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Svenska elevers försämrade resultat i matematik har under de senaste åren diskuterats. 
Ett förändrat arbetssätt i matematik anses ibland vara det som behövs för att vända 
denna negativa trend. Detta fick oss att vilja titta närmare på ett alternativt arbetssätt. 
Syftet med studien var att ta reda på vad lärare och elever på högstadiet associerar ett 
laborativt arbetssätt i matematik med, samt göra jämförelser mellan dessa associationer. 
För att kunna uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
Intervjumaterialet analyserades sedan och de associationer som framkom delades in i 
två grupper, Lärande och lek.

Både elever och lärare förknippar ett laborativt arbetssätt i matematik med att det leder 
till variation och ökad motivation. Arbetssättet bidrar, enligt lärarna även till att
eleverna kan hjälpa varandra samt att de får träning i att samarbeta och diskutera. Den 
tydligaste skillnaden är att lärarna associerar ett laborativt arbetssätt som gynnsamt för 
lärandet, medan eleverna här menar att de lär sig lika bra eller bättre med läroboken.
Studien visade även att ett laborativt arbetssätt ofta likställs med lek från elevernas sida. 
Utifrån detta finner vi det viktigt att lärarna har ett tydligt syfte med laborationerna, 
klargör syftet för eleverna, samt även följer upp genomförda laborationer. Detta för att 
undervisningen ska vara meningsfull och utvecklande för eleverna. Risken tror vi 
annars är att görandet hamnar i fokus på bekostnad av lärandet. 
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During recent years, the trend of Swedish students’ negative performance and results in 
mathematics has been discussed. It is agreed that a change in teaching methods is
necessary in order to solve this issue. Thus we found it interesting to take a closer look 
at an alternative way of teaching. The purpose of this study was to find out what 
teachers and students associate concrete mathematics with and make a comparison 
between them. A qualitative method based on interviews was used to reach the purpose. 
The data was analyzed and the result was that two groups took form: Knowledge and 
Game.

Both teachers and students agree on the fact that concrete mathematics brings a positive 
variation into the classroom and motivates the students. Concrete mathematics also 
contributes with practicing, collaboration and discussions. The most distinctive 
difference between teachers and students’ associations is their view on knowledge. On 
one hand the teachers claimed that concrete mathematics contributes with better 
learning, but on the other hand the students claimed that they learn better or just as well 
by using workbooks in mathematics. The study also showed that students tended to see 
concrete mathematics as if it were a game. Based on this result we think that it is 
important that the teachers have a clear purpose with their teaching methods and make 
the students aware of their purpose. We claim that this is decisive in order to make the 
students feel that their activities are meaningful. 
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1 Bakgrund

Bakgrunden inleds med en beskrivning av de bakomliggande omständigheterna till 
varför vi valt det ämne vi gjort. Därefter följer en redogörelse för begreppet laborativt 
arbetssätt och slutligen presenteras studiens syfte. När det gäller arbetsfördelningen i 
denna studie har vi varit gemensamt ansvariga för alla delar och suttit och skrivit det 
mesta tillsammans. Patrik genomförde samtliga elevintervjuer och transkriberade all 
data, samtidigt som Malin startade upp utformningen av kapitlet Metod.

1.1 Inledning
Under vår utbildning till matematik- och NO-lärare på Högskolan i Skövde har vi 
återkommande kommit i kontakt med ett synsätt som hävdar att ett laborativt arbetssätt 
gynnar lärandet och skapar ett intresse för ämnet. Detta synsätt har genomsyrat våra 
kurser i matematikdidaktik i utbildningen och är något som har väckt vårt intresse att 
vilja undersöka vidare. Det laborativa arbetssättet skiljer sig väsentligt från de 
erfarenheter vi har från vår egen skolgång där den traditionella undervisningen 
dominerade, vilket innebar att varje elev räknade enskilt i sina läroböcker kombinerat 
med att läraren gick igenom vissa begrepp på tavlan. Enligt vår erfarenhet skapar detta 
arbetssätt inte ett intresse för matematik hos eleverna och ämnet uppfattas som svårt 
och tråkigt. Denna erfarenhet bekräftas delvis av Trends in International Mathematics 
and Science Study 2003 (TIMSS) (Skolverket, 2004). TIMSS är en internationell 
undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap som senast 
genomfördes 2003. Målsättningen med undersökningen är kortfattat att beskriva och 
jämföra dels elevprestationer men även inställningar och trender i ämnena.
Provuppgifterna utgår från de deltagande ländernas kurs- och läroplaner. TIMSS 2003 
som genomförts i år 8 i cirka 50 länder visar att de svenska elevernas kunskapsnivå i 
matematik har sjunkit både i jämförelse med andra länder men även i jämförelse med
TIMSS 1995. När det gäller elevernas attityder till matematik så visar undersökningen 
att fler svenska elever, jämfört med TIMSS 1995, tycker att det är viktigt att lära sig 
matematik, men färre tycker att det är roligt att lära sig matematik. Undersökningen 
visar även att matematiklektionerna i Sverige i större utsträckning ägnas åt 
färdighetsträning i läroboken, 38 procent av tiden, jämfört med genomsnittet av alla 
länder på 24 procent (Skolverket, 2004). Denna negativa utveckling lyfts också fram i 
SOU (2004:97) Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens.

Många elever i grundskolan når inte målen för betyget Godkänd i matematik. I 
gymnasieskolan är det en stor grupp elever, främst på program med yrkesämnen, som 
inte når godkänd nivå på de nationella proven. Rapporter från landets tekniska högskolor 
visar att spridningen på de studerandes förkunskaper ökat och att resultaten i inledande 
matematikkurser försämrats. (SOU 2004:97 s.11)
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Unenge m.fl. (1994) påpekar att forskning visat att elevers lärande i matematik 
påverkas positivt om eleverna får utöva och kommunicera matematik aktivt i för dem 
relevanta situationer. Detta framkommer även i kursplanen för matematik. 

1.2 Definition av ett laborativt arbetssätt
Nationalencyklopedin definierar laborativ undervisning som ”metoder för undervisning 
och inlärning med stöd av experiment och försök, vanligen i naturvetenskapliga 
ämnen”. Termen har också använts om undervisning som kombinerar teoretiska och 
praktiska uppgifter enligt John Dewey´s principer (Nationalencyklopedin, nätupplagan,
2007). Elmqvist och Johansson (2006) intervjuade tre verksamma lärare om det
laborativa arbetssättets möjligheter i undervisningen och kom fram till att inte alla 
definierade begreppet på samma sätt. En lärare ansåg att ett laborativt arbetssätt är när 
man använder sig av material som till exempel spel, för att konkretisera 
undervisningen. En annan lärare menar att det är när man går utanför lärobokens ramar, 
arbetar med konkret material och utgår från elevernas vardag i arbetsuppgifterna. Den 
tredje läraren som intervjuades definierade begreppet med att man använder hela 
kroppen men också att eleverna ställer hypoteser, provar sig fram och drar slutsatser 
utifrån sina resultat. Även Håkansson (2004) har gjort en undersökning i form av en 
fallstudie, där syftet var att studera hur en lärare arbetar laborativt med matematik i 
grundskolans senare år. Genom intervjuer och observationer kom han fram till att 
lärarens definition av ett laborativt arbetssätt var att det innehåller tre kärnpunkter: 

 Undersökande – eleverna får experimentera för att få fram resultat som kan 
analyseras

 Fysiskt material – eleverna ska aktivera flera sinnen
 Leda till en upptäckt – eleven vet inte i förväg vad som ska upptäckas

När vi använder begreppet laborativt arbetssätt i denna studie menas ett arbetssätt som 
bygger på att eleverna genom olika praktiska moment själva får upptäcka och 
undersöka olika begrepp och teorier. Ibland kan så kallad ”pratmatte”, en ökad 
kommunikation om matematik i undervisningen, räknas in i det laborativa arbetssättet 
men vi väljer att inte göra det i vår definition av begreppet för att begränsa oss. Vår 
uppfattning är att ett laborativt arbetssätt inte bara är en undervisningsstrategi utan 
baserar sig på en viss kunskapssyn. Denna syn på kunskap kan härledas till 
konstruktivismen men också till John Dewey. Han menar att individens utveckling sker 
i samspel med omvärlden med att han sammanfattar synen på människan som aktiv 
gentemot sin omvärld och tillämpat på skolan kan detta innebära att eleverna skall ges 
möjligheter att arbeta praktiskt. (Dewey, 2004)

Vi har intentionen att i vår framtida profession anamma ovan beskrivna synsätt på 
lärande och variera vår undervisning med laborativa metoder. Därför ser vi 
examensarbetet som ett bra tillfälle att studera hur detta sätt att arbeta ses av elever och 
redan yrkesverksamma lärare. I ett större sammanhang är frågan även relevant ur ett 
didaktiskt perspektiv när det gäller lektionsplanering, läromedelsutformning, 
schemaläggning, materialinköp och gruppstorlekar, etc. Under den senaste tiden har vi 
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även märkt att fler och fler högstadieskolor har inrättat så kallade ”mattelabb”. Dessa är 
utrustade med diverse laborativt material som lärarna ska kunna använda som ett 
komplement i den dagliga undervisningen. Vår erfarenhet säger dock att ”mattelabben” 
inte är så välbesökta.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att ta reda på vad lärare och elever associerar ett laborativt 
arbetssätt i matematik med. Med fokus på elever i årskurs 7-9, samt deras 
matematiklärare, vill vi undersöka de associationer som görs till begreppet laborativ 
matematik. Vidare vill vi jämföra dessa associationer för att hitta eventuella skillnader 
och likheter elever och lärare emellan. Syftet bryts ner i följande frågeställningar:

Vad associerar lärare begreppet laborativ matematik till?
Vad associerar elever begreppet laborativ matematik till?
Vilka skillnader respektive likheter kan ses i associationerna om de två grupperna 
jämförs?
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2 Litteratur

Under denna rubrik redogörs det för hur matematikämnet har förändrats under de 
senaste 15 åren. Detta följs av vad som står i läro- och kursplaner om vårt område. 
Därefter finns ett avsnitt som behandlar det laborativa arbetssättet. Slutligen tas teorier 
kring lärande upp.

2.1 Matematik - ett ämne i förändring
Matematikens inriktning i skolan har förändrats genom åren, senast genom Läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och dess motsvarighet på gymnasiet Lpf 94.
Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med tillhörande nationella ämnesprov och 
kursprov infördes. I och med Lpf 94 så blev det obligatoriskt för alla gymnasieelever att 
studera A-kursen i matematik. I SOU (2004:97) lyfts det fram att ca 40 000 fler elever 
än tidigare då skulle läsa matematik A på gymnasiet. Denna förändring innebar att 
matematiken i grundskolan blev ett kärnämne, vilket medförde att det krävdes minst 
betyget Godkänt för att kunna söka till gymnasieskolan. Oroväckande resultat i 
samband med denna förändring uppmärksammades i slutet av 1990-talet och satsningar 
på en förbättring av basfärdigheter i matematik prioriterades av skolverket från 2001. 
Enligt SOU (2004:97) nådde satsningarna inte ut till den konkreta undervisningen i den 
mån som tänkts. Detta bekräftas senare i TIMSS 2003 där det visar sig att eleverna i 
skolår 8 2003 visar på en lägre kunskapsnivå jämfört med elever i år 7 i motsvarande 
undersökning 1995. Tillförlitligheten i denna studie diskuteras i en rapport från 
skolverket där man jämfört TIMSS med två liknande utvärderingsverktyg, Nationella 
utvärderingen (NU) och Programme for International Students Assessment (PISA). I 
denna rapport hävdas att TIMSS har den bredaste täckningen av ämnesstoffet och har 
därmed de bästa förutsättningarna att mäta om de enligt kursplanen efterstävade
faktakunskaperna uppnåtts. Ett syfte med NU, som senast genomfördes 2003 var att ge 
en heltäckande bild av grundskolans måluppfyllelse och vilka faktorer som påverkar 
den. Ett annat syfte med utvärderingen var att få ett grepp om hur eleverna utvecklar de
kvaliteter i fråga om kunskaper som de statliga styrdokumenten eftersträvar, samt vilka 
skillnader och likheter som finns med tidigare utvärderingsresultat. Intentionen med 
utvärderingen var även att ge en bild över hur skolverksamheten upplevs av lärare,
elever och föräldrar. 2003 års utvärdering är en uppföljning på den senaste 
undersökningen som gjordes 1992. 

PRIM- gruppen vid lärarhögskolan i Stockholm fick i uppdrag av skolverket att 
sammanställa en rapport utifrån NU03 som behandlar matematikämnet i årskurs nio
(Skolverket, 2005). I denna rapport görs jämförelser med utvärderingen från 1992. 
Utifrån 1992 års utvärdering jämfört med 2003 års konstateras i den senare att 
elevernas tilltro till sin förmåga i matematik inte har förändras, samt att elevers 
slutbetyg och uppskattad förmåga visar på ett positivt samband, det vill säga att elever 
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utan slutbetyg valde att se sig som osäkra eller mycket osäkra i ämnet matematik. 
Studien ger en bild av att matematik är ett ämne som eleverna anser sig ha nytta av, och 
att de gärna skulle lära sig mer. Det vanligaste arbetssättet är enskilt arbete i egen takt, 
där diskussioner och samarbete sällan förekommer. Det framgår även att matematik är 
ett svårt ämne som skulle behöva ges mer tid. När det gäller elevernas attityd till 
matematikundervisning är det en tudelad bild som visar sig. Elevernas lust att lära har 
ökat från undersökningen 1992, 49 procent jämfört med 30 procent. Dock framträder en 
tydlig bild, där mer än 55 procent tycker att man lär sig för mycket onödigt, vilket är en 
markant ökning från 30 procent. Dryg 40 procent uppger att matematiken inte 
intresserar dem. Denna bild överensstämmer även med lärarnas enkätsvar som anger att 
fysik, kemi och matematik är ämnen som eleverna har minst intresse för. På frågan om 
vad som utmärker en bra lärare i matematik, svarade eleverna att lärare som är bra på 
att förklara, kan knyta an matematiken till samhället utanför skolan och skapar intresse, 
samt engagerar är de bästa. Bra betyg får även lärare som har höga förväntningar på 
sina elever och varierar arbetsformerna, eleverna får jobba med andra uppgifter utanför 
läroboken. Eleverna som anser att läraren undervisar mindre bra framhäver att 
undervisning präglas av mycket ensamt arbete i läroboken, där de själva får lösa 
problemen. En generell bild är att just dessa elever i större utsträckning ser 
matematiken som svår, samt att de lättare ger upp vid svåra uppgifter. 

Efter regeringens betänkande, SOU (2004:97) som bygger på resultaten i ovan 
beskrivna utvärderingar startade många kommuner en satsning på att utveckla 
matematikundervisningen. Arbetet förväntas inte ge några omedelbara effekter på 
elevernas resultat utan det är en satsning på lång sikt (Lagerlöf, 2007). Forskning visar 
att det tar lång tid för satsningar på skolutveckling att verkligen nå ut till skolorna, 
innan en förändring i elevresultat kan mätas. Ett snabbare och intressant sätt att mäta 
förändring är att se om elevernas attityd till matematik har förändrats i positiv riktning 
och om lärarna pratar mer om matematik kollegor emellan. (Rystedt ref. i Lagerlöf, 
2007)

Nyligen publicerades den senaste rapporten där svenska elevers matematikkunskaper 
utvärderas, PISA 2006 (Skolverket, 2007). PISA skiljer sig från andra internationella 
utvärderingar då man strävar efter att mäta kunskaper och färdigheter som kan vara 
relevanta i vuxenlivet. Utvärderingen lägger vikt vid hur 15-åringar kan tolka, 
reflektera och sätta in kunskaper i olika sammanhang. Resultatet av PISA 2006 visar i 
korthet att de lågpresterande eleverna ligger kvar på samma nivå, jämfört med PISA 
2000 och PISA 2003. Däremot har en förändring skett bland de 25 procent som 
presterar högst, deras resultat är signifikant lägre än tidigare år. Detta resultat visar 
alltså att spridningen av elevernas resultat i matematik har minskat. Värt att nämnas är 
också att svenska 15-åringar tidigare presterat väsentligt över genomsnittet av de länder 
som deltar i undersökningen, men nu ligger resultatet närmare genomsnittet. Detta 
beror inte på att Sveriges resultat har försämrats utan att ett flertal länder har höjt sitt 
resultat. Nu återstår att se om, och i så fall hur, resultatet av PISA 2006 påverkar 
framtida skolutveckling.
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2.2 Matematiska kunskaper utifrån styrdokumenten
Lpo 94 (Skolverket, 2008) har fokus på att skolans uppdrag är att förbereda eleverna för 
att leva och verka i samhället, att kunskapen ska vara vardagsanknuten. Skolan ska 
alltså både vara ett stöd för familjen när det gäller fostran men också stå för utveckling 
av barnens kunskaper. Detta brukar ibland kallas lärarnas dubbla uppdrag, vilket kan 
innebära att samtidigt som det finns vissa kunskapsmål som eleverna ska uppnå, så ska 
skolan även verka för att de lär sig samarbeta, diskutera, visa hänsyn och respekt både 
mot människa och mot natur.

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar(Skolverket, 1994, s.7)

Enligt Högberg och Linde (1999), som intervjuat lärare med minst 25 år i yrket om hur 
deras lärarroll förändrats, så upplever lärarna att de ofta får ta över en stor del av 
fostran, att det inte längre bara handlar om stöd. Denna tendens har bara ökat med åren. 
Intervjuerna visar också på att lärarna anser att tiden och kraften inte räcker till för det 
som ska hinnas med, att yrket blir mer och mer komplext. Om själva arbetssättet 
uttrycker läroplanen att skolan ska arbeta för ett lärande där eleverna inspireras till att 
inhämta kunskaper, detta är det enda som kan tolkas som riktlinjer för själva 
arbetssättet. Läroplanen beskriver inte mycket mer om arbetssätt utan för att hitta 
riktlinjer för det får man gå vidare till kursplanerna. I kursplanen i matematik (2000) 
kan man läsa följande om ämnets syfte och roll i utbildningen: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven 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, s.26)

Kursplanen lyfter också fram att undervisningen ska sträva efter att eleverna ska 
utveckla ett intresse för matematik som en skapande och utforskande verksamhet med 
problemlösning som en central del. Kursplanen förespråkar en balans mellan kreativ 
problemlösning och kunskaper om begrepp, metoder och uttrycksformer, både för 
elever i behov av särskilt stöd samt elever i behov av särskilda utmaningar.
När en elev går ur nian ska följande ha uppnåtts:

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna 
beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och 
samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. (Skolverket, 2000, s. 27)

Det finns i kursplanen även en betoning på hur eleverna kommer fram till och resonerar 
kring sina lösningar. Rätt svar är inte det enda som är viktigt utan även processen fram 
till svaret.

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskap om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. (Skolverket, 2000 s. 27-28)
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2.3 Laborativt arbetssätt
Tanken om att ett laborativt arbetssätt i matematik skulle kunna gynna lärandet är inte 
helt ny. I boken Åskådningsmatematik från 1909 kan man läsa följande: 

I andra ämnen har man börjat tillämpa genetiska metoder, och man har där infört 
laborationsmetoder. Vore det icke möjligt att göra sammalunda i matematiken? Skulle man icke 
även här kunna försöka att göra barnen till självständiga upptäckare? Skulle man icke kunna 
utbyta det reproduktiva arbetet mot ett mera skapande sådant? (Kruse cit. i Malmer, 2002, s.17)

Malmer (2002) har under de senaste 40 åren verkat för att införa mer laborativa och 
undersökande inslag i matematikundervisningen. Hon anser att alla elever skulle 
hjälpas av detta, men särskilt elever i matematiksvårigheter skulle få en chans att ta till 
sig viktiga begrepp i matematiken. Författaren hävdar att det laborativa arbetssättet har 
låg status, det förknippas med nybörjarundervisning och låg prestationsförmåga. Lärare 
i de lägre åldrarna och speciallärarna har sedan länge varit på det klara med vinsterna 
med ett konkret material, men Malmer uppfattar det som att övriga lärare känner ett 
visst motstånd. Denna syn anser hon är viktig att försöka förändra. Malmer menar att en 
orsak till att lärare i de högre årskurserna inte inser värdet av ett laborativt arbetssätt är 
att de inte sätter in materialet i ett sammanhang.

”Ett planlöst plockande med material ger ingen garanti för att eleverna tillägnar sig matematiska 
begrepp…Med ett väl genomtänkt och strukturerat laborativt arbete skapar eleverna ett inre 
bildarkiv som ger dem stöd i sitt logiska tänkande och som hjälper dem att finna vad vi kallar 
generaliserbara lösningsmetoder.” (Malmer, 2002, s. 33)

Vikten av att sätta in det laborativa arbetssättet i ett sammanhang lyfts fram som viktig 
av Rystedt och Trygg (2005). När det gäller ett sådant arbetssätt är det väsentligt att 
läraren gör medvetna didaktiska val för att ge undervisningen ett tydligt syfte. Frågor 
som läraren bör utgå ifrån är:

 Vad är det som ska läras och vilket matematikkunnande vill man att eleverna 
ska utveckla?

 Varför ska det läras och i vilket sammanhang ska de aktiva inslagen ingå?
 Hur ska det läras och hur ska eleverna jobba för att utveckla en förståelse?

(Rystedt & Trygg, 2005)

Det finns många uttalade skäl till att arbeta laborativt i matematik, men det är viktigt 
för läraren att komma ihåg att laborativt material i sig inte utvecklar elevers lärande 
(Löwing, 2004; Rystedt & Trygg, 2005). Pedagogen har en avgörande roll för hur 
materialet presenteras och följs upp vid laborativt arbete, detta får konsekvenser för hur 
väl undervisningen berikas av materialet som pedagogiskt hjälpmedel (Löwing 2004). 
Resultatet av Löwings (2004) doktorsavhandling som behandlar 
matematikundervisning genom observationer visar att flertalet lärare hon studerat 
fokuserar så mycket på arbetsformer att undervisningens innehåll kommer i 
skymundan. Vidare visar studien att de laborativa inslag som observerades till största 
delen handlade om att göra på bekostnad av att eleverna skulle upptäcka och förstå 
begrepp. Rystedt och Trygg (2005) menar vidare att laborativ matematik är utvecklande 
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för både unga som äldre elever, men även en tillgång för de som uppvisar svårigheter i 
matematik. Samma slutsats redovisas i Lusten att lära – med fokus på matematik
(Skolverket, 2003). Där framkommer det att arbete med matematik på ett enbart 
teoretiskt plan tycks bidra till att komplicera matematiken för många elever och att 
undervisningen bör blandas med gripbara inslag. Vidare redovisas att elever behöver 
konkreta upplevelser och praktisk tillämpning för att kunna förstå och att se glädjen i 
den abstrakta matematiken.

Även matematiklärarna och författarna Berggren och Lindroth (1997), menar att det är 
viktigt med ett laborativt arbetssätt i matematik. Det gynnar alla elever, men speciellt 
elever i matematiksvårigheter har ett större behov av att arbeta med konkret material. 
De beskriver att många elever uppfattar matematiken som svår att ta till sig men 
ifrågasätter om det verkligen beror på att matematiken i sig är svår. Författarnas åsikt är 
att det istället är de traditionella läromedlens upplägg som inte gagnar vare sig de 
duktiga eleverna eller elever i matematiksvårigheter. Berggren och Lindroth (1997) har 
i sin egen undervisning på högstadiet frångått konventionella undervisningssätt till 
förmån för ett mer praktiskt arbetssätt. Deras erfarenhet är att ett laborativt arbetssätt 
kan hjälpa elever att lösa ett konkret problem för att sedan kunna resonera sig fram till 
generella lösningar. De går från det konkreta till det abstrakta och de upplever att fler 
elever hänger med på att abstrahera begrepp när de först arbetat laborativt med 
begreppet. Författarna ställer sig mycket kritiska till den uniforma undervisning som 
många lärare praktiserar. ”Alla lärare ska inte göra samma sak samtidigt och lika länge 
för att därefter ha gemensamma prov. ”Den dag robotar undervisar smårobotar kan vi 
ha denna form av likriktning i undervisningen” (s.57, Berggren & Lindroth, 1997).

Den läroplan vi har idag bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn, där kunskap 
konstrueras av den lärande i en aktiv process. Lärarens roll blir att skapa goda 
situationer för lärande. Detta ställer helt andra krav på undervisningen jämfört med 
tidigare kunskapssyn där läraren satt inne med kunskap som skulle läras ut till passiva 
elever (Malmer, 2002). Författaren menar vidare att läroplanens intentioner inte riktigt 
genomförts i matematikundervisningen, skolmatematiken ligger långt ifrån elevernas 
verklighet och laborativa moment förekommer i för liten omfattning. Färdighetsträning 
i boken dominerar på bekostnad av kreativitet och fantasi. Widerström (2003) har utfört 
en studie i år 7, kring elevers attityder, lust och motivation när undervisningen utgår 
från ett laborativt arbetssätt. Hans resultat visar på en positiv attityd till varierad 
matematikundervisning, men också på att eleverna tycker det är svårt att frångå det de
är vana vid, alltså läromedlet.

För att kunna genomföra målen enligt Läroplanen (1994) måste eleverna aktiveras i 
lärandeprocessen. Pålsson (ref. i Andersson, 2007) anser att elever och lärare måste bli 
bättre på att kommunicera matematik. Individanpassad undervisning betyder inte att 
eleverna endast ska räkna på egen hand i sin egen takt. Runesson (1996) anser att lärare 
måste fråga sig om ett arbetssätt där eleverna arbetar enskilt, i egen takt med läroboken, 
innebär att ett visst innehåll dominerar och att vissa typer av matematiskt kunnande inte 
ges utrymme. Hon ifrågasätter bland annat om målet att kunna kritiskt granska 
matematiska modeller, deras förutsättningar och begränsningar uppnås med ovan 
beskrivna arbetssätt. Författaren ställer sig kritisk till att en individanpassning av 
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undervisningen i matematik har mynnat ut i att ”arbete i egen takt” är den dominerande 
undervisningsformen. 

Det är viktigt att matematiken kopplas till elevers erfarenheter, nyfikenhet och tidigare 
kunskaper. Eleverna ska ges möjligheten att upptäcka matematikens värde, möjligheter 
och sociala sammanhang. För att uppnå detta menar Emanuelsson m.fl. (1996) att 
undervisningen måste söka sig utanför läromedel och stenciler, man måste utnyttja det 
som händer i vardagen både i och utanför skolan. Författarna menar vidare att elevers 
attityder till matematiken har stor betydelse för lärandet och hur de använder sin 
kunskap. Detta bekräftas av en amerikansk studie av Philip och Fraser (2007), om 
elevers attityder till matematikundervisning gjord på 661 elever. Studien bygger på en 
jämförelse mellan elever som har undervisats med ett arbetssätt där de själva fått 
upptäcka och undersöka, jämfört med en kontrollgrupp som undervisats på ett 
traditionellt sätt. Slutsatsen från den undersökningen visar att elever som undervisats 
med det mer praktiska arbetssättet är mer positiva till matematiken än kontrollgruppen. 

Emanuelsson m.fl. (1996) visar på aspekter som de anser kan vara viktiga att beakta när 
man ska välja arbetssätt i undervisningen:

 fri undersökning när nya material eller representationsformer introduceras
 praktiska aktiviteter före formaliseringar och räknande
 förståelse är viktigare än procedurer och regler
 språklig utveckling med hjälp av olika representationer
 undersökningar och laborationer utvecklar begreppsbildning (s.17, Emanuelsson 

m.fl., 1996)

Emanuelssons åsikt att laborationer utvecklar begreppsbildningen motsägs till viss del 
av Bergqvist (1999) som hävdar att ett laborativt arbetssätt medför vissa problem. 
Författaren menar att eleverna inte alltid gör på det sätt som läraren tänkt sig och att de 
inte heller drar de slutsatser som läraren räknat med att de skulle göra. Enligt Bergqvist 
beror detta på att eleverna inte följer eller inte förstår de instruktioner de fått. Som ett 
resultat av detta förstår eleverna inte syftet med laborationen, de kopplar inte teorin till 
praktiken. 

2.4 Teorier om lärande
Nedan redogörs för några teorier om lärande som kan anses relevanta för studien. 

2.4.1 Malmers nivåer
Malmer (2002) beskriver ett antal inlärningsnivåer som hon anser måste beaktas i 
matematikundervisningen för att alla elever ska kunna nå förståelse för grundläggande 
begrepp. Den första nivån är tänka – tala och här är det viktigt att väcka elevernas 
nyfikenhet inför begreppet, eleverna måste själva få upptäcka och undersöka. Det är 
viktigt att utgå från elevernas verklighet och eventuella tidigare erfarenheter av 
begreppet. I denna första nivå ska läraren även aktivt arbeta med att öka elevernas 
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ordförråd. Malmer menar att språket har oerhört stor betydelse för att eleverna ska 
kunna förstå och använda matematiska begrepp. Den andra nivån är göra – pröva och 
där är det laborativa övningar som är det viktigaste inslaget. Ju fler perceptionsvägar 
som utnyttjas desto bättre är det för eleverna, menar Malmer. Materialet som används 
ska bero på elevernas ålder och begreppen som behandlas, det viktiga är att 
laborationerna sätts in i ett sammanhang och att läraren har ett tydligt syfte med det 
som görs. Om detta saknas är det lätt att eleverna ser övningarna som en lek utan syfte 
och lärarens önskan att laborationerna ska leda till ökad förståelse för matematiska 
begrepp går förlorad. Denna nivå följs av synliggöra där eleverna på vägen till 
abstraktion ska strukturera sina tankar i en representationsform som de själva väljer. En 
elev kanske väljer att göra en plansch om tal i bråkform och sedan berätta om den. Här 
är tanken att eleverna ska bearbeta momentet på djupet och att deras eget ansvar för sin 
inlärning ska synliggöras. På nivå fyra, förstå – formulera, menar Malmer att många 
lärare startar sin undervisning och hon ifrågasätter hur vi då ska förvänta oss att 
eleverna hänger med. På denna nivå ska eleverna kunna förstå och redogöra för ett 
begrepp med hjälp av det matematiska symbolspråket. Elever har kanske tidigare löst 
ett problem med hjälp av till exempel division, fast de inte visste att det de använde 
hette division och att det tecknas med en speciell symbol. Först på denna nivå ska det 
matematiska symbolspråket införlivas. Här är det även av vikt att eleverna får in bra 
rutiner för den formella redovisningen av ett problem. En skriftlig redovisning kan med 
fördel kompletteras med en muntlig, menar Malmer (2002).

Nästa nivå är tillämpning och här blir förståelse ett nyckelord. Har man inte förstått ett 
begrepp så kan man inte tillämpa det i nya situationer. Här kopplar Malmer åter till nivå 
två där eleverna skulle skaffa sig ett inre bildarkiv, som här kan hjälpa dem att plocka 
fram ”en bild” och överföra den till en ny situation. Författaren menar att läraren måste 
få eleverna att försöka lita till sin egen förmåga och sitt eget tänkande och inte vara 
rädda för att prova nya idéer. Den sista nivån är kommunicera och här beskriver 
Malmer dels att skolan måste tydliggöra för eleverna hur viktig matematiken är inom 
alla områden i samhället. ”Vi måste genom verklighetsförankrade exempel, hämtade 
från olika ämnesområden, belysa matematikens oerhört stora betydelse.” (Malmer,
2004, s.43) Hon anser vidare att gruppuppgifter måste ges större utrymme för att 
signalera att det är viktigt att kunna diskutera och samarbeta. Dessa signaler ger även de 
nationella proven för skolår 5 och 9 som innehåller uppgifter som ska lösas genom 
samarbete. Enligt Malmer (2002) är den didaktiska utmaningen att skapa 
lärandesituationer där tänka och tala; göra och pröva; synliggöra; förstå och 
formulera; tillämpa; kommunicera blir grundstenarna i undervisningen.

2.4.2 De sju intelligenserna
Gardner (1983) har utvecklat teorin om de sju intelligenserna som en människa kan ha. 
Han menar att en människa kan besitta flera olika intelligenser men att det oftast är en 
som framträder tydligare än de andra. Vilken intelligens som är framträdande har stor 
betydelse för hur vi lär oss saker bäst och författaren anser att det är av vikt att när barn 
är små ta reda på vilken intelligens som visar sig starkast hos just dem. Gardner menar 
vidare att detta skulle påverka pedagogiken på så sätt att skolan kan ha en mer 
individanpassad undervisning, vilket även föreskrivs i Lpo 94. 
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Jag anser att det borde vara möjligt att på ett tidigt stadium ta fram individuella 
intellektuella profiler och utifrån den kunskapen ge barn och ungdomar en högklassig 
utbildning och öka deras valmöjligheter. Individer som har en väl definierad intellektuell 
kompetens på särskilda områden skulle då kunna slussas in i skräddarsydda 
utbildningsprogram. Vi skulle också kunna utveckla speciella stöd- och utvecklingsprogram 
för dem som har en mer udda eller problemfylld intellektuell profil. (Gardner, 1983, s.9)

Om Gardners teorier är riktiga så innebär detta att i en klass måste läraren ta hänsyn till 
vilka olika intelligenser som finns representerade och i vilken utsträckning och sedan 
utforma sitt arbetssätt utifrån detta. Undervisningen kan omöjligt passa alla hela tiden 
men det är viktigt att alla får möjlighet att lära sig på sitt bästa sätt någon gång. När de 
olika intelligenserna beskrivs har vi valt att fokusera på de förmågor som intelligensen 
medför som har betydelse för hur eleven bäst kan lära sig matematik.
 Lingvistisk intelligens innebär att man har ett stort ordförråd som man använder 

sig av både muntligt och skriftligt. För matematiken innebär detta bland annat 
en förmåga att kunna argumentera för sina lösningar.

 Det typiska för Logisk/Matematisk intelligens är att man lätt hittar mönster, 
abstraherar och tänker logiskt. Som namnet antyder så är förmågorna som denna 
intelligens innefattar nära knutna till ett väl utvecklat matematiskt tänkande.

 Om man har en spatial intelligens har man fallenhet för att kunna visualisera, 
man har en känsla för färg och form, och kan till exempel se genom att titta på 
en ritning hur ett objekt skulle te sig i verkligheten. I matematiken kan detta ha 
en positiv inverkan när man räknar med skala, diagram och geometri.

 Har man en kinestetisk intelligens så har man en välutvecklad grov- respektive 
finmotorik och man lär sig bäst när man får använda händerna eller hela 
kroppen. De eleverna med denna intelligens borde gynnas av ett mer laborativt 
arbetssätt i matematik.

 Musikalisk intelligens gör att man lätt uppfattar rytmer och melodier, och kan 
analysera musik. Denna intelligens ger fördelar vid språkinlärning eftersom man 
även har lätt för att uppfatta rytmer och melodier även i ett språk. Läs- och 
skrivinlärningen hänger ju även tätt samman med matematikinlärningen.

 Intrapersonell intelligens omfattar en medvetenhet om jaget, en förmåga att 
reflektera över de egna handlingarna och tankarna. En interpersonell intelligens
har däremot en lätthet att läsa av och tolka andra människor, empati och omsorg 
om andra är utmärkande. Denna intelligens ger goda förutsättningar för att lära i 
samspel med andra.

2.4.3 Teoretiskt perspektiv på elevaktivitet, det gemensamma 
lärandet och lärarens roll

De teorier som behandlas nedan är utvecklade av Dewey, Piaget och Vygotskij och 
uppdelade i rubrikerna elevaktivitet, det gemensamma lärandet och lärarens roll.

Elevaktivitet
John Dewey är en av de personer som i stor utsträckning under historien har påverkat 
skolans läroplaner och debatten om denna (Hartman & Lundgren 2004). Det finns en 
återkommande linje i Deweys tidigare texter som betonar vikten av att anpassa 
undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. En central tanke i Deweys 
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pedagogiska riktlinjer är att individen utvecklas bäst i samspel med omgivningen 
genom ett arbetssätt som präglas av att eleverna får lära sig genom att delta i praktiska 
moment. Vidare menar Hartman och Lundgren (2004) att Deweys idé om människan 
som aktiv varelse innebär att utbildningssystemet måste ge eleverna möjligheter att 
aktivt få pröva och experimentera och på så sätt även stimulera flera sinnen, vilket även 
Gardner (1983) poängterar. Piaget som också har bidragit till den pedagogiska debatten, 
men mer som intresserad av kunskapens ursprung och utveckling än av pedagogikens 
utformning menar även han att barn och elevers aktivitet i skolan är en viktig del för 
kunskapsinhämtandet. Han menar också att skolan ska bidra till en undervisning där 
eleverna får möjlighet att känna på objekt och kombinera dem för att se vad som 
händer. Piaget anser att barns aktivitet är en viktig del i deras utveckling (Säljö 2000). 
Enligt Dewey ska utbildningen sträva efter att se till så att elevernas intresse och 
aktivitet är utgångspunkter i undervisningen med målet med att bredda och fördjupa 
elevernas kunskapsmässiga utveckling. En annan person som också förordar en 
elevaktiv undervisning är Lev Vygotskij, som var psykolog. Han menar liksom Piaget
och Dewey att man i matematikundervisningen bör använda sig av konkreta material 
eftersom han anser att barns tänkande är ett resultat av deras fysiska aktiviteter (Säljö,
2000).

Dewey (2004) menar på att det första mötet med teoretiska ämnen ska gå genom 
praktiska verksamhetsformer, då hans åsikt är att barnens aktiva sida kommer före den 
passiva. ”Jag tror att om man försöker stimulera och väcka känslor utan samband med 
de aktiviteter där de hör hemma, inför man ett ohälsosamt och skadligt sinnestillstånd” 
(s. 47). Dewey menar på att aktiviteten inte bara ska genomföras för genomförandets 
skull utan bör ha ett syfte och en mening. 

Det gemensamma lärandet
Vygotskij är den av dessa tre, som tydligast framhäver undervisningen som en viktig 
social och gemensam process. Han anser att man lär genom det sociala och i det sociala 
samspelet med andra människor. I ett gemensamt lärande får, enligt Vygotskij, eleverna 
möjligheter att se hur andra individer handlar och tänker och genom att reflektera över 
de nya erfarenheterna kan de bearbetas och formas till egen kunskap och erfarenhet. 
Exempel på sådana här tillfällen kan vara problemlösning i grupp eller annat 
grupparbete i skolan (Stensmo 2007). Dewey menar även han att människan når 
kunskap och utveckling genom att samarbeta med andra, samt att en av skolans 
viktigaste huvuduppgifter är att träna barn i samarbete och ömsesidig samverkan för att 
nå ett gemensamt mål (Svedberg & Zaar, 1998). Piaget framhåller istället att eleverna 
lär sig bäst genom att själva få undersöka och experimentera, men det som skiljer 
Piaget från Vygotskij är att Piaget anser att elevernas kunskap konstrueras inifrån 
medan Vygotskij menar att den konstrueras i mötet mellan individerna (Säljö 2000).

Lärarens roll
En central del i undervisningens utformande, i enlighet med Dewey, är lärarens roll, där 
denne har en viktig uppgift i att arbeta för att aktivt stimulera och engagera eleverna 
(Hartman & Lundgren, 2004). Lärarens roll är enligt Dewey till stor del handledande, 
där läraren ska agera som en del i gruppen och använda sina pedagogiska kunskaper till 
att skapa en god lärandemiljö för de enskilda individerna. ”Learning by doing”, innebär 
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enligt Dewey att elevens aktivitet ska sättas i centrum när läraren planerar och 
genomför undervisningen. Detta leder vidare till att det ställs höga krav på lärarens 
kunskaper och förmåga att utveckla undervisningen på samma sätt som eleverna ska 
lära sig, nämligen genom att pröva sig fram och experimentera med olika typer av
undervisningsmetoder (Svedberg & Zaar, 1998). Piaget uttrycker sig enligt Säljö (2000) 
på följande sätt för att synliggöra sin bild av hur läraren bör agera. ”Vad man önskar är 
att lärarna skulle upphöra med att föreläsa och istället stimulera elevernas egna 
undersökningar och deras egna ansträngningar…” (Säljö 2000, s 58). Det centrala är 
dock att det är eleverna själva som ska komma till insikt med vad de ska lära sig från 
olika aktiviteter. Här skiljer sig Vygotskij tydligt ifrån Piaget, ty han menar att det är 
viktigt att laborationerna leds utav läraren, eftersom denne har mer erfarenhet och 
kunskap, samt att läraren intar en handledande roll i mötet med eleverna (Bråten, 1998). 
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3 Metod

I metoddelen presenteras vilka metoder som valts samt en beskrivning av urvalet och 
genomförandet. Därefter följer en redogörelse för hur materialet har analyserats samt 
den forskningsetik som studien grundar sig på. 

3.1 Metodval
Enligt Starrin finns det två huvudsakliga metoder inom forskning, kvalitativ och 
kvantitativ metod (Starrin & Svensson 1994). Holme och Solvang (1997) menar att den 
kvantitativa metoden är mer styrd av forskaren eftersom de möjliga svaren finns givna 
från början. Den kvalitativa metoden däremot ger forskaren en möjlighet att få en 
djupare förståelse för frågeställningen. I valet av metod är det syftet och problemet som 
ska studeras som avgör vilken metod man väljer att använda (Trost 2005). Utifrån 
studiens syfte har en kvalitativ metod som lägger vikten vid hur individer uppfattar och 
tolkar företeelser i omvärlden valts. Forskningsansatsen lägger sin tyngdpunkt på ord 
och inte på siffror i insamling och analys av data. Exempel på kvalitativa tekniker är, 
enligt Starrin deltagande observation och intervjuer av olika slag (Starrin & Svensson, 
1994). 

3.1.1 Intervju
Den kvalitativa intervjun är ett effektivt redskap för att studera en persons erfarenheter 
och förhållande till sin livsvärld. Undersökningspersonen ges möjlighet att med egna 
ord beskriva och förmedla sin situation (Kvale, 1997). Vi tänkte oss i enlighet med 
Kvale att våra intervjuer skulle ha låg standardiseringsgrad. Med standardisering menas 
i vilken utsträckning intervjuerna ser likadana ut för alla intervjuer. Den låga 
standardiseringen innebär att intervjuaren ställer frågorna i den ordning som faller sig 
naturlig och att följdfrågor kan formuleras (Trost, 2005). Intervjuerna utgick ifrån en 
huvudfrågeställning (bilaga 1), utifrån studiens syfte, som vi försökte omformulera och 
vidareutveckla med hjälp av följdfrågor. Vi hade även några färdigformulerade frågor 
(bilaga 1), som användes vid de tillfällen då samtalet stannade upp. Anledning till att vi 
valde att genomföra intervjuer med låg standardisering är att vi ville få fram en 
avslappnad intervjusituation och få fram så mycket som möjligt av intervjupersonernas 
uppfattningar. 

3.2 Urval
Utgångspunkten var att intervjua fyra lärare och åtta elever på en skola med elever i 
årskurs sju till årskurs nio. Skolan valdes utifrån att Malin gjorde sin 
verksamhetsförlagda utbildning där och hade en viss kännedom om lärarnas arbetssätt.



15

Detta urval kan kallas ett bekvämlighetsurval som av Stukát (2005) beskrivs som ett 
urval där man väljer det som är lättast att få tag på även om urvalet då inte blir 
representativt. Efter genomförda intervjuer togs beslutet att utöka med två 
elevintervjuer för att få ett rikare material att arbeta med. 

Urvalet gick till på så sätt att lärarna på skolan besöktes och informerades om vår studie 
när matematiklärarna hade konferens. Det var viktigt för studiens syfte att de som 
deltog arbetade laborativt med matematik i någon utsträckning, eftersom vi anser att det 
är dessa associationer som är relevanta i studien. Alla sex lärare som var närvarande 
anmälde sitt intresse att delta i studien. Därefter gjordes ett strategiskt urval (Stukát, 
2005) baserat på lärarnas könstillhörighet, ålder samt år i läraryrket, detta för att få ett
heterogent urval som vi hoppades skulle ge oss så många skilda associationer som 
möjligt.

Innan urval bland eleverna gjordes behövdes samtycke från föräldrarna. Detta gjordes 
genom att medverka på ett föräldramöte samt be en lärare fråga om samtycke på ett 
annat. De föräldrar som inte samtyckte ombads meddela oss antingen muntligt eller via 
e-post, men alla samtyckte. Eleverna, som är 13-15 år, valdes ur de klasser där de lärare 
som valts ut undervisade. Detta för att säkerställa att eleverna hade stött på ett laborativt 
arbetssätt och därmed skulle kunna göra associationer kring begreppet. I urvalet av 
eleverna beaktades faktorerna ålder och kön. Samtliga elever som valdes ut samtyckte 
till intervjun. Elever vars föräldrar inte närvarat på något av föräldramötena ingick inte 
i urvalsgruppen.

3.3 Genomförande
Först genomfördes en pilotintervju med en lärare för att testa om det sätt vi tänkt oss 
intervjun fungerade eller om något skulle behöva förändras. Pilotintervjun gav oss även 
chans att reflektera kring vår egen insats och eventuellt förändra något. Efter att ha 
genomfört intervjun valdes att gå vidare utan ändringar, men vi tog med oss 
erfarenheten av hur svårt det är att inte själv ge uttryck för några känslor under en 
intervju. Trost (2005) anser att om materialet från pilotintervjun är användbart så ska 
det ingå i studien. Vi valde att låta pilotintervjun ingå i studien.

Vad gäller lärarna så bokades tid för intervju och vi träffades på en av dem utvald plats 
där intervjun skulle kunna genomföras utan störande moment, ett klassrum eller 
grupprum. En Mp3-spelare användes för att spela in intervjuerna. Trost (2005) tar upp 
den negativa sidan av att spela in intervjun, den intervjuade kan bli hämmad i sina svar. 
Vi anser att den positiva sidan, att fokus slapp läggas på att anteckna och att vi kunde 
lyssna på materialet om och om igen väger över. Valet togs att medverka båda två när 
intervjuerna med lärarna genomfördes eftersom vi då kunde komplettera varandra och 
på så sätt även få ut mer material ur intervjuerna. Elevintervjuerna bokades det inte in 
särskilda tider för, utan eleverna besöktes på sina matematiklektioner och den som 
skulle intervjuas togs med till ett grupprum. När den första var färdig så skickade den in 
nästa. Tre lektioner besöktes och fyra elever intervjuades första gången och tre elever 
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per gång de andra två gångerna. Även här användes en Mp3-spelare. Vid 
elevintervjuerna var det endast en intervjuare.

3.4 Analys
Kvale (1997) framhåller att det utskrivna materialet är en viktig grund för analysen 
därför transkriberades alla intervjuer ordagrant. Materialet omfattar sju sidor skrivna i 
typsnitt 10 med lärarintervjuer samt 6 sidor med data från elevintervjuerna. Analysen 
började med att det utskrivna materialet lästes igenom ett flertal gånger för att ge oss en 
bild av hur resultatet skulle kunna presenteras på bästa sätt. Nästa steg blev att i 
materialet försöka hitta de associationer som kommit fram under intervjuerna. Detta 
gjordes genom att först båda författarna strök under det som hittades för att sedan 
kunna jämföra och diskutera. Det som slutligen ansågs ha sammankopplingar med ett 
laborativt arbetssätt i matematik markerades med färgpenna på en ny utskrift av 
materialet. Ganska snart framträdde två tydliga grupper av associationer, vilka handlade 
om lärande respektive lek. De markerade associationerna klipptes ut och placerades i 
plastfickor som fick representera respektive grupp. I respektive grupp framträdde även 
möjligheter och hinder som kan kopplas till lärande och lek, dessa aspekter valde vi att 
låta ingå i resultatet. Valet gjordes att börja analysera lärarnas associationer eftersom 
det materialet var mer omfattande för att sedan analysera elevernas associationer och
slutligen göra en jämförelse dem emellan. Poängteras bör att själva analysmetoden 
inspirerats av innehållsanalys, där det inte är viktigt vem som sagt vad eller om en och 
samma person gett uttryck för flera skilda uppfattningar. 

3.5 Trovärdighet
Vi är medvetna om att vi gått in i studien med erfarenheter som påverkat de tolkningar 
vi gjort. Att vi är medvetna om detta menar Starrin (1994) ger ökad trovärdighet. 
Studiens trovärdighet består också i att respondenternas svar transkriberades på ett 
sanningsenligt sätt och att samtliga svar registrerades med en Mp3-spelare. 
Pilotintervjun bidrog till ökad validitet då vi gavs möjlighet att förtydliga våra 
frågeställningar så att vi verkligen undersökte det som syftats. Att samma person 
genomförde alla elevintervjuer anser vi ökar det insamlade materialets trovärdighet. Vi 
styrker även vårt resultat med citat för att läsaren ska ges möjlighet att bedöma 
tillförlitligheten i våra slutsatser.

3.6 Forskningsetik
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007) är till för att ge forskaren guidning 
inom forskningsetiken när en studie ska genomföras. Deras fyra huvudkrav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 
alla legat till grund för våra ställningstaganden i vår studie. Trost (2005) betonar vikten 
av de intervjuades integritet och värdighet under hela datainsamlingen. Detta ska alltså 
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tas hänsyn till både vid den första kontakten, under själva intervjun samt vid förvaring 
av insamlade data. Konfidentialiteten ska vara en självklarhet under arbetet med data. I 
rapporten är det till exempel angeläget att inga citat som kan avslöja identiteten hos den 
intervjuade används. Vi är medvetna om att vi måste vara extra noggranna med 
konfidentialiteten eftersom det insamlade materialet finns som ljudfiler på våra datorer.
När examinationen är genomförd så kommer materialet att förstöras på lämpligt sätt.

För att de intervjuade skulle kunna ge sitt samtycke så informeras de om ämnet för 
studien men det exakta syftet och frågeställningarna uppgavs inte. Eftersom elever 
under 16 år intervjuades så begärdes samtycke från målsman och självklart även 
samtycke från eleven själv. Vi bad inte om skriftligt samtycke eftersom vi bedömer att 
vår studie inte är av en känslig karaktär.

Trost (2005) påpekar att man med fördel kan intervjua i par men att risken finns att den 
intervjuade känner sig i underläge. Denna risk fanns i åtanke när elevintervjuerna skulle 
genomgöras och därför valdes att inte göra dem i par. Eftersom en fenomenografisk 
intervju försökte genomföras så skulle det vara påfrestande för eleven att sitta med två 
vuxna som inte ger någon respons på svaren överhuvudtaget.
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4 Resultat

Resultatet av studien presenteras i de två grupper som framträdde under analysen, 
Lärande och Lek. Varje grupp är sedan indelad i ett lärarperspektiv och ett 
elevperspektiv Resultatet avslutas med en jämförelse mellan elevernas och lärarnas 
associationer, detta för att påvisa skillnader och likheter i deras utsagor. 

4.1 Lärande
Denna grupp innehåller associationer som kan knytas till lärarens dubbla uppdrag att 
dels socialisera eleverna till framtida samhällsmedborgare men även att hjälpa eleverna 
till lärande 

4.1.1 Lärare
Ett laborativt arbetssätt kan uppfattas som utvecklande för eleverna, de får träna på att 
tänka och själva komma fram till lösningar. Den laborativa matematiken stimulerar 
eleverna till att förklara vad det är de gör, att kunna sätta ord på sina tankar. Gemensamt 
för samtliga lärare i studien är att de anser att ett laborativt arbetssätt har en positiv 
inverkan på lärandet. Uppfattningen finns att arbetssättet medför att kunskapen är lättare 
att plocka fram i en annan situation, de får konkreta situationer att återkoppla till. En 
lärare betonar att en del elever, främst de i matematiksvårigheter, måste ges alternativa 
sätt att tillgodogöra sig matematiken. Det laborativa arbetssättet blir här då en viktig 
ingrediens för att konkretisera den abstrakta matematiken och göra den mer levande. 
Vidare exemplifierar läraren detta med att man kan praktiskt använda decilitermått, 
mättglas och vatten för att träna på enhetsomvandlingar, istället för att sitta och räkna en 
mängd uppgifter i matematikboken. En annan lärare beskriver hur den konkretiserar 
begreppet Pi med en laboration där eleverna själva får vara med och upptäcka och 
uppleva hur omkretsen förhåller sig till diametern. 

… den gör att det sitter bättre och att de får något att reflektera tillbaka till, att just använda 
den kunskapen inhämtad i den laborationen. De kan backa tillbaka och se med bilder, en del 
jobbar ju gärna med bilder. Just att komma ihåg eller berätta saker med bilder.

En association som framträder är att ett laborativt arbetssätt ger varje elev möjligheten 
att lära på sitt sätt, exempelvis om man lär sig bäst när man plockar med händerna så 
bidrar det laborativa arbetssättet till detta. Arbetssättet uppfattas som elevorienterat och 
ger en möjlighet för läraren att differentiera stoffet utifrån respektive elevs 
förutsättningar. Lärarna betonar även att arbetssättet ger utrymme för både svaga och 
starka elever att samarbeta med samma problem, där de kan lära av varandras sätt att 
lösa problem. Att eleverna får jobba i grupp och hjälpa varandra ses som en positiv 
aspekt av arbetssättet. En annan positiv aspekt som framkommer är att ett laborativt 
arbetssätt möjliggör att alla kan vara delaktiga och jobba utifrån sin nivå samt att ett 
utbyte av varandras erfarenheter och tankar kan ske.
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Givetvis att alla är delaktiga och ska få en nivå där de kan känna att de tillför någonting och 
känn att de lyckas…man behöver inte gå längre än till sig själv, jag behöver känna att jag 
har något att komma med, att jag är meningsfull, att alla har något att tillföra. Sen måste det 
vara så att nivån stiger för att alla ska få en liten utmaning, och sen framför allt utbytet, att 
en svagare elev kanske får lite mer vilja att haka på och känna att man i alla fall klev ett steg 
längre, att man utmanade sig lite och att man får lite draghjälp.

En svårighet som tas upp i samband med laborativt arbete i grupp är gruppindelningen. I 
en klass kan skillnaderna mellan den som är svagast och den som är starkast vara 
enorma. Ett resultat av spridningen kan bli att den starkaste inte känner någon utmaning 
eller att den starkaste i gruppen tar över och gör allt arbete själv. En koppling som 
lärarna gör är att gruppindelningen är viktig inte bara med tanke på skillnader i 
kunskapsnivå utan kanske främst hur medlemmarna i gruppen fungerar tillsammans. 

Ibland kan jag tycka såhär att de lite duktigare kan ta överhand och det kan vara svårt att 
styra och när man gör gruppindelningen får man försöka att tänka hur de jobbar med 
varandra för att en kille eller tjej inte ska ta över för att de är duktigast i gruppen, ”man gör 
såhär”. Ofta löser det sig om man bara fipplar lite med grupperna. Och sen nackdelen kan 
vara att vidden är så stor mellan den som är svagast och starkast i gruppen och den starkaste 
inte känner att det är någon utmaning, det beror mycket på hur klassen är.

Flera lärare associerar ett laborativt arbete i matematiken till variation, att det bidrar till 
en omväxlande undervisning som enligt dem motiverar eleverna att vilja lära sig. 
Lärarna ser positivt på att gå utanför boken i undervisningen. Lärarna uppfattar det som 
att eleverna är mer engagerade när de gör något som är kul och spännande och även att 
förståelsen för matematik då ökar. 

Alltså när man kommer in i ett klassrum och säger att man ska köra en labb så säger 
eleverna ”JA, vad kul” jag skojar inte och så gör dom såhär med böckerna. Är det en vanlig 
traditionell lektion när man ska, men nu kan vi det här vi har haft en genomgång och så 
jobbar man på egen hand, lite suck och dom gör vad som krävs av dom. Jag kan tycka att en 
laboration ger dom lite mer meningsfullt arbete så att det blir lite variation. Jag är lite sån att 
jag tycker att det ska finns lite både och i undervisningen, både laborativt och det här tysta 
egna räknande, det ena utesluter ju inte det andra tycker jag. Det kan ju vara att man själv är 
skolad i det där man har genomgång räknar talen och sen ar man prov, det är ju så att man 
präglas ju en hel del av hur man själv är skolad. 

4.1.2 Elever
Eleverna associerar ett laborativt arbetssätt med att det är positiv att ibland kunna arbeta 
i små grupper och göra något praktiskt. De ser även fördelarna med att kunna hjälpa 
varandra med saker som är svåra. En elev beskriver att ett praktiskt arbetssätt kan vara 
en förberedelse inför vuxenlivet. Om man får möjlighet att möta ett problem i skolan så 
är man förberedd när man stöter på liknande situationer i framtiden. Däremot får 
arbetssättet en negativ följd, enligt eleverna, och det är att man inte lär sig exakt som i 
boken, vilket skapar en viss osäkerhet.

Det som är bra att få lära sig nåt om man typ blir vuxen, så kan det hända sånt när man blir 
stor och då får man testa på innan man blir vuxen. Det dåliga är att man inte lär sig exakt 
som i matteboken.
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Bland eleverna finns det de som associerar till variationen som ett laborativt arbetssätt 
för med sig. Det ses som positivt att få möjlighet att lära sig på olika sätt. Däremot görs 
inga associationer till att arbetssättet skulle medföra någon inverkan på lärandet i positiv 
bemärkelse, snarare tvärtom. 

Jag tror man lär sig bäst om man jobbar i boken, men det är kul att variera lite ibland, ha lite 
praktiskt och så.

Boken, då är det ju samma saker hela tiden och fortsätta bara räkna. Vid spel blir det lite 
roligare, men jag tycker att man lär sig bättre i boken än olika spel.

Jag tycker det är bra som det är när vi jobbar i boken. Man förstår, sen tycker jag det är 
ganska roligt. Jag gillar att tänka och grejsa.

En elev beskriver att det är bra att variera arbetssätt eftersom ”det blir ganska enformigt 
att arbeta i boken, man kommer bara på ett spår, som man kan lära sig på olika sätt”. 
När eleven utvecklar sina tankar så framkommer att eleven ändå föredrar läromedlet 
eftersom där sker lärandet stegvis, först lär man sig grunden och sen byggs det på med 
mer avancerade uppgifter. Samma struktur upprepas boken igenom, vilket upplevs som 
positivt. En annan elev berättar om en laboration med så kallade geobräden. Eleven 
beskriver laborationen som rolig men att den inte ledde till något lärande. 

Även hos eleverna framträder associationer som kan kopplas till att laborativ matematik 
upplevs som roligt. Dels att det är kul att jobba praktiskt och dels att det är positivt med 
variation. En annan möjlighet som kommer fram är att man kan gå utanför skolan och 
testa vilka matematikuppgifter som finns ute i världen, till exempel räkna med procent 
på rean i klädaffärer.

Jag vill inte ha så mycket praktiskt, men man skulle få testa i affärer med ekvationer och så. 
Få testa vilka matteuppgifter som finns ute i världen och så.

4.2 Lek

4.2.1 Lärare
Lärarna gör associationer till att läraren måste ha ett tydligt syfte med laborationerna 
annars blir det lätt bara lek och eleverna ser inte laborationens sammanhang. Lärarna ser 
en svårighet i att eleverna inte lär sig det som laborationen syftar till. 

Det är elevorienterat, det uppfattas ofta som positivt, men ibland kan eleverna ha svårt att se 
vad är det vi lär oss när vi jobbar laborativt, de ser inte målet utan bara leken. Det kan vara 
problematiskt ibland.

Så att de får tänka själva och komma på. Så att de baklänges bildar sin egen strategi och 
kommer på varför man gör någonting. Det kan vara bra att ha ett genensamt skrivsätt, gå 
bakvägen så att säga. Börja med att labba och inte slänga in de roliga lekarna sen, då förstår 
ofta eleverna…Det ska inte bara vara lek, utan det ska leda till någonting.
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Lärarna ger uttryck för att laborationerna inte behöver vara så avancerade, utan att det 
blir ett roligt inslag som ger omväxling. De ger ett flertal exempel där de beskriver 
laborationerna som lekfulla moment som exempelvis huvudräkningslekar, bollkastning 
för att träna multiplikationstabellen och andra lekar som tränar taluppfattning. Just att 
undervisningen blir roligare kretsar många associationer kring, dels att det blir roligare 
för eleverna men dels också att läraren får stimulans i sitt arbete och utmanas att 
utvecklas i sin profession. 

Det uttrycks att en negativ aspekt av ett laborativt arbetssätt är att det kan bli stökigt och 
högljutt i klassrummet. Eleverna beskrivs också som ovana vid detta arbetssätt vilket 
ibland kan medföra problem. I samband med detta finns lärare som menar att ett 
laborativt arbetssätt inte gynnar de elever som har koncentrationssvårigheter eftersom 
det lätt blir ett lekande med följd av att det blir oroligt och stökigt i klassrummet

Det beror helt på vilket elevmaterial man har, en del är det jättesvårt att jobba med, det blir 
mer lek, stoj och stim och det kan bli svårt för en del att koncentrera sig och det som har 
koncentrationssvårigheter för det ju inte lättare när det börjar röra på sig i klassrummet, och 
låta betydligt mer, det är väl en nackdel annars ser jag inga större nackdelar.

4.2.2 Elever
Eleverna sammankopplar att en undervisning där ett laborativt arbetssätt användas 
medför stökiga klassrum, vilket gör att arbetsron blir störd. En elev berättar att boken är 
bäst att jobba i för då kan man ha hörlurar med musik för att inte bli störd, detta är ju 
inte möjligt med ett laborativt arbetssätt. Det framkommer även att eleverna associerar 
till bristen på utmaning i de uppgifter som ingår i de laborativa momenten och att det 
därmed innebär att laborationerna blir för lätta och att de har svårt att se nyttan, vad man 
ska lära sig av laborationerna.

Det var typ dagis, eller typ lågstadienivå… Det var för lätt. Jag tycker att det ska vara lite 
mer svårare.

Jag tycker det är roligare med boken och bara jobba på. Man lär sig inte direkt mycket på att 
spela spel tycker jag.

Något som är framträdande hos eleverna är att de associerar att laborativt arbetssätt i 
matematik med att spela spel. En elev ger ett exempel på laborativ matematik genom att 
berätta om ett matematikspel som handlar om algebra.

Förra gången hade vi ett spel som vi körde två eller fler spelare och så skulle man slå två 
tärningar och så skulle man gå så långt. Om man kom till ett visst ställe så skulle man ta den 
röda tärningen gånger den gröna tärningen och så fick man gå så långt. Och först in i mål 
vann.

Det laborativa arbetssättet sammankopplas av ett flertal elever med att det innebär att 
man spelar något spel och att det är något som är roligt vilket också kan tolkas som lek 
från elevernas sida. Eleverna lyfter också fram att laborativ matematik bidrar till en 
variation av undervisningen som gör den kul. 
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Det är ju lite roligare ibland om man får ha lite spel istället för att bara jobba med 
matteboken.

Man går in och börjar jobba i boken och sen blir det att man kör något spel ibland, men inte 
för mycket spel utan jobbar mest i boken.

4.3 En jämförelse
Det som både lärare och elever är överens om är att ett laborativt arbetssätt ger tillfällen 
för eleverna att kunna hjälpa varandra. Lärarna lyfter svårigheten med att dela in i 
fungerande grupper både utifrån kunskapsnivå och hur olika individer fungerar 
tillsammans. Svårigheten med att dela in i grupper och kunskapsnivå är en problematik 
som eleverna inte lyfter fram alls. Däremot förknippar eleverna laborativ matematik 
med att det oftast är för lätta uppgifter vilket kan vara en konsekvens av att läraren 
anpassat arbetet för att passa de svagaste i gruppen. Lärarna ser detta som en svår 
balansgång, att hitta en nivå som ger utmaningar till alla. Ett flertal lärare associerar det 
laborativa arbetssättet som viktigast för elever i matematiksvårigheter, och menar att de
duktiga lär sig oavsett arbetssätt. Både lärare och elever sammankoppar det positiva 
med ett laborativt arbetssätt med att det är roligt och att det ger variation i 
undervisningen. Lärarna betonar att det blir roligare för eleverna men även för läraren 
själv. Elevernas motivation att lära ökar om de tycker att det de gör är roligt, detta 
menar lärarna att de kan dra nytta av genom att använda ett laborativt arbetssätt. 
Eleverna tar även upp möjligheten att kunna vardagsanknyta matematiken, detta är 
något som inte framkommer hos lärarna. Lärarna menar däremot att material som finns 
runt omkring oss, såsom decilitermått, tändstickor och bollar kan vara lämpligt material 
att konkretisera den abstrakta matematiken och göra den förstålig för eleverna.

Att ett laborativt arbetssätt kan medföra högljudda och stökiga klassrum är något som 
både lärare och elever ger uttryck för, en konsekvens av detta kan vara att vissa elever 
får svårt att koncentrera sig. Vidare beskriver lärarna att eleverna är ovana att arbeta 
praktiskt i matematiken vilket även kan ses i relation till elevernas negativa 
associationer av det laborativa arbetssättet i form av att man inte lär sig exakt som i 
boken.

Den stora skillnaden i associationer som framkommer handlar dock om lärandet.
Lärarna sammankopplar det laborativt arbetssättet med att det bidrar positivt till 
elevernas kunskapsinhämtande, och man kan uppfatta en strävan mot att frångå 
läromedlet mer och mer. Denna bild överensstämmer inte alls med elevernas utsagor där 
det framkommer att de ser läromedlet som den bästa vägen till kunskap. Lärarna menar 
att eleverna får något konkret att hänga upp sin kunskap på genom att arbeta laborativt 
medan eleverna i kontrast till detta likställer laborationer med spel och ser inte 
laborationernas syfte och sammanhang.

Sammanfattningsvis kan sägas att den största skillnaden mellan lärares och elevers 
associationer om ett laborativt arbetssätt i matematik gäller om det bidrar till ett lärande 
eller inte, där lärarna ser vinster med arbetssättet, medan eleverna föredrar läromedlet. 
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Den största likheten är att arbetssättet bidrar till att göra matematik roligt men att det lätt 
blir stökigt i klassrummet.
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5 Diskussion
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där metoden utvärderas och diskuteras 
samt en utvärdering av vår egen insats. Därefter diskuteras resultatet i förhållande till 
dels litteraturen och dels våra egna åsikter. Till sist finns en avslutning där även förslag 
på vidare forskning ges.

5.1 Metoddiskussion
Vårt val av en kvalitativ metod i form av intervjuer anser vi var det rätta valet. Då vi 
tror att det är bästa sättet att få fram en persons åsikter om något. Vi menar att en 
muntligt intervju ger fördelar mot en enkätundersökning utifrån av studiens syfte, då vi 
anser att det är viktigt att kunna ställa följdfrågor till respondenterna för att verkligen få 
fram deras svar. Vi är medvetna om att vi inte är tillräckligt erfarna intervjuare för att 
kunna genomföra en intervju som inte lämnar något övrigt att önska. Vårt mål var att 
inte påverka genom att visa några känslor som till exempel att nicka medhållande. När 
materialet transkriberades upptäcktes dock att vi på ett flertal ställen bekräftar 
intervjupersonernas uppfattningar genom att säga ja, nej eller skratta. Vi märkte ändå 
en stor skillnad i sättet att intervjua om vi jämför pilotintervjun med den sista intervjun 
som genomfördes. Vi anser att de associationer som kommit fram i studien är 
respondenternas egna och inte påverkade av vår bristande erfarenhet av intervjuer. 
Valet att vi vid vissa tillfällen använde oss av i förväg färdiga frågor beror även det på 
otillräcklig rutin. Men vi tror att detta val ändå säkerställde ett rikt material att grunda 
resultat på. När det gäller analysen så är vi medvetna om att elevmaterialet var lite tunt, 
men med tanke på studiens omfattning så valde vi att inte utföra fler intervjuer. Vi 
anser att vi inte skulle ha fått fram fler associationer även om antalet elevintervjuer 
hade utökats. Eleverna hade svårt att uttala sig och kanske har vi varit för optimistiska i 
tron på att de faktiskt skulle ha några åsikter om ett laborativt arbetssätt.

De grupperingar som resultatet är uppbyggt av är baserade på våra tolkningar av de 
associationer som elever och lärare har gett uttryck för i intervjuerna. Om någon annan 
analyserade materialet så skulle kanske indelningen ha sett annorlunda ut. 
Generaliserbarheten i vår studie är inte relevant utan vårt syfte var att visa på vilka 
associationer som de lärare och elever vi intervjuat gör med ett laborativt arbetssätt i 
matematik. De associationer vi fått fram finns, men vid ett större urval skulle vi 
antagligen ha hittat fler, till exempel om lärare som inte använder sig av ett laborativt 
arbetssätt hade intervjuats. 

Vi är medvetna om att valet att välja bort ett skriftligt samtycke för samtliga elever kan 
ifrågasättas. En kritik kan vara att föräldrarna på föräldramötet inte vågade motsäga sig 
intervjuer med risk för att sticka ut. Vi tror dock att om någon förälder kände starkt 
motstånd så skulle de gjort oss uppmärksamma på det på ett eller annat sätt. Återigen 
framhåller vi att frågorna inte var av känslig karaktär.
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5.2 Resultatdiskussion
Både lärarna och eleverna lyfter grupparbete och samarbete som en viktig företeelse i 
samband med laborativt arbete, vilket är något som avviker från vår definition av ett 
laborativt arbetssätt. En slutsats här kan vara att ett laborativt arbetssätt kan ses ur olika 
perspektiv och att begreppet kan innefatta olika definitioner. Ett lärande som präglas av 
elevers kommunikation i grupparbete och där eleverna ges möjlighet att samarbeta är 
något som Vygotskij poängterar som viktigt för undervisningen (Stensmo 2007). Ett 
arbetssätt där grupparbete och samarbete är i fokus är också något som Dewey 
framhäver som en viktig ingrediens i undervisningen (Svedberg & Zaar, 1998). Detta är 
också något som Malmer (2004) poängterar som en betydelsefull del i undervisningen, 
just att grupparbeten är en bra träning i att samarbeta och diskutera och bör ha en 
framträdande roll. Kommunikationen som ett viktigt inslag för eleverna i deras fostran 
till framtida samhällsmedborgare och vuxna individer är också något som Gardner 
(1983) framhåller som en viktig del i människans utveckling som är en av sju 
intelligenser i hans teori om utvecklingen, vilken han benämner Intrapersonell
intelligens. Anledningen till att vi valt att inte ta med kommunikation och samarbete i 
vår definition av laborativ matematik är för att begränsa definitionen och studiens 
omfång. Då resultatet av studien framhäver att det finns uppfattningar som innehåller 
dessa inslag i den laborativa begreppsbestämningen, ser vi det som en positiv del och 
effekt av arbetssättet. Resultatet visar även att laborativt arbetet i matematik kan ses ur 
olika perspektiv och ses som ett arbetssätt som innehåller olika metoder. 

Grupparbeten skulle också kunna ses som en del i den sociala fostran som är en stor del 
av skolans roll, men även en viktig del i lärarens dubbla uppdrag, vilket innebär att 
både fostra och bidra till elevers lärande, vilket kan kopplas till följande i Lpo 94:

I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. (Skolverket, 1994, s.7)

Detta är något som vi ser som en viktig del i undervisningen och det är något som kom 
fram som en tydlig koppling som de intervjuade lärarna gjorde till en laborativ 
undervisning. Lärarna sammankopplar det laborativa arbetssättet med att det är en bra 
arbetsmetod där man kan låta starka och svaga elever arbeta tillsammans, men också 
kunna lära av varandra och lära sig arbeta tillsammans. Associationer som kopplas till 
social fostran och grupparbete tolkar vi som en del i den fostran som skolan enligt 
läroplanen ska stå för, en undervisning där eleverna ges möjligt att träna sig på att 
arbeta tillsammans med andra individer och att lära sig att samarbeta och respektera 
andras olikheter. Lärarna själva använder inte ordet fostran eller det sociala samspelet 
när de uttrycker sina tankar om ett laborativt arbetssätt, men vår tolkning av deras 
associationer är att där en undervisning präglas av grupparbete och samarbete syftar till 
att indirekt förbereda eleverna inför framtiden. 

I resultatet framkommer att lärarna associerar med en fördel i att eleverna lär sig bättre 
genom att arbeta laborativt. Ett lärande som beskrivs vidare med att ett sådant arbetssätt 
ger eleverna konkreta upplevelser och bilder som de kan binda upp sin kunskap kring, 
men även som verktyg för att eleverna ska kunna gå tillbaka och plocka fram 
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kunskapen från tidigare situationer till nya. Berggren och Lindroth (1997) menar att det 
är viktigt att eleverna får något konkret i undervisningssituationen för att ha detta till 
stöd i övergången till det abstrakta. Malmer (2002) belyser detta utifrån sina 
inlärningsnivåer. Hon menar att tillämpning är nära sammanbundet med göra-pröva, att 
eleverna ska ha ett bildarkiv att gå tillbaka till när det möter ett begrepp i en ny 
situation. Vårt intryck är att flertalet av lärarnas associationer innefattar kopplingar till
ett bättre lärande som effekt av ett laborativt arbetssätt går att sätta i förbindelse till att 
konkret material är ett sätt för eleverna att ta till sig abstrakt matematik och få en 
djupare kunskap. Vi menar vidare att detta kan tolkas som att de anser att laborativa 
inslag i undervisningen berikar undervisning genom att bidra till att eleverna får en 
djupinlärning, medan traditionell undervisning med läromedlet i centrum många gånger 
stannar vid ytinlärning. Intressant vore att diskutera vidare om det verkligen är möjligt
att visa att det just är det laborativa arbetssättet som påverkar lärandet och inte något 
annat. 

Skolverket framhäver i sin studie Lusten att lära – med fokus på matematik
(Skolverket, 2003) att arbete med matematik på enbart ett teoretiskt plan tycks bidra till 
att komplicera matematiken för många elever och att undervisningen bör blandas med 
gripbara inslag. Detta stödjer lärarnas associationer om att ett laborativt arbetssätt 
bidrar till ett bättre lärande då studien visar att lärarna menar att eleverna behöver 
konkreta upplevelser och praktisk tillämpning för att kunna förstå matematiken. 

Något intressant som framkommer i studien är att elevernas syn på hur de lär sig bäst 
skiljer sig så från lärarnas associationer som tangerar lärandet. Eleverna föredrar att 
arbeta i boken och att det negativa med ett laborativt arbetssätt är att man inte lär sig 
exakt som i boken. Vår reflektion utifrån de motsatta meningarna som finns mellan 
lärarna och eleverna är att lärarna inte tillräckligt tydliggör de laborativa momentens 
syfte för eleverna i undervisningen. En sådan stor skillnad i mellan lärarna och eleverna 
syn på hur lärandet fördelaktigast sker tycker vi är ett redan uppmärksammat resultat 
som är värt att fundera vidare kring. Flertalet av de forskare vi hänvisar till i studien
beskriver det laborativa arbetssättet som positivt i förhållande till lärandet, men som 
både Löwing (2004) och Rystedt & Trygg (2005) trycker på så har läraren en viktig roll 
i att se till att arbetssättet leder till att vara meningsfullt för elevernas förståelse och 
lärande. Även Dewey (2004) betonar vikten av att läraren aktiverar och stimulerar 
eleverna. Vi håller med om att laborationerna måste ha ett tydligt syfte som även 
kommuniceras till eleverna. Vi tycker också att laborationerna måste ha ett 
sammanhang med de områden och begrepp som eleverna arbetar med, annars finns 
risken att görandet hamnar i centrum och innehållet går förlorat. Vi menar, precis som 
Löwing (2004) och Rystedt & Trygg (2005) att ett laborativt material i sig inte 
automatiskt utvecklar elevernas lärande utan att det är väsentligt hur det används och 
följs upp. Malmer (2002) beskriver att laborationer utan syfte ofta uppfattas av eleverna 
som lek. Denna bild tycker vi framkommer i vårt resultat där eleverna definierar 
laborativt arbete som spel. Vi menar att detta beror på att eleverna inte förstått eller inte 
fått syftet med laborationerna tillräckligt tydliggjort. Här ser vi ett stort problem i att 
elevernas lärande inte tydliggörs för dem, de är inte medvetna om sitt eget lärande. 
Detta tror vi är den stora anledningen till att lärare och elever har så skilda 
uppfattningar i denna fråga. 
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Ytterligare en intressant aspekt som framkom i studien var elever och lärares skillnad i 
uttryck för i vilken omfattning ett laborativt arbete i matematikundervisningen använts.
I urvalet av lärarna valdes medvetet lärare som sa sig arbeta laborativt i viss 
utsträckning. Detta var inget vi ifrågasatte under intervjuerna med lärarna men när vi 
sedan intervjuade eleverna så var deras uppfattning att de väldigt sällan arbetat med 
något praktiskt material. Är det så att eleverna inte kommer ihåg eller ser laborativt 
arbete på samma sätt som lärarna? Eller kan det å andra sidan vara så att lärarna 
överskattar den tid som ägnas åt laborationer eller att lärarna vill ge oss en bild av sin 
undervisning som inte riktigt stämmer med verkligheten? Pålsson (ref. i Andersson 
2007) påpekar att läroplanens intentioner om mer variation i matematikundervisningen 
inte riktigt nått ut till skolorna, färdighetsträning i boken är fortfarande det dominerande 
arbetssättet. Fenomenet styrks även av nationella utvärderingen 2003 som visar att 
enskilt räknande i egen takt är den vanligaste arbetsformen. Runesson (1996) är mycket 
kritisk till att den individanpassning som poängteras i läroplanen mynnat ut i enskilt 
arbete i egen takt. Vår tolkning är att denna skillnad i associationer ifråga om 
omfattning kan bero på, precis som beskrivs tidigare, att lärarna innefattar 
kommunikation om matematik i begreppet laborativt arbetssätt medan elevernas 
uppfattning mer stämmer in på vår definition av arbetssättet. Men det kan faktiskt också 
vara så att lärarna vill, medvetet eller omedvetet, ge ett sken av att de arbetar mer 
laborativt i matematik än vad de egentligen gör eftersom detta är lite i ropet just nu och 
att jobba i boken har blivit något ”fult”.

Både läroplanen (Lpo 94) och kursplanen i matematik (2000) lyfter fram att 
undervisningen ska vara varierad och knuten till elevernas vardag. Detta för att öka 
elevernas lust att lära men även för att tillgodose allas behov. Gardner (1983) menar att 
vi besitter olika intelligenser och att detta påverkar hur vi bäst lär oss saker och ting. 
Om en elev har en kinestetisk intelligens som dominerar så lär den sig bäst då den får 
använda kroppen och händerna. Med detta i åtanke tror vi att en undervisning som 
varieras med laborativa moment skulle gynna fler intelligenser än den traditionella 
undervisningen. Variation är också en möjlighet som både lärare och elever ser i ett 
laborativt arbetssätt. Vi ser laborativ matematik som en möjlighet till att möta elevers 
olikheter på ett bra sätt. Samtidigt som vi ser att ett laborativt arbetssätt är ett 
undervisningssätt som skapar variation och ett lustfullt lärande, både för eleverna men 
även för lärarna.

Ett laborativt arbetssätt ger också möjligheten till ökad vardagsankytning, något som 
eleverna uppfattade som bra. Malmer (2004) belyser att man genom 
verklighetsförankrade exempel kan få eleverna att förstå hur oerhört mycket 
matematiken betyder i samhället, något som hon anser betydelsefullt för att öka 
elevernas motivation. Resultatet av NU03 visar att 55 procent av eleverna, en ökning 
jämfört med tidigare, tycker att man lär sig för mycket onödigt i matematiken. Denna 
trend tror vi skulle kunna brytas om undervisningen, precis som Malmer och även 
Emanuelsson (1996) belyser, baseras mer på elevernas erfarenheter och intressen.

Det framkommer hos både lärare och elever är att de associerar ett laborativt arbetssätt 
med att det är roligt. Men vad menar de med roligt, detta kan betyda olika för olika 
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personer och denna aspekt har inte vi fördjupat oss i. Vår tolkning är att när eleverna 
säger roligt så syftar de på själva aktiviteten i sig medan när lärarna säger roligt syftar 
de mer på att matematiken blir rolig. Lärarnas association kan kopplas till Skolverkets 
rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) som lyfter fram att elever 
behöver konkreta upplevelser och praktisk tillämpning för att kunna förstå och att se 
glädjen i den abstrakta matematiken.

De associationer som framkommer som ett hinder till att arbeta med laborativ 
matematik från lärarnas sida innefattar flertalet praktiska detaljer, såsom tidsåtgång och 
svårigheten att hitta bra material. Ifråga om tidsåtgång så är det både mer planeringstid 
och längre lektionstid som efterfrågas för att ett laborativt arbetssätt ska vara möjligt 
fullt ut. Vår erfarenhet från skolvärlden säger oss att den planeringstid lärarna har ofta 
tas upp av elevärenden istället för att utveckla undervisningen. Som matematiklärare 
finns möjligheten att följa läromedlet till punkt och pricka med färdiga planeringar och 
prov. Detta tror vi medför med den tidsbrist som råder att lärarna köper läroböckernas 
koncept som den lättaste vägen. Med detta som bakgrund är vår tanke att flertalet lärare 
tvekar eller väljer bort ett laborativt arbetssätt. Detta medför att de gånger som lärarna 
väljer att använda denna arbetsmetod så är eleverna är ovana vid laborativa moment 
eller saknar erfarenhet av det. Widerström (2003) menar också att elever kan ha svårt 
att frångå det arbetssätt de är vana vid, vilket också kommer fram i vårt resultat.

Både lärarna och eleverna ser risken i att ett laborativt arbetssätt bidrar till ett stökigt 
arbetsklimat och detta tror vi kan kopplas ihop med lärarnas uppfattning om att det är 
svårt att hitta rätt nivå på uppgifterna. En för lätt uppgift fångar inte de starka elevernas 
uppmärksamhet och detta tror vi kan göra sitt till att de istället blir oroliga eller stör 
andra. Samma sak tror vi även gäller för uppgifter som är för svåra för de svaga 
eleverna och att de istället sysselsätter sig med annat. Något som framkom i resultatet 
var att eleverna associerade de laborativa inslagen med att de var för lätta, detta tror vi 
är en följd av att läraren valt nivå efter de svagaste i klassen. Malmer (2002) hävdar att 
det laborativa arbetssättet har låg status, det förknippas ofta med nybörjarundervisning 
och låg prestationsförmåga. Detta kan kanske återspeglas i det material som finns att 
tillgå på skolorna. Något som är intressant att knyta till resonemanget om nivå är den 
senaste PISA utvärderingen som utfördes 2006, där framkommer att de högpresterande 
svenska eleverna visar allt sämre studieresultat i matematik jämfört med tidigare år. Det 
vi frågar oss är om undervisningen allt mer handlar om att få de svaga eleverna 
godkända och att de duktiga får klara sig på egen hand?

5.3 Avslutning
När vi har varit ute på skolor så har vi märkt att det här med laborativ matematik är 
något som lärarna funderar mycket på och skolorna gör olika satsningar för att förändra 
undervisningen. Vissa skolor köper exempelvis in mycket praktiskt material och bygger 
upp ett matematiklaboratorium. På andra skolor bestämmer matematiklärarna att alla
elever ska ha minst en praktisk matematiklektion varje vecka. Vi menar att allt detta är 
förgäves om kommunikationen mellan lärare och elever brister. Eleverna måste göras 
medvetna om sitt lärande och få reda på syftet med det laborativa arbetssättet, annars 
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kommer denna typ av arbete aldrig att kännas meningsfullt för dem. Studien visar på att 
eleverna nu bara ser de laborativa inslagen i undervisningen som en kul grej som tar tid 
från ”den riktiga matematiken” i boken. Vi tror också att en annan anledning till att 
eleverna tycks vara så knutna till just läromedlet i matematikundervisningen är att 
matematiklektionerna är de enda lektionerna där de i förväg vet vad som kommer 
hända. Matematiklektionerna blir en trygg punkt som de själva har kontroll över, de vet 
att de ska slå upp boken och börja räkna där de slutade sist. Denna förutsägbarhet finns 
inte i övriga ämnen på samma sätt.

Förslag till vidare forskning inom området skulle kunna vara att göra samma studie som 
vi gjort fast i en större omfattning för att se om den bild som framkommit går att 
generalisera. Intressant vore även att observera lektioner med laborativ matematik för 
att få en ännu tydligare bild av de hinder och möjligheter som finns. Vidare tycker vi att 
det vore intressant att gå in på hur lärarna utvärderar det laborativa arbetet, de lärare vi 
intervjuat lade fortfarande i stort sett all vikt vid skriftliga prov. 

Vi vill till sist poängtera att vi tror att ett laborativt arbetssätt i matematik kan bryta den 
trend av negativa resultat som flertalet utvärderingar visar på. Vi ser fram emot att börja 
arbeta med ett skolämne som så tydligt befinner sig i en förändringsfas.
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Bilaga 1

Intervjuernas huvudfråga:
Vad tänker du på när du hör uttrycket laborativ matematik?

Stödfrågor lärare:
Kan du berätta om hur en lektion där ett laborativt arbetssätt används kan se ut?
Förs det diskussioner om undervisning i matematik på skolan? Berätta om hur 
diskussionerna går.

Stödfrågor elever:
Kan du berätta om hur en typisk matematiklektion kan gå till när ni får jobba med 
praktiskt material?
Varför tror du att din lärare väljer att använda praktiskt material?
Hur skulle en matematiklektion se ut om du själv fick välja?


