk”. Då elever ska lära sig språket är 

laborativa moment ett viktigt verktyg för att de ska få öva upp sina matematiska kunskaper i 

både skrift, bild och tal enligt läraren. 

I mitt material finns lärare som också påpekar att ett laborativt arbetssätt är utmanande i 

positiv mening, för alla elever. De beskrev att de under laborativa aktiviteter har möjligheter 

att utmana varje enskild elev genom att diskutera och ställa frågor. Naturligtvis förutsätter det 

att man som lärare har koll på vilken kunskapsnivå som varje enskild elev befinner sig på för 

att kunna utmana dem på rätt sätt. 

Min uppfattning är att de flesta tycker att det är väldigt trevligt med laborativa moment. Sen är 

det inte alla som förstå hur mycket det ger och då kan de tycka att det är slöseri med tid. Men 

när de sedan inser vad mycket det ger och när jag utmanar dem hela tiden då tycker de att det 

är bra och de kan se vitsen med det. 

Vidare beskriver lärare i mitt material att det är viktigt att matematikundervisningen är 

utmanade för alla elever och att de uppgifter som elever möter är anpassade för dem. Lärarna 

belyser också sin egen roll i samband med att de arbetar laborativt i matematik. De beskriver 

att det krävs en insats och ganska mycket arbete från deras sida för att de laborativa 

aktiviteterna eller momenten ska ge elever de kunskaper eller insikter som det är tänkt att de 

ska få med sig. 

4.2.2 Kunskaper 

Lärare i min studie beskriver att arbete med laborativa aktiviteter ger kunskaper som fastnar 

hos eleverna, en varaktig och bestående kunskap. Lärarna beskriver att elever ofta kan 

associera tillbaka till laborationer eller aktiviteter som de gjort då de exempelvis vid senare 

tillfällen ska lösa uppgifter i läroboken. En lärare beskriver en situation på följande sätt: 
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Och när vi sedan bara kör teori så kan de ofta referera till det vi har gjort. ”Var det när vi 

gjorde det här? Hänger det ihop?”. De har en annan bank i ryggsäcken när de kommer till 

problem. ”Ja, men hänger det ihop med det här eller det här? Kan jag tänka på det här sättet 

som när vi gjorde den här grejen till exempel?”. 

Lärarna berättar att de tror att elevernas förmåga att koppla teori till praktiska moment 

handlar om att eleverna under laborationer får tänka mycket självständigt och diskutera och 

argumentera tillsammans med andra elever. De får möjligheter att tillägna sig kunskaper på 

olika sätt när de laborerar, dels genom att diskutera men också genom att rita, testa och pröva 

sig fram och lärarna tror att detta bidrar till att kunskaperna fastnar. När elever arbetar 

laborativt sker det ofta i grupp om två eller fler elever. Om det är någon som har svårt att 

förstå det som uppgiften handlar om eller det resultat som gruppen fått fram finns det en 

styrka i att eleverna får hjälpas åt och förklara för varandra, berättar lärare i min studie. En 

lärare beskriver styrkan i att elever deltar aktivt och hjälper till att förklara på följande sätt: 

För det kan vara så att när Pelle säger det här då fattar Stina. Det är inte säkert att det är när jag 

säger något. 

Lärarna menar att det många gånger är en hjälp för elever att få höra sina kamrater beskriva 

ett matematiskt problem eller lösningen på det. De framhåller också att det är viktigt att 

eleverna får arbeta med flera olika sinnen samtidigt i matematik, något som sker väldigt ofta 

och på ett naturligt sätt då eleverna arbetar laborativt.  

Vid laborativt arbete har lärare som jag intervjuat också uppmärksammat att eleverna ställer 

frågan ”Varför?”  betydligt oftare jämfört med när eleverna arbetar i läroboken. En lärare 

beskriver sina tankar kring detta på följande sätt: 

De väcks av nyfikenhet, de blir nyfikna. Och jag tror det, ställer eleverna frågan varför, då vill 

de veta svaret. Och de gånger jag ställer frågan varför då kommer jag oftast ihåg svaret men 

om någon knackar mig på axeln och säger du, du vet om det här va? Mmm, ja visst. Alltså då 

fastnar det inte på samma sätt. Det är lättare att få dem att ställa ”varför-frågor” när de gör 

laborationer. 

Vidare beskriver lärare också att den laborativa matematiken gör att man som lärare många 

gånger kan få en annan förståelse för hur elever har tänkt då de löst olika uppgifter eller 

problem. Om de någonstans har stött på en svårighet eller tänkt på ett sätt så att uppgiften inte 
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gått att lösa kan man många gånger använda det för att göra en ”positiv tankekullebytta” som 

en av lärarna i studien själv uttryckte det: 

För att någonstans så blir deras ”feltänk” i en laborativ uppgift oftast en positiv tankekullebytta 

där man kan säga ”Aha, du tänkte så och så upptäcker man något annat”. Och det är också det, 

att då kan du upptäcka något annat men i boken så blir det oftast att du upptäcker fel och då 

skiter vi i felet. Och då bryr vi oss inte om varför det blev fel utan vi bryr oss bara om att tänka 

om så att det blev rätt. 

Elevers ”feltänk” kan skapa en förståelse för de svårigheter som elever kan ha, men det kan 

också leda till nya upptäckter kring matematik eller nya delar som inte fanns med som en 

tänkt del i uppgiften. Lärare i mitt material beskriver att när eleverna arbetar i läroböckerna 

uppstår det ofta en slags hets att få så många rätt som möjligt och hinna så långt det bara går. 

Lärarna berättar att då eleverna ber om hjälp med uppgifter i boken blir det gärna att man som 

lärare upptäcker felet och hjälper eleverna att rätta till det så att det stämmer överrens med 

facit. 

En lärare framhåller också att ett laborativt arbetssätt bidrar till att elever blir bättre på att 

dokumentera och skriva ner sina tankar och lösningar. Då läraren arbetar laborativt i sina 

klasser är hon väldigt noggrann med att eleverna dokumenterar det som de gör på ett 

ordentligt sätt. 

Jag tror också att de blir bättre på att dokumentera det de gör, men det kanske är för att jag är 

stenhård med det. Att de måste göra det. Att de måste veta vad de håller på med och varför. 

Det är inte bara resultatet som är viktigt även om resultatet är jätteviktigt så klart. 

4.2.3 Personlighetsutvecklande 

Lärare i mitt material beskriver att elever vid laborativt arbete får tänka mycket själva och 

reflektera över vad de gör tillsammans med andra. De får också diskutera och argumentera 

för sin sak och värdera det som de kommit fram till. Lärarna menar att laborativ matematik 

inte enbart utvecklar eleverna rent matematiskt utan att det också kan vara 

personlighetsutvecklande. De beskriver exempelvis att de upplever att elevers självförtroende 

och självkänsla stärks då de tillsammans med andra kan lösa olika problem och uppgifter. 

Elever som upplever att matematik är svårt kan påverkas positivt då de får arbeta laborativt 

och ser att de förstår och kan lösa samma uppgifter som andra i klassen. En lärare beskriver 

en situation då elever presenterar sina olika lösningar för varandra så här: 
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Och då får de presentera sina olika lösningar, och då lär de sig av varandra. ”Aha, tänkte du så, 

så har inte jag tänkt. Jag gjorde på det här sättet”. Och sen så går de fram och visar och 

förklarar och berättar för varandra. 

4.2.4 Arbetssätt/angreppssätt 

Vad ett laborativt arbetssätt/angreppssätt kan innebära för elevers lärande är en viktig fråga att 

reflektera över menar lärare i mitt material. Det är viktigt att reflektera över vad det är vi lär 

våra elever och vilka medel vi använder för att de ska få matematiska kunskaper. Lärarna 

lyfter det faktum att läroboken idag väldigt ofta styr och påverkar matematikundervisningen, 

och att det sällan reflekteras över vad detta innebär för eleverna då matematikboken blivit en 

naturlig del i undervisningen. Lärarna beskriver att det finns ett behov av andra arbetssätt och 

arbetsformer än individuell räkning i boken för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla 

grundläggande matematiska kunskaper, men också för att nå längre inom ämnet. En lärare 

uttrycker sina tankar kring användandet av läroboken i allt för stor utsträckning på följande 

sätt: 

Jag tror att vi i skolvärlden tränar barn i att bli duktiga i matteboken. Jag tror inte att vi tränar 

barn på att bli så himla duktiga i matematik alla gånger. 

Jag vill också framhålla att lärare i mitt empiriska material menar att laborativa aktiviteter och 

inslag i undervisningen är viktiga och betydelsefulla för alla elever. Det är ett arbetssätt som 

gör det möjligt för alla elever att arbeta med samma material, men att de sedan kan komma 

olika långt beroende av sina kunskaper. En lärare uttrycker följande: 

Det är ju inte bara för att konkretisera för de svaga, för det är inte säkert att de förstår det bättre 

genom att se det, men jag tänker att man ska erbjuda eleverna så många sätt som möjligt att 

lära sig på. Och om de får se, höra och göra så tror ju jag att det är ett bra sätt. 

En annan lärare belyser också att laborativa aktiviteter och uppgifter utmanar de duktiga 

eleverna och att de kan vara av betydelse för deras vidare intresse för ämnet: 

För att jag tänker så här, att det är så viktigt för de duktiga eleverna att de får fortsätta att ha 

utmaningar i matematiken för annars lägger de ju ner. För får de räkna hundra tal av sådant 

som de redan kan så blir inte matten intressant för dem. Utan det är ju jätteviktigt att 

fortfarande utmana även dem. 
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4.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar mina resultat att lärare upplever att laborativ matematik engagerar 

och erbjuder elever ett lustfyllt lärande. Resultaten visar också att lärare upplever att laborativ 

matematik bidrar till att göra undervisningen spännande, kul och intressant för elever. 

Dessutom skapa arbetssättet nyfikenhet och ge elever kunskap som fastnar och är varaktig. 

4.3 Möjligheter som lärare ser och upplever med att  arbeta 
laborativt i matematik 

De möjligheter som lärare i mitt material beskriver med att arbeta laborativt i matematik är 

flera. Bland annat beskriver de att de får en möjlighet att skapa lust och engagemang hos 

elever men också erbjuda en undervisning som är utmanande för alla, oavsett kunskapsnivå.  

4.3.1 Skapa engagemang och lust att lära 

En av de främsta möjligheterna med att arbeta laborativt som lärare i mitt material beskriver 

är att det skapar engagemang och lust att lära hos elever. Lärarna menar att de kan få elever 

att tycka att matematiken är rolig och intressant genom att arbeta med laborativa material och 

uppgifter. En lärare beskriver arbetet med laborativ matematik tillsammans med sina elever på 

följande sätt: 

Men de vill hålla på mycket. Så om de nu har fått för sig att det är kul ”Ååå kan vi inte hålla på 

med det idag?”. Det är roligt att de frågar efter matten. 

Lärarna beskriver också att de på ett tydligare sätt får möjligheter att visa nyttan med att 

kunna matematik för eleverna. Lärarna menar att eleverna får en annan bild då de själva kan 

få upptäcka att matematiken finns lite var stans runt omkring oss. Lärarna beskriver också att 

en annan möjlighet med laborativa inslag i undervisningen är att det kan bidra till att behålla 

lusten att lära matematik hos eleverna. En lärare säger följande: 

Det är att få barnen att tycka att det är spännande och kul och intressant. Jag tror det att om vi 

kan bibehålla lusten så är det jättemycket värt. 

4.3.2 Utveckla, utmana och stimulera 

Lärare som deltagit i min studie menar att laborativa uppgifter ger elever chansen och 

möjligheten att visa sin matematiska förmåga på ett annat sätt jämfört med när de räknar i 

läroboken. Elever kommer ofta med mer kreativa lösningar och de har ofta också använt 
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olika representationsformer då de löst laborativa uppgifter menar lärarna. De beskriver också 

att elever pratar och diskuterar mycket när de arbetar laborativt. De menar att ett laborativt 

arbetssätt erbjuder möjligheter att diskutera och ger elever mycket mer än pass då de arbetar 

individuellt i läroboken. Elever stimuleras och utmanas genom de laborativa aktiviteterna och 

diskussionen tillsammans med andra utgör en viktig del av lärprocessen. 

Lärare i mitt material beskriver också att ett laborativt arbetssätt är lämpligt för alla elever. 

De menar att laborativ matematik gynnar alla elever, fast på olika sätt. För vissa elever är det 

ett nödvändigt verktyg för att kunna förstå matematiken. För andra elever kan det ge extra 

utmaningar och blir som en krydda som gör matematiken lite mer spännande och utmanande. 

Lärarna beskriver att de får möjligheter att utmana eleverna och deras tankar på ett naturligt 

sätt vid laborativa moment. En lärare illustrerar detta på följande sätt: 

Vad är det du har gjort? Vad är processen i det här talet? Och så får de lägga upp det och det är 

jättenyttigt. Så både väldigt duktiga och de som behöver se det här har nytta av det. Alla har 

nytta av det. 

Ett laborativt arbetssätt möjliggör också för samarbete på olika sätt, dels mellan 

elev(er) - elev(er) och elev(er) - lärare. Ett laborativt arbetssätt ger eleverna möjlighet att driva 

varandra framåt och att tillsammans vrida och vända på sina tankar och idéer. Lärare i mitt 

material beskriver att de får möjligheten att utmana och att arbeta tillsammans med eleverna 

för att få dem att nå högre. Laborativ matematik ger förutsättningar för att kunna utmana alla 

elever på sin egen individuella nivå och att ge lagom stora utmaningar för att alla elever ska 

utvecklas. Lärarna beskriver också att ett laborativt arbetssätt ger möjligheter att förklara 

matematiken på flera sätt. De menar också att både lärare och elever ofta kan hjälpas åt med 

att berätta och beskriva uppgifterna och de lösningar som en grupp fått fram. Lärarna menar 

att det finns en styrka i att eleverna får vara med och berätta och att uppgifterna ger 

möjligheter för elever att få höra olika personer berätta och förklara vilket kan vara positivt. 

En annan fördel med att arbeta laborativt, som lärare i mitt material beskriver, är att man kan 

knyta matematiken till elevernas verklighet och att fånga deras intressen. Lärarna beskriver att 

de får möjlighet att anpassa och ta fram ett material för just de elever som finns i en viss klass 

eller grupp. Den största vinsten med detta beskriver de som att eleverna blir nyfikna och att de 

som normalt inte brukar vara speciellt aktiva eller tycka om matematiken, luras med och kan 

upptäcka att det faktiskt kan vara både roligt och intressant. 
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En annan faktor som lärare i min studie lyfter fram, är att ett laborativt material gör det 

möjligt för elever att nå många av målen i kursplanen, och också arbeta medvetet mot de 

strävansmål som finns formulerade. Att arbeta laborativt ger också möjligheter att komma 

från den bundenhet som finns till läroboken, enligt lärare i min studie. De beskriver att 

laborativa moment ibland kan få fungera som komplement till boken, men att det också finns 

möjligheter att ersätta delar av läroboken med laborativa moment, inte bara för att skapa 

variation, utan också för att det ska vara möjligt att nå alla mål i kursplanen för matematik. 

4.3.3 Länk mellan konkret och abstrakt 

Lärare i mitt material beskriver att det många gånger kan finnas en problematik när elever ska 

gå från konkret till mer abstrakt matematik, eller tvärt om. De beskriver att laborativa 

uppgifter kan fungera som en länk mellan den konkreta och mer abstrakta matematiken. 

Lärarna beskriver också i detta sammanhang att de upplever att arbete med laborativ 

matematik gör att eleverna kan få med sig en bank med referenser, bilder och erfarenheter 

som de kan ha nytta av då de senare möter mer abstrakta uppgifter som de ska arbeta med. De 

har fått med sig tankeverktyg som de kan använda för att lösa matematiska uppgifter. 

4.3.4 Utforska matematiken 

Lärare som jag intervjuat beskriver att de upplever att laborativa uppgifter och aktiviteter kan 

leda till att man tillsammans med sina elever får utforska matematik som de ”hittar”. Det finns 

lärare som beskriver att elever ibland har tänkt fel men ändå kommit åt matematik i uppgiften. 

Lärarna menar då att det är viktigt att ta tillvara dessa tillfällen och gärna använda deras 

upptäckt på ett positivt sätt, kanske till en diskussion i helklass. Lärare beskriver också att de 

får möjligheter att använda elevers ”feltänk” för att kanske nå ett ytterliggare matematiskt 

innehåll i uppgiften. Lärarna menar att det är en fördel att låta eleverna utforska matematiken 

och att det kan visa elever att många delar av matematiken hänger ihop och inte är uppdelad i 

kapitel som i matematikboken. De jämför dessa tillfällen med när elever räknar i läroboken. 

Då finns det inte riktigt tid utan eleverna vill bara få ett rätt svar som stämmer med facit så att 

de kan räkna vidare, och dessutom är matematiken tydligt indelad i olika kapitel. 

En möjlighet som lärare i mitt material också beskriver är att ett laborativt arbetssätt gör det 

möjligt för elever att själva upptäcka matematik. Lärarna beskriver att det handlar om att 

konstruera uppgifter där elever själva kan hitta exempelvis samband eller mönster. 
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Exempelvis beskriver en lärare hur hennes elever fått arbeta med laborativa uppgifter där 

målet var att eleverna skulle ta fram räta linjens ekvation med hjälp av laborativt material. 

En annan möjlighet som lärare i min studie lyfter fram är att ett laborativt arbetssätt många 

gånger ger möjligheter att samarbeta med andra ämnen på ett naturligt sätt. Lärare i mitt 

material beskriver att det exempelvis kan vara mycket givande att ha ett tätt samarbete med 

träslöjden: 

Det kan jag säga också som ett tips. Det är att ha ett nära samarbete med slöjden. Vi har haft 

det under det här läsåret. Det har varit rena mattegrejer. Och att se dem ”Det där har jag gjort”, 

det blir också en grej. 

4.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar mina resultat att de främsta möjligheterna som lärare ser med att 

arbeta laborativt är att det skapar lust och engagemang hos elever och att det gör det möjligt 

för elever att själva upptäcka matematiken. Vidare menar lärare att de upplever att laborativ 

matematik gör det möjligt att utmana alla elever och att de också får chansen att visa sin 

matematiska förmåga på alternativa sätt. Resultaten beskriver också att lärare upplever att 

laborativ matematik möjliggör samarbete av olika slag och att det finns stora möjligheter att 

knyta matematiken till elevernas verklighet och fånga deras intressen. Avslutningsvis visar 

resultaten också att laborativa aktiviteter kan fungera som en bro mellan konkret och abstrakt 

matematik. 

4.4 Hinder och begränsningar som lärare kan uppleva  med att 
arbeta laborativt i matematik. 

4.4.1 Hitta bra uppgifter och material 

Lärare i mitt material beskriver att det kan vara svårt att hitta bra uppgifter och material att 

arbeta med under vissa arbetsområden, exempelvis taluppfattning. Detta kan då bli ett hinder 

för att arbeta laborativt. Samtidigt lyfter de fram att det finns mängder med uppgifter att tillgå 

om man tittar i böcker och på Internet. Lärare i min studie menar dock att det ibland kan vara 

så att de uppgifter som de hittar är för stora eller för styrda vilket kan göra att uppgifterna 

svävar ut för mycket och att det blir svårt att komma åt matematiken. De berättar att det är 

viktigt att göra uppgifterna till sina egna och anpassa dem efter sina elever. Lärarna menar 

också att det många gånger kan vara lätt att hitta uppgifter, men att de inte alltid har ett tydligt 

syfte och mål. De beskriver att uppgifter ibland kan leda till Hands on – minds off. 
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För det tar oerhörd tid att få fram en laboration, för vi är duktiga på, även på den här skolan, att 

ta fram konkreta uppgifter eller mattegrejer som inte har med boken att göra men jag är inte 

säker på att det ger så mycket. Det blir lätt Hands on – minds off. Man måste vara väldigt noga 

med vad det är man vill belysa och försöka få fram det. Även om man tycker att man har det i 

sin labb så är det inte säkert att det kommer fram när man har den i klassrummet. De ska ju lära 

sig något, inte bara ha roligt. 

Lärare i min studie beskriver att tillgången på bra uppgifter och material kan begränsa hur ofta 

de arbetar laborativt med sina elever. En lärare säger följande: 

Och tyvärr har jag inte så mycket bra material så att jag kan erbjuda dem det. På riktigt är det så, 

för jag vägrar att lägga fram en halvtaskig uppgift. 

4.4.2 Tid 

En lärare berättar att hon upplever att det finns ett stort hinder för att utveckla den laborativa 

undervisningen: 

Tiden. Man kan känna sig lite pressad och stressad. 

Efter vidare diskussion konstaterar hon följande kring sitt arbete och menar att det troligtvis 

ändå är värt att investera extra tid och att det är mödan värt: 

Men Rom byggdes inte på en dag. Det tar tid att komma in i ett annat tänkande. Det kan inte 

bli sämre utan det kan bara bli bättre. 

De lärare som deltagit i intervjuer inom ramen för detta arbete beskriver allesammans att de 

på ett eller annat sätt upplever att tiden kan vara ett hinder eller en begränsning när det 

kommer till att arbeta med laborativ matematik. Dels beskriver de att det tar mycket tid i 

anspråk att hitta och skapa bra uppgifter. Lärarna beskriver att de ofta får ta av sin egna 

privata tid för att tillverka eller plocka fram material.  

Lärarna berättar också om planeringstiden. Den ska räcka till mycket och att planera 

laborativa aktiviteter tar många gånger ganska lång tid då man ska bestämma aktivitet, ta fram 

material och så vidare. Därför berättar de att det ibland är lättare att ta till boken, men att man 

då måste fundera kring vad det val man som lärare gör innebär för eleverna och deras lärande. 

Lärare i mitt material berättar också att lektionernas längd kan utgöra ett hinder. Är 

lektionerna för korta kan det bli svårt att hinna med en laborativ uppgift, i alla fall om det är 
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en större och mer omfattande uppgift. En lärare beskriver sina tankar kring att lektionstiden 

ibland kan vara för kort och bli ett hinder då det är flera moment som ska hinnas med under 

en lektion: 

Om man har kort undervisningstid så kan det svårt att få till det. För det är ändå en inledning, 

ett göra-moment, oftast, och sedan ska de tänka och sammanfatta och så ska man också ha en 

diskussion. Och diskussionen efteråt är jätteviktig. 

Lärare i mitt material lyfter också fram en annan problematik som kan bli eller vara ett hinder 

då man vill arbeta laborativt i matematik, nämligen att elever kan känna sig stressade då en 

eller flera lektioner används för laborativa moment. De beskriver att de upplevt att elever 

blivit stressade för att de inte får och hinner arbeta i läroboken under lektionerna. Samtidigt 

framhåller lärarna också att förhållandet kan vara omvänt. Vissa elever kan känna sig väldigt 

stressade över att hinna räkna i boken och att laborativt arbete istället kan ge dem mer och 

minska deras stressnivå.  En lärare beskriver: 

Kommer det då en stolle och säger att ”Nähä, den här lektionen ska vi inte räkna i 

matteboken”. Då blir de stressade och känner att ”När ska jag göra det då?”. 

Vidare beskriver lärare att detta är ett hinder som man måste övervinna tillsammans med sina 

elever genom att prata och diskutera om varför man gör vissa laborativa moment och varierar 

undervisningen. Man måste som lärare också vara noga med att belysa det matematiska 

innehållet så att eleverna faktiskt ser att de arbetar med matematik även då de laborerar, fast 

att det sker på ett annat sätt än i läroboken. Matematik handlar inte bara om att räkna i boken.  

4.4.3 Ekonomi 

Lärare i mitt material beskriver att ekonomin kan begränsa de möjligheter som finns för att 

arbeta laborativt och att utveckla material, uppgifter och sin egen kompetens ytterligare. De 

menar att det finns otroligt mycket material att köpa och många utbildningar som skulle 

kunna vara utvecklande och givande, men att det inte är självklart att skolans ekonomi 

möjliggör för detta. 

4.4.4 Engagemang och fantasi 

Alla lärare i min studie arbetar laborativt och upplever att det engagerar eleverna. De menar 

att det bara är fantasin som sätter stopp och kan vara ett hinder för vad man kan göra för 

uppgifter och vad man kan uppnå med dem. 
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Lärare i mitt material beskriver att man ibland kan vara ensam i kollegiet om att vilja arbeta 

laborativt i matematik. Detta kan göra att det tar mycket kraft och tid och trots att man har ett 

engagemang och gärna vill kan arbetsbelastningen bli för stor. De beskriver att lärarens 

engagemang i slutändan är det som påverkar elevernas uppfattning både kring enskilda 

uppgifter men också för matematiken som ämne. 

Men spontant så kan jag uppleva att det är vem som undervisar, engagemanget hos dem. 

Tycker jag om matte så gör jag matten trevlig och har jag aldrig gillat matten så kan den bli 

långtråkig. 

4.4.5 Arbetsmiljö 

Lärare som jag intervjuat beskriver att miljön i klassrummet ibland kan bli stimmigare och 

betydligt livligare än lektioner då eleverna exempelvis arbetar i sina läroböcker eller med 

stenciler. De berättar att det är viktigt att man inte blir avskräckt från att arbeta laborativt på 

grund av detta, utan att det är viktigt att tillsammans med eleverna diskutera vilket 

arbetsklimat man vill ska råda i klassrummet då man arbetar och att man ger eleverna en 

chans att öva upp sin förmåga att fungera i lärsituationer tillsammans med andra. Det kan 

kanske vara så att eleverna är ovana vid arbetssättet och att ljudnivån höjs på grund av detta. 

Det kan också vara så att eleverna blir väldigt uppslukade av uppgiften och inte själva inser 

hur stökigt och pratigt det har blivit i klassrummet.  

4.4.6 Färdighetsträning 

Lärare som deltagit i min studie beskriver att det ibland kan vara så att man blir fast i att 

arbeta laborativt och att man glömmer bort att ge eleverna färdighetsträning. Lärarna menar 

att hur bra aktiviteterna än är så måste eleverna få befästa kunskaper genom att 

färdighetsträna. 

En lärare beskriver det på följande sätt: 

Hindret kan vara det att det blir lätt att man faller i diket. Det är så himla bra med laborativ 

matematik så man glömmer bort färdighetsträningen. Den är också viktig. 

4.4.7 Ej anpassat material 

Ett annat hinder som lärare som jag intervjuat beskriver är att man inte anpassar det 

laborativa materialet efter sina elever. Om eleverna får möta en uppgift som är för svår eller 
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avancerad och som inte är anpassade till dem så kommer de troligtvis inte att få med sig så 

mycket positiva erfarenheter från lektionen. Det går inte att som lärare alltid köpa färdiga 

koncept eller att kopiera uppgifter rakt av utan anpassning och justeringar krävs.  

Att anpassa materialet efter eleverna är viktigt. Så att man inte tänker att nu har jag det här och 

så använder jag det. Då kan man ha hälften av eleverna som kryper på golvet och liksom, de 

förstår inte. Man tappar dem. Det är viktigt med bra material och uppgifter som är för alla, 

även de som har det svårast. 

4.4.8 Syfte och mål 

Lärare i mitt material påpekar att det är viktigt att komma ihåg att man ska ha ett syfte med det 

man gör tillsammans med sina elever, att man ska ha ett mål. Lärare som jag intervjuat menar 

att det är viktigt att alltid ta tid för att göra ett gemensamt avslut och lyfta fram viktiga delar 

och belysa dem extra. En lärare beskriver följande: 

Om det är lite rörigt och stojigt och man själv ska få ihop allt material och man vill att ungarna 

ska förstå så är det jättelätt att man glömmer bort att knyta ihop säcken och då försvinner nog 

syftet. 

4.4.9 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar mina resultat att lärare upplever att det finns olika typer av hinder 

då man arbetar laborativt i matematik. Dels kan det vara svårt att hitta bra uppgifter som har 

ett tydligt syfte. Tiden kan också upplevas som ett hinder, både ur planeringssynpunkt men 

också vad gäller genomförande under allt för korta lektionspass. Även ekonomi kan påverka 

de möjligheter som finns för att arbeta och utveckla den laborativa matematiken på skolor. 

Resultaten beskriver också att arbetsmiljön kan bli stimmigare och mer livlig, vilket kan 

påverka lärares inställning till att arbeta laborativt. Avslutningsvis visar resultaten också att 

det kan finnas hinder med att arbeta laborativt om man inte anpassat material och uppgifter 

som man använder tillsammans med sina elever. 

5 Händelselogisk analys 

I följande avsnitt analyseras resultaten från min studie med utgångspunkt i ett händelselogiskt 

perspektiv. Om vi tillskriver innebörd och mening till handlande och uttalanden som 

människor gör och betraktar dessa som intentionella så kan vi tolka dem som värderingar eller 

uppfattningar (Halldén, 2002). 
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5.1 Lärares intentioner med att arbeta laborativt i  matematik 

Lärares intentioner i olika situationer genererar ett visst agerande eller handlande som 

påverkas av inre och yttre determinanter. När lärare undervisar har de oftast ett eller flera 

inlärningsmål som de arbetar mot tillsammans med sina elever och som ska uppnås. I 

resultatet av min studie beskrivs att lärare menar att det är viktigt att man har en klar avsikt 

med de uppgifter som man presenterar och gör tillsammans med sina elever. Det ska finnas ett 

syfte och mål med uppgifterna. Bakom lärarnas avsikter med lektioner finns föreställningar 

om vad man vill uppnå med en specifik uppgift och vilka kunskaper eleverna ska utveckla. 

I resultatet ger lärare uttryck för att ha klara intentioner med att arbeta laborativt i matematik. 

Resultaten visar att lärare menar att ett laborativt arbetssätt kan innebära olika saker för 

elevernas lärande. Det beskrivs att de upplever att elever blir mer engagerade och att de får en 

lust att lära matematik. Bakom lärarnas val att arbeta laborativt finns en förhoppning om att 

kunna erbjuda elever en undervisning som är meningsfull och som skapar engagemang och 

lust att lära. Resultaten visar också att lärarna uppfattar att elever blir mer nyfikna och 

upplever matematiken som spännande, kul och intressant och att laborativ matematik gör det 

möjligt att utmana eleverna och får dem att utvecklas både matematiskt och personligt. Ur 

resultatet kan man tolka att det finns olika möjligheter och mål med att arbeta laborativt. Det 

beskrivs bland annat att lärarna ser möjligheter att utmana elever och låta dem visa och 

utveckla sin matematiska förmåga på alternativa sätt. Ett mål kan vara att åskådliggöra 

matematiken för att underlätta elevers förståelse. Laborativ matematik gör det möjligt att 

konkretisera och visualisera matematiken för elever och ge dem användbara tankeverktyg. En 

av de intentioner som lärare kan ha med att arbeta laborativt kan vara att synliggöra 

matematiken och göra den greppbar för elever. 

Utifrån resultaten av studien tolkar jag det som att lärarna har för avsikt och mål att skapa en 

engagerande och lustfylld matematikundervisning för alla elever. De vill frambringa intresse 

och väcka nyfikenhet hos eleverna och detta möjliggörs genom ett laborativt arbetssätt. Jag 

uppfattar det också som att lärarna har för avsikt att arrangera en undervisning som ska ge ett 

långvarigt och beständigt resultat vad gäller elevers intresse och lust för matematiken, och 

lärarna upplever att deras arbete med laborativa aktiviteter stöttar de intentioner de har kring 

att erbjuda elever en lustfylld och meningsfull undervisning. Om lärarna inte skulle uppleva 

detta skulle de troligtvis inte tillämpa arbetssättet i sin undervisning. Genom att arbeta 

laborativt har lärarna intentioner att rikta undervisningen mot olika typer av matematiska 
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förmågor, så som att låta elever utveckla sina förmågor att använda sig av både skrift, bild och 

tal vid arbete med matematiska uppgifter. Lärarna vill visa att matematiken är mer än siffror 

och räkning i läroboken. De har intentionen att lyfta fram matematiken på ett alternativt sätt 

och de väljer ett laborativt arbetssätt då det finns bakomliggande faktorer som ger stöd för 

lärarnas tankar och idéer kring undervisningen. 

5.2 Faktorer som påverkar lärares intentioner kring  laborativ 
matematik 

Resultaten visar att lärare har tankar och föreställningar om elevers lärande och att de 

upplever att det laborativa arbetssättet är betydelsefullt för elever. Lärarnas möjligheter att 

själva styra sin undervisning och påverka upplägg och innehåll är en faktor som gör det 

möjligt att arbeta laborativt i matematik. I resultatet beskrivs att lärare upplever att ett 

laborativa arbetssätt i matematik ger stora möjligheter att utforma en undervisning för alla 

elever. Detta kan vara en av de faktorer som påverkar lärares intentioner med att arbeta 

laborativt i matematik. Lärarna beskriver att de arbetar laborativt dels för att skapa variation 

och göra matematiken lustfylld, men också för att arbetssättet ger elever mer än att arbeta 

individuellt i läroböcker. Lärarnas avsikter bakom att arbeta laborativt handlar om att de vill 

ge elever möjligheter att diskutera tillsammans med andra kring olika uppgifter och problem 

och på så sätt utveckla sin matematiska förmåga. 

Mina resultat visar också att lärare upplever att det finns hinder som påverkar deras 

möjligheter att arbeta laborativt och att utveckla arbetssättet. En av de faktorer som påverkar 

är tiden, en annan är ekonomin. Externa determinanter kan utgöra hinder för lärare i deras 

arbete. Om det exempelvis är brist på tid eller saknas möjligheter att av ekonomiska skäl köpa 

in material eller fortbilda sig så kan detta påverka i vilken utsträckning lärarna arbetar 

laborativt med sina elever.  

5.3 Sammanfattning 

Sammantaget visar analysen att lärare har intentioner och ser möjligheter med att arbeta 

laborativt i matematik. Dels skapar arbetssättet engagemang och lust att lära hos elever, dels 

ger det också möjligheter att möta elevers olika behov och ge elever utmaningar. En annan 

intention som lärarna kan ha är att eleverna ska utveckla olika matematiska förmågor i 

samspel med andra genom exempelvis diskussioner och samarbete. Det finns också faktorer 
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som kan påverka lärares intentioner med att arbeta laborativt på ett negativt sätt, så som 

exempelvis tid och ekonomi. 

I mitt resultat finns olika determinanter både av intern och av extern karaktär, som påverkar 

lärares intentioner med att arbeta laborativt i matematik. I figuren nedan finns en 

sammanfattning av några determinanter som jag identifierar i mitt material och som påverkar 

lärares intentioner med att arbeta laborativt. 

 

 
Figur 2. Determinanter som påverkar lärare att arbeta laborativt i matematik (Fritt från Halldén, 2002 samt Alm 
& Samuelsson, 2009).  

Faktorer som påverkar lärares intentioner mynnar ut i olika handlingar som möjliggörs 

beroende på olika determinanter. Utifrån intentioner sker olika handlingar som speglar lärares 

uppfattningar och tankar kring matematik.  
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6 Diskussion 

Att skriva denna uppsats har varit intressant och arbetet har gett mig värdefulla kunskaper 

kring laborativ matematik och vad arbetssättet kan erbjuda elever och lärare. Det har varit 

inspirerande och lärorikt att träffa och intervjua personer som arbetar med laborativ 

matematik i sin undervisning och få ta del av deras erfarenheter och tankar inom området. I 

följande avsnitt kommer jag att sätta resultaten från min studie i relation till litteratur och 

tidigare forskning för att belysa mitt syfte och mina frågeställningar kring laborativ 

matematik. I diskussionen kommer jag också att ge plats för egna tankar kring ämnet. 

Avslutningsvis kommer jag att dra slutsatser och ge förslag på vidare forskning inom 

området. 

6.1 Intentioner och mål med laborativt arbete i mat ematik 

6.1.1 Skapa variation, intresse, lust och engageman g  

Utvärderingar visar att elevers kunskaper inom matematikämnet har försämrats under senare 

år (Skolverket, 2003; Tengstrand, 2010). Elever visar också ett minskat intresse för ämnet 

matematik, vilket jag reflekterat över under min utbildning och under mina praktikperioder. 

För att komma till rätta med denna problematik menar Skolverket (2003) att det är viktigt att 

som lärare försöka skapa variation i sin undervisning genom att använda olika 

undervisningsmetoder och arbetssätt. Resultaten från min studie visar att lärare anser att det är 

viktigt med variation i undervisningen och de beskriver att laborativ matematik kan vara ett 

sätt för att skapa omväxling. Vidare beskriver de att ett laborativt arbetssätt kan väcka elevers 

intresse, nyfikenhet och engagemang för matematikämnet. Utifrån dessa resultat upplever jag 

att lärarna har för avsikt att skapa en meningsfull och varierande undervisning för alla sina 

elever genom att arbeta laborativt i matematik samt att de upplever ett stort värde i att 

tillämpa arbetssättet/angreppssättet. 

De lärare som deltagit i min studie har intresse för ämnet matematik, och jag tror att de har en 

klar bild av att det krävs alternativa metoder för att elever ska vara intresserade och känna lust 

att lära matematik. Skolverket (2003) menar att lust att lära är ett begrepp som är svårt att 

definiera. Elever beskriver att känslan av lust infinner sig när både kropp och själ engageras 

och då det lämnas plats för att tänka och känna (Skolverket, 2003). Ett laborativt arbetssätt 

bidrar inte enbart till att skapa variation i undervisningen, utan det finns också möjlighet att 

låta elever arbeta med flera sinnen och tillsammans med andra för att utvecklas.  
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Skolverket (2003) menar att många elever får ett minskat intresse och en minskad lust att lära 

matematik genom grundskolan. Detta är en problematik som varje lärare och skola måste 

arbeta med.  I mitt resultat finns dessa indikationer och lärarna beskriver att laborativ 

matematik kan vara ett sätt att göra eleverna intresserade eller att bibehålla deras intresse för 

ämnet. Samuelsson (2007) beskiver att lärares egna uppfattningar kring matematik kan 

påverka dennes undervisning och de metoder som man använder i klassrummet. Idag har 

lärare stora möjligheter att själva bestämma innehåll och upplägg av sin undervisning 

(Skolverket, 2003). Lärare i mitt material beskriver att engagemang och intresse för ämne och 

arbetssätt som man använder många gånger är avgörande för utfallet av undervisningen. Detta 

tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg, för min egen erfarenhet är att ens personliga 

inställning lätt smittar av sig på elever. Om man inte själv visar intresse och engagemang så 

kan det vara svårt att få eleverna intresserade och väcka deras lust.  

6.1.2 Åskådliggöra matematiken och arbeta med flera  sinnen 

De definitioner som lärarna i min studie ger av laborativ matematik stämmer väl överrens 

med den bild som också ges i litteraturen. Laborativ matematik handlar främst om att 

åskådliggöra och arbeta med matematik på ett sådant sätt att flera sinnen aktiveras. Resultaten 

visar att lärare inte enbart tänker att laborativ matematik handlar om att visualisera och 

åskådliggöra matematik för elever genom att använda exempelvis låtsaspengar, utan att 

arbetssättet också används för att nå en djupare förståelse och komma åt exempelvis samband 

och mönster av olika slag. Skolverket (2003) beskriver att elever många gånger är engagerade 

och har en positiv inställning till matematiken då flera sinnen aktiveras, vilket också 

framkommit i min studie.  

Sett utifrån mina resultat så anser lärare att laborativ matematik har en självklar plats i 

undervisningen så länge det finns ett syfte och ett mål med moment och övningar. Lärarna ser 

stora möjligheter med att arbeta laborativt tillsammans med sina elever, och jag upplever att 

de har tydliga intentioner och mål kring varför de väljer detta arbetssätt/angreppssätt. 

Exempelvis beskriver de möjligheter att stimulera och utmana elever och att de kan erbjuda 

uppgifter som hjälper eleverna att utvecklas både matematiskt och på ett personligt plan. De 

upplever också att elevers inställning till ämnet och undervisningen många gånger förändras i 

positiv riktning, vilket är önskvärt med tanke på att utvärderingar visar försämrade kunskaper 

och minskat intresse för matematik (se Skolverket, 2003). Lärare i min studie 

problematiserade också användandet av läroboken i förhållande till arbete med laborativ 
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matematik. De menade att ett laborativt arbetssätt erbjuder elever så mycket mer än enskilt 

arbete i boken, förutsatt att det finns ett syfte och ett mål med aktiviteterna. Jag tolkar detta 

som att de upplever att det finns ett behov att låta eleverna möta, upptäcka och arbeta med 

matematiken på alternativa sätt och att detta kan bidra till att eleverna får en känsla och 

förståelse för matematiken. Lärarna har klara bilder av vad det är de vill uppnå med sin 

undervisning och de har tankar bakom det innehåll och de metoder som de använder sig av 

när de arbetar med matematik tillsammans med sina elever.  

6.1.3 För alla elever  

En annan möjlighet som jag ser med att arbeta laborativt i matematik och som även 

framkommit i mitt resultat, är att man som lärare har möjligheter att skapa en undervisning 

som är för ALLA elever. Ett laborativt arbetssätt är undersökande och ofta lyfts matematiken 

fram på ett sådant sätt att den upplevs som konkret. Mitt resultat visar att lärare upplever att 

ett laborativt arbetssätt ger alla elever värdefulla kunskaper, oavsett ålder och kunskapsnivå. 

Det finns ett behov att åskådliggöra och visualisera matematiken. Det beskrivs att det som 

avgör utfallet av undervisningen är lärarens förmåga att utmana elever på deras egen nivå och 

att ställa frågor. Rystedt & Trygg (2010) beskriver att läraren har en viktig och avgörande roll 

för vilken effekt undervisningen kommer att få. Lärarens främsta uppgifter är att leda och 

organisera arbetet och att uppmuntra elever att diskutera med varandra (Rystedt & Trygg, 

2010).  

I detta sammanhang är det också viktigt att framhålla att laborativt material inte talar för sig 

självt, utan att det är lärarens uppgift att tillföra mening till materialet (Heddens, 1997; 

Szendrei, 1996; Rystedt & Trygg, 2005). Stedøy (2006) anför att det är viktigt att som lärare 

anpassa material och undervisning efter sina elever. Vidare menar hon också att det är viktigt 

med variation av arbetssätt för att man ska kunna tillgodose alla elevers behov. I resultatet 

från min studie belyser lärare problematiken kring vad som händer om man inte anpassar sina 

uppgifter efter de elever som man har. Det är viktigt att göra uppgifter till sina egna och att 

tänka igenom dem ordentligt innan man presenterar den för sina elever. Löwing (1996) anför 

vidare att det är viktigt att anpassa innehåll och undervisningsmetoder och ta hänsyn till 

problem, förkunskaper och behov som finns hos elever i klassen. 
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6.1.4 Varaktiga kunskaper och värdefulla referenspu nkter 

Ett intressant resultat från min studie är att lärare upplever att eleverna tillägnar sig kunskaper 

som är varaktiga under laborativa aktiviteter. Eleverna har många gånger förmågan att 

referera tillbaka till uppgifter som de varit delaktiga i när de vid senare tillfällen ska lösa 

uppgifter inom samma område i exempelvis läroboken. Jag tror att det finns ett samband 

mellan att elever får se och göra, och att de får tillägna sig kunskaper genom att arbeta med 

alternativa material. För många elever är det säkert också en hjälp och till stor fördel för dem 

att de får möjlighet att tillägna sig kunskaper genom att använda olika representationsformer. 

Szendrei (1996) beskriver att arbete med laborativa aktiviteter ger alla elever förutsättningar 

att få gemensamma erfarenheter och referenser som är värdefulla för att kunna lösa 

matematiska problem (Szendrei, 1996). Jag tror att många elever har lättare att komma ihåg 

en laborativ aktivitet och att använda den som referens, än att referera till någon av alla de 

uppgifter som de löst i läroboken. I detta sammanhang tror jag också att det är viktigt att som 

lärare referera tillbaka till laborativa moment som genomförts tillsammans med eleverna när 

man exempelvis har diskussioner eller genomgångar. Detta för att visa att de laborativa 

aktiviteterna är givande och ger värdefulla kunskaper och referenspunkter som är användbara. 

6.1.5 Bro mellan konkret och abstrakt  

Att kunna skapa broar mellan den konkreta och mer abstrakta matematiken är inte alla gånger 

så lätt. Rystedt & Trygg (2010) beskriver att ett laborativt arbetssätt kan vara ett verktyg för 

att kunna åstadkomma detta, och det påtalat även lärare i min studie.  Malmer (1999) menar 

att det allt för ofta är så att vi tar utgångspunkt i den allt för abstrakta matematiken och att 

detta bidrar till att eleverna tappar intresset när de inte förstår. Det är viktigt att ge elever 

verktyg så att de kan tolka och förstå den abstrakta matematiken och jag tror att laborativ 

matematik kan vara ett användbart verktyg just för att det synliggör matematiken och kan 

fungera som en länk mellan konkret och abstrakt. Jag uppfattar att lärare i min studie ser den 

laborativa matematiken som ett användbart verktyg för att kunna åstadkomma detta och ge 

elever stöd för att kunna förstå den mer abstrakta matematiken. 

6.1.6 Kunskaper och inlärning 

Alla elever tillägnar sig kunskaper och lär på olika sätt och Löwing (1999) menar att det är 

viktigt att man som lärare kan förklara på olika sätt och använda olika metoder för att möta 

alla elever. Därför tror jag att det är viktigt att reflektera över sin undervisning och de moment 
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som man väljer att genomföra. I mitt resultat beskrivs att arbete med enbart laborativa 

aktiviteter kan få negativa effekter för eleverna. Exempelvis kan de få allt för lite 

färdighetsträning inom vissa områden.  

I rapporten Hög tid för matematik (Johansson m.fl., 2001) beskrivs kunnande inom 

matematikämnet som mångfacetterat och man har delat in matematikkunnande i olika typer 

av kunskaper. Litteraturen beskriver att det är viktigt att se kunskaper som sammanflätade och 

alla typer av kunskaper utgör viktiga delar för att nå matematisk kompetens (Samuelsson, 

2007). När man arbetar med laborativ matematik tror jag att man erbjuder elever möjligheter 

att träna flera av de olika kunskaper som rapporten beskriver. Ett särskilt fokus ligger vid att 

låta elever öva upp argumentations- och kommunikationsförmågan, vilket också går i enlighet 

med de mål som finns i grundskolans kursplan ( se Skolverket, 2000).  

Gudrun Malmer (1999) beskriver att det finns olika inlärningsnivåer att ta hänsyn till för att 

undervisningen ska leda till inlärning och förståelse för alla elever. De olika nivåerna som 

Malmer beskriver ger stöd för att som lärare använda alternativa arbetssätt så som exempelvis 

laborativ matematik i sin undervisning. Exempelvis beskrivs att det är viktigt att elever får 

möta en undervisning som är kopplad till deras verklighet och deras intressen vilket 

möjliggörs om man som lärare tar fram egna uppgifter som man använder tillsammans med 

sina elever. Vidare beskriver Malmer också att det är viktigt att låta elever arbeta på ett 

undersökande sätt, och hon menar att laborativa aktiviteter är viktiga och bör ses som en 

naturlig del i undervisningen.  Jag upplever att de möjligheter som lärare i mitt resultat 

beskriver med att arbeta laborativt på olika sätt kan kopplas till de inlärningsnivåer som 

Malmer beskriver. Exempelvis tror jag att många elever känner lust och intresse just för att 

uppgifterna ligger nära deras verklighet. När eleverna får undersöka och hitta matematiken 

och arbeta tillsammans med andra tror jag att det kan bidra till att matematiken känns mindre 

abstrakt och främmande.  

6.2 Elevers möte med matematiken ur ett lärarperspe ktiv 

Samuelsson (2003) menar att lärarens arrangemang av elevers möte med matematiken är 

avgörande för hur elever ska komma att uppfatta ämnet. Löwing (2006) beskriver att lärare 

som känner sig trygga ämnesmässigt och didaktisk och även är väl medvetna om sitt uppdrag 

har möjligheter att skapa en variation i sin undervisning och erbjuda en positiv lärandemiljö 

för elever. I mitt resultat upplever jag att det ges tydliga bevis på att ett laborativt arbetssätt 
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ger alla möjligheter att skapa intressanta lärsituationer och arrangera positiva möten mellan 

elever och det matematiska innehållet, och att detta är en av de avsikter som lärarna har med 

att arbeta laborativt. Lärarna beskriver att elever många gånger upplever laborativa aktiviteter 

som spännande, kul och intressanta. Lärarens uppgift är att belysa matematiken och 

synliggöra det matematiska innehållet för eleverna. I litteraturen beskriv att lärares didaktiska 

kompetens är viktig för att kunna skapa möten mellan elever och matematiken (Samuelsson, 

2007). Skolmatematiken påverkas av idéer, intressen och värderingar som finns i ett samhälle 

vid olika tidpunkter (Samuelsson, 2007). Idag läggs stor vikt vid att elever ska kunna 

argumentera och kommunicera matematik (Skolverket, 2000). Min studie visar att det ges 

stora möjligheter att låta elever öva dessa kompetenser genom ett laborativt arbetssätt då 

aktiviteterna ofta innefattar samarbete av olika slag där kommunikationen utgör en viktig roll. 

I resultatet beskrivs att lärare upplever att diskussioner och samarbete är viktigt när elever 

arbetar med matematik, och att det blir en naturlig del vid laborativa moment. Diskussioner 

bidrar till att skapa förståelse men också väcka frågor som eleverna vill ha svar på. De blir 

nyfikna, intresserade och delaktiga i undervisningen. 

6.3 Arbete med laborativ matematik 

6.3.1 Samarbete, språk och diskussion 

Skolverkets rapport (2003) visar att det sällan förekommer planerat elevsamarbete i 

matematikundervisning. Detta gör att kommunikation och samspel om matematik mellan 

elever i stor utsträckning uteblir. Boström m.fl. (2003) menar att det är viktigt att alla elever 

får reflektera och samtala om matematik tillsammans och presentera olika sätt att lösa 

uppgifter på.  Jag tror att kommunikationen i klassrummet är otroligt viktig, och i mitt resultat 

beskrivs att lärare upplever att samspel och samtal kan stödja elever i deras utveckling på 

olika sätt. Det beskriv också att laborativa aktiviteter kan synliggöra för elever att 

matematiska problem kan lösas med olika metoder och att man kan använda olika 

representationsformer för att redovisa det man kommit fram till. Förmågan att använda 

språket är också nära kopplat till de möjligheter som finns att konkretisera matematiken 

(Löwing & Kilborn, 2002). För att kunna utveckla matematisk kompetens krävs att elever får 

arbeta på olika sätt och att de får möjligheter att öva upp matematisk förståelse genom både 

skrift, bild och tal. I resultatet beskrivs att matematik är som att lära sig vilket språk som helst 

och för att få bästa tänkbara möjlighet till detta krävs olika angreppssätt och metoder. Malmer 

(1999) menar att det är viktigt att elever får möta laborativa inslag i undervisningen och att 
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språket är ovärderligt, och speciellt viktigt är det för elever med svag abstraktionsförmåga. I 

mitt resultat beskrivs att det i nästan varje klass finns elever som har svårt att skapa bilder av 

matematiken (svårigheter med abstraktion). Lärarna menar att detta är en viktig förmåga att 

besitta och som kan hjälp en att lösa olika matematiska problem. Laborativ matematik kan 

stötta elever och hjälpa dem att lära sig att skapa bilder och de kan också få värdefulla 

tankeverktyg och referenspunkter genom att konkreta material används i undervisningen.  

I resultatet av min studie lyfts diskussioner och samtal fram som en viktig del av lärandet i 

samband med laborativa aktiviteter. Att elever får diskutera tillsammans och argumentera för 

sina ståndpunkter är viktigt. Det bidrar till att de får utveckla sin förståelse och sin förmåga att 

uttrycka sig språkligt. Heddens (1997) framhåller att lärare kan få stora kunskaper om elevers 

förståelse genom att lyssna, observera och ställa varför-frågor, vilket möjliggörs vid 

laborativa aktiviteter. I mitt resultat beskrivs att lärare upplever att elever också själva ställer 

varför-frågor vid laborativa aktiviteter. Det är inte bara fokus vid att få fram ett rätt svar, utan 

eleverna vill veta varför det blir på ett visst sätt. I resultatet beskrivs detta som en positiv 

effekt och möjlighet som finns då man använder sig av laborativa uppgifter och jag tror att det 

är en viktig det i elevers lärande. Om de själva är intresserade av att veta varför, så har de ett 

intresse och en nyfikenhet för matematiken. I resultatet framhålls också dokumentation som 

en viktig del i det laborativa arbetet. Jag anser att det är viktigt att eleverna på ett eller annat 

sätt skriver ner och berättar hur de har löst en uppgift och vad de kommit fram till, då det är 

en viktig del i lärprocessen och att det är bra om eleverna själva kan se vad de åstadkommit.  

6.3.2 Problemlösning och laborativ matematik 

Ett laborativt material kan fungera som stöd vid inlärning och problemlösning (Rystedt & 

Trygg, 2005). Naturligtvis har läraren en viktig det i att se till att materialet används på ett sätt 

så att matematiken synliggörs för eleverna. Taflin (2007) menar att det finns stora möjligheter 

att skapa lärsituationer där elevers kreativa lösningar uppmärksammas. Taflin (2007) 

beskriver att när elever får arbeta tillsammans med uppgifter bidrar det till diskussioner och 

lärande. I sin avhandling skriver Taflin (2007) om arbetet med rika problem i 

matematikundervisning. Enligt min mening är det svårt att se några egentliga skillnader 

mellan arbete med rika problem och laborativ matematik. Jag uppfattar en mängd likheter 

mellan de båda metoderna. I avhandlingen beskiver Taflin olika krav som ska vara uppfyllda 

för att ett problem ska ses som rikt. När jag först läste dessa tänkte jag direkt att det handlade 

om laborativ matematik, då jag uppfattar att flera av kriterierna också stämmer överrens med 
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tankar som jag har kring laborativt arbete. Exempelvis skriver Taflin att alla elever ska kunna 

arbeta med uppgifterna och att de ska kunna lösas på olika sätt. Vidare kan problemet också 

fungera som brobyggare och leda vidare till nya problem och upptäckter. Flera av dessa delar 

tycker jag också lyfts fram i mitt resultat vilket gör att jag upplever att rika problem och 

laborativ matematik har mycket gemensamt och framförallt syftar till att erbjuda elever en 

spännande undervisning där kreativa lösningar uppmuntras och där matematiken belyses på 

ett intressant sätt.  

6.4 Hinder och begräsningar  

När det gäller laborativt arbete så finns det också faktorer som kan utgöra hinder eller skapa 

begränsningar. I mitt resultat ges bland annat uttryck för att det kan vara svårt att hitta bra 

uppgifter och att detta kan vara en orsak till att man inte laborerar i den utsträckning som man 

kanske skulle vilja. Även tiden kan utgöra hinder då det tar tid att få fram ett bra material att 

arbeta med.   

Rystedt & Trygg (2010) beskriver att de ibland möter lärare som ställer sig kritiska till och 

som ifrågasätter ett laborativt arbetssätt. Även Szendrei (1996) anför att vissa lärare är kritiska 

till att använda laborativ matematik. Kritiken grundar sig främst i att lärare upplever att det 

blir stökigt i klassrummet och att det är tidskrävande (Rystedt & Trygg, 2010; Szendrei, 

1996). Mina resultat visar att lärarna har en bild av att miljön i klassrummet ibland kan bli 

stökigare och stimmigare än under andra lektioner. Jag tolkar det dock inte som att de 

upplever det inte som något större problem, utan att det snarare är en fråga som går att lösa 

genom att diskutera tillsammans med elever kring vilken arbetsmiljö man önskar att ha. 

Szendrei (1996) menar att vissa lärare också upplever att det kan vara svårt att vid laborativt 

arbete göra en tydlig koppling mellan den konkreta och mer abstrakt matematik. Denna 

problematik upplever jag inte att lärarna i min studie lyft fram, utan jag tolkar det som att de 

istället upplever att laborativa uppgifter ger möjligheter att just skapa samband och länkar 

mellan konkret och mer abstrakt matematik. 

I litteraturen beskrivs att laborativa aktiviteter kan försvåra inlärningen för elever (Andersson, 

2008). Jag tycker att detta är en viktig synpunkt att reflektera över som lärare för att kunna 

erbjuda alla elever en givande och värdefull undervisning. I relation till detta visar mina 

resultat att lärare upplever att det är viktigt att inte fastna i att enbart arbeta laborativt då detta 

kan göra att elever missar andra viktiga delar. De framhåller att det finns ett behov av att 
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elever får möjligheter att färdighetsträna för att befästa sina kunskaper och att detta inte får 

glömmas bort. Jag håller helt och fullt med om att färdighetsträning är viktigt. Jag anser att 

det är upp till varje lärare att utifrån sina ämnesdidaktiska kunskaper göra en avvägning och 

skapa en undervisning som både innehåller laborativa moment och färdighetsträning för att 

främja elevers lärande på bästa sätt. 

 

Resultaten från min studie visar också att det är viktigt att välja ut uppgifter och anpassa dem 

efter de elever som man har på ett medvetet sätt. Att ha ett kritiskt öga när man väljer ut 

uppgifter som man vill använda i sin undervisning tror jag alltid är viktigt. Det finns ett stort 

värde i att använda uppgifter som man själv reflekterat över och som man anser har ett tydligt 

syfte och mål. Mitt resultat visar att det många gånger är lätt att hitta uppgifter men att det kan 

vara svårt att lyfta fram matematiken ur dem. Om man inte lyckas lyfta fram och belysa 

matematiken för eleverna kan uppgifterna leda till Hands on – minds off. Detta är ännu en 

faktor som är viktig att reflektera över och min tanke är att det i detta sammanhang kan finnas 

ett värde i att samarbeta med kollegor och hjälpas åt att ta fram uppgifter och utvärdera 

undervisningen för att nå så bra resultat som möjligt. Vidare upplever jag att lärarens roll är 

otroligt viktig och att den didaktiska kompetensen är ovärderlig för att kunna stötta elever och 

hjälpa dem att förstå och känna lust för matematiken.  

6.5 Slutsatser 

Utifrån den intervjustudie som jag genomfört drar jag slutsatsen att lärare upplever att 

laborativ matematik främjar elevers lärande. Arbetssättet/angreppssättet ger elever lust att lära 

och skapar ett intresse och en nyfikenhet inför ämnet. Laborativ matematik gör det möjligt att 

som lärare erbjuda en undervisning som är lustfylld och utmanande för alla elever på ett 

positivt sätt. Då man arbetar laborativt får man möjligheter att synliggöra matematiken och 

hjälpa elever att skapa värdefulla bilder och referenser som de kan ha nytta av för långt tid 

framöver. 

En annan slutsats som jag drar utifrån studien är att det kanske inte alltid finns resurser för att 

arbeta laborativt i den utsträcknings som man skulle kunna önska. Jag har insett att tiden kan 

utgöra en begränsning för att utforma och ta fram bra uppgifter. Därför önskar jag slå ett slag 

för samarbete tillsammans med andra för att utveckla undervisningen! 
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Arbetet med denna uppsats har fått mig att reflektera mycket över vad det är som vi erbjuder 

elever att lära och vilka olika metoder och arbetssätt som används för att hjälpa elever att nå 

målen. Jag tror att det kan vara lätt att som lärare faller tillbaka på läroboken och att kanske 

glömmer bort att vi är skyldiga att ge våra elever en givande och meningsfull undervisning 

där de får möjligheter att kan tillägna sig kunskaper som är viktiga och värdefulla att ha i 

livet.  

Avslutningsvis önskar jag att sammanfatta min uppsats om laborativ matematik på följande 

sätt: 

Undervisning är inte att fylla ett badkar, det är att tända en eld. 

   (Plutarkos, grekisk filosof) 

6.6 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det väckts nya tankar kring olika saker som skulle kunna vara 

intressant att undersöka. Ett förslag är att man skulle kunna genomföra en liknande studie 

men där intervjuerna istället görs med elever som möter laborativa inslag i sin undervisning. 

Det skulle också vara intressant att genomföra klassrumsobservationer för att exempelvis 

studera hur det laborativa materialet används av eleverna. 

Jag har också tankar kring att man skulle kunna genomföra ett projekt där man tillsammans 

med en eller flera lärare konstruerar laborationer inom ett visst problemområde och sätter upp 

syfte och mål. Vidare kan dessa sedan testas i olika elevgrupper för att efter genomförandet 

eventuellt justeras eller vidareutvecklas. Detta skulle ge en Lesson study med konkreta tips på 

bra uppgifter att använda i undervisningen. Lesson study är en metod för att utveckla och 

förbättra skolundervisning som ursprungligen kommer från Japan. Kort handlar det om att 

lärare tillsammans identifierar vad man vill utveckla i undervisningen. Man diskuterar egna 

erfarenheter och tar stöd i litteratur. Efter detta planerar man en lektion i detalj tillsammans 

som sedan genomförs av en lärare medan övriga observerar. Efter lektionen utvärderas arbetet 

med fokus på elevers lärande och eventuella justeringar görs innan man använder planeringen 

igen (mer detaljerad information finns på ncm.gu.se). 
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Intervjuguide - examensarbete 
 

• Presentation 

- Syftet med intervjun 

- Användning av material 

- Forskningsetiska principer 

 
• Läraren: personlig bakgrund 

- Namn: 

- Utbildning: 

- Antal år inom yrket: 

 

Frågor: 

 
• Vad är laborativ matematik för dig? 

- Definition 

 
• Hur arbetar du med laborativa inslag i din matematikundervisning? 

- Hjälpmedel 

- Grupp 

- Uppföljning 

- Diskussion 

 
• När arbetar du laborativt med eleverna? 

- Specifika åldersgrupper? 

- Specifika områden? 

- Komplement till den ”vanliga” undervisningen eller som en egen del (ersättning)? 

 

• Vilka tankar har du kring hur ett laborativt arbets sätt/angreppssätt i matematik 

kan innebära för elevers lärande? 

- pedagogiska intentioner 

- olika elevgrupper 
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• Vilka faktorer påverkar dig att använda laborativa inslag i undervisningen? 

- Ålder? 

- Elever? 

- Svårigheter inom vissa ämnesområden? 

 
• På vilka sätt upplever du att ett laborativt arbetssätt påverkar eleverna? 

- stärkande 

- engagerande 

- stimulerande  

- möjligheter 

- hinder 

- begränsningar 

 

• Vilka möjligheter ser du med att arbeta laborativt i matematik i år 4-9? 

 

• Vilka hinder och begränsningar kan du uppleva med att arbeta laborativt i 

matematik i år 4-9?  

 

Ber att få återkomma om det skulle väckas några ytterligare frågor eller vara något som 

skulle behöva utvecklas eller förtydligas.  

 

Tack för att du ställde upp! 

 

 


