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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med laborativa inslag i sin 
matematikundervisning under skolår F-6. Den inledande frågeställningen är vad laborativ 
matematik innebär. Vidare har jag undersökt hur lärare arbetar med laborativa inslag och 
vilken betydelse ett laborativt arbetssätt har för lärandet. 
 
Resultatet av litteraturstudien riktar sig till frågan vad laborativ matematik är och vilken 
betydelse det laborativa arbetssättet har för lärandet. Här finns även en beskrivning av det 
laborativa arbetssättets utveckling i historiskt perspektiv samt tre olika laborativa material 
som jag har kommit i kontakt med under min utbildning till lärare. Litteraturen visar att 
laborativ matematik är när eleverna får göra något med sina händer och sina kroppar. 
Eleverna ska ”känna” och ”göra”. Genom att eleverna får arbeta praktiskt kan det abstrakta 
ämnet matematik bli mer konkret samtidigt som elevernas förståelse för matematiken ökar.  
Med ökad förståelse och ett mer varierat arbetssätt ökar även lusten för ämnet. Studier har 
visat att elevernas lust har minskat då ämnet har blivit allt för abstrakt. 
 
I den empiriska studien har jag undersökt hur lärare arbetar med laborativa inslag i sin 
matematikundervisning och vilka laborativa material som används. Resultatet av 
undersökningen visar att de intervjuade lärarna anser att laborativ matematik kan vara allt från 
att eleven använder sin egen kropp för att t.ex. mäta, till färdiga laborativa material med ett 
färdigt koncept. De yngre eleverna, klass F-3, har ofta fler laborativa inslag än eleverna i klass 
4-6, där de laborativa inslagen ofta var kopplade till specifika begrepp inom matematiken. 
 
Laborativt material kan vara allt från enkelt material som knappar, stenar o.d. vilka kan 
användas som ”plockmaterial” för de yngre eleverna som stöd i sitt första räknande, till inköpt 
material med ett färdigt användningskoncept. Alla lärarna i min undersökning använder sig av 
pengar som laborativt material och framhåller förträffligheten hos dessa. De tre material som 
jag har beskrivit närmare, Geobrädet, Cuisenaires färgstavar och Logiska block, är det bara 
någon enstaka lärare som använder. De Logiska blocken användes mer i de lägre klasserna, F-
3, till olika sorteringsövningar. De material som lärarna rekommenderade är Pentamino, 
Snottror och Palinspel. De lärare som har lång erfarenhet har mycket eget tillverkat material 
medan de mer oerfarna lärarna vill ha ett färdigt material.  
 
Lärarna som undervisar i de yngre åldrarna, F-3, arbetar strukturerat med laborativa inslag 
schemalagda under veckan och samtliga anser det viktigt med ett varierat arbetssätt både för 
ökad förståelse och för att eleverna tycker det är kul. Flera av de intervjuade lärarna anser att 
det finns tid att planera för de laborativa inslagen och de framhåller att det är så viktigt så det 
får ta tid. En faktor som påverkade de laborativa momenten, framför allt för de mer oerfarna 
lärarna, är brist på material på skolorna.  Om det funnits mer pengar att inhandla laborativt 
material för så skulle de laborativa inslagen vara flera. 
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1. Inledning 
 
Bakgrund 
 
Under mina matematikstudier på Lärarprogrammet diskuterades behovet av laborativa inslag 
inom matematikundervisningen. Eftersom matematik är ett abstrakt ämne är det viktigt för 
läraren att göra ämnet mer konkret för eleverna. Det laborativa inslaget har även stor 
betydelse för elevernas lust till att lära matematik. Lusten och förståelsen går som en röd tråd 
genom en elevs matematikinlärning. Det har visat sig att lusten för matematik avtar 
dramatiskt om eleven inte förstår vad han eller hon gör  (Unenge m.fl. 1994). Genom att 
arbeta laborativt ökar elevens möjlighet att förstå och detta i sin tur ökar elevens lust för 
ämnet matematik. I läroplanen för grundskolan, Lpo94, har man tagit särskilt hänsyn till detta. 
Där står det: 
 
            Skolan skall sträva efter att varje elev: 

- Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
- Utvecklar sitt eget sätt att lära   (Lpo94 s. 9) 
 

 
Som tillägg i matematikdidaktiken fick vi möjlighet att undersöka olika laborativa 
hjälpmedel. Flera av våra föreläsare visade olika övningar som kunde tillämpas i min egen 
kommande undervisning. Jag och mina studiekamrater har fått prova på att använda oss av 
dessa övningar i en mängd olika uppgifter, vilket ofta gjordes under skratt och glada 
kommentarer. En del av litteraturen, t.ex. Malmer (1990) och Ahlberg (2001) har innehållit 
beskrivningar av olika laborativa pedagogiska hjälpmedel och författarna ger flera exempel på 
hur man kan arbeta med materialet. Alla övningar har varit inspirerande och de har även gett 
mig en annan syn på matematik och på hur man kan ändra formerna för undervisning inom 
matematiken. De hjälpmedel som jag framför allt har fastnat för är Cuisenaires färgstavar, 
Logiska block och Geobrädet, just för deras användbarhet inom olika områden. 
 
Jag har även fått möjlighet att prova en del av de praktiska övningarna på elever under den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Dessa övningar har redovisats i olika rapporter och 
vi fick även tipsa varandra om bra uppgifter med praktiska inslag. Något som jag tror alla 
mina kurskamrater upptäckte, är att de elever som har gjort våra övningar, har tyckt att det har 
varit roligt och de har inte uppfattat övningarna som matematikundervisning. Jag har t.o.m. 
fått kommentaren av en elev; ”- Jag visste inte att jag kunde så mycket matematik”, vid en av 
övningarna.  
 
Något som har förvånat mig, är att i de skolor där jag har haft min praktik, har jag inte sett en 
enda lärare som använder sig av något av de hjälpmedel som jag har kommit i kontakt med 
genom universitetet. De flesta skolorna har kanske någon uppsättning av t.ex. geobräden, men 
det är ingen lärare som har sagt sig använda dem. Ofta ligger de i något förråd. Enligt flera 
olika författare, t.ex. Malmer (1990) och Ahlberg (2001) är det viktigt att konkretisera ämnet 
matematik för att öka elevernas förståelse och att göra det mer lustfyllt. Även i Lpo94 
påpekas vikten av ett undersökande och lustfyllt lärande. Samtidigt kommer det larmrapporter 
om att matematikundervisningen måste förändras. Jag är nyfiken på varför dessa hjälpmedel 
inte används mer i matematikundervisningen. 
 



8 

Syfte och problemformulering 
 
Syfte  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare arbetar med laborativa inslag i sin 
matematikundervisning. Det arbetet koncentreras på är att undersöka vad ett laborativt 
material är och hur lärare använder sig av laborativa inslag i sin matematikundervisning. 
Intressant är också om användandet skiljer sig mellan klasserna F-3 och 4-6.  Den empiriska 
delen av undersökningen har fokus på vilka laborativa hjälpmedel lärare använder och vilka 
faktorer som påverkar läraren att använda laborativa inslag. 
 

 
 Problemformulering 
 
• Vad är laborativ matematik? 
 
• Vad har ett laborativt arbetssätt för betydelse för lärandet? 
 
• Hur arbetar lärare med laborativa inslag i sin matematikundervisning? 
 
• Vilka faktorer påverkar läraren att använda laborativa inslag i matematikundervisningen? 
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2. Metod 
 
I det här avsnittet redogörs för hur jag har gått tillväga för att söka svar på mina 
frågeställningar. Undersökningen innehåller en litteraturstudie och en empirisk studie som 
bygger på intervjuer med sex lärare som arbetar i klasserna F-6. 
 
Litteraturstudie 
 
Inför litteraturstudien har jag läst ett flertal böcker och artiklar som handlar om laborativ 
matematik och olika laborativa material inom matematiken. Litteraturen redovisar 
forskningen om den pedagogiska utvecklingen och användandet av laborativa inslag i 
matematikundervisningen.  Somliga av litteraturen gav sedan uppslag till annan litteratur och 
forskning. Den litteratur som inspirerade till min frågeställning var de böcker vi hade som 
kurslitteratur under lärarutbildningen. Av dessa kan bland annat nämnas Räkna med barn av 
Kronqvist och Malmer, Lärande och delaktighet av Ahlberg och Lära matematik av Unenge 
m fl. Författarna till kurslitteraturen har i sin tur hänvisat till andra författare. Flera av 
böckerna har lånats på Linköpings universitetsbibliotek.  En del av litteraturen har även varit 
fjärrlån där min hemorts bibliotek flitigt har använts. Den databas jag har sökt i och använt 
mig av är Libris och de sökord som har använts är bl.a. ”laborativ matematik”, ”laborativa 
hjälpmedel/material”. Källor och referenser har även sökts på engelska och där har sökorden 
varit ”manipulatives”, efter förslag från min handledare. Eftersom en del av studien handlar 
om Cuisenaire, Gattegno och Dienes har sökningar skett på dessa namn. Material om aktuell 
forskning har även kommit från Skolverket, både genom artiklar och genom en rapport, 
Lusten att lära - med fokus på matematik (Skolverket, 2003). 
 
 
Empirisk studie 
 
Under det här avsnittet redovisas hur jag har gått tillväga i valet av undersökningsmetod, hur 
intervjupersoner har valts ut och hur det insamlade datamaterialet har bearbetats. 
 
Datainsamling 
 
Enligt Paulsson (1999) finns det tre ledstjärnor när man ska välja undersökningsmetod. Det är 
tre frågor man bör ställa sig innan man gör sitt val: 
• Vad är möjligt – vilka alternativ finns det som uppfyller syftet? 
• Vad är mest effektivt av det som är möjligt? 
• Vilken typ av resultat önskar man få fram? 
 
Paulsson (1999) skriver att det är intressant att redogöra för de olika alternativ som finns och 
väga dess för- och nackdelar. Dessutom ska författaren av en rapport kunna motivera det val 
han eller hon gör. 
 
Enligt Starrin & Svensson (1996) är de vanligaste undersökningsmetoderna: 

• kvalitativ intervju 
• enkät  
• observation 

Johansson och Svedner (2001) skriver att intervjuer antingen kan bygga på fasta frågor som 
ställs till alla deltagare i en undersökning, en s.k. strukturerad intervju eller mer fritt 
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formulerade frågor, s.k. kvalitativ intervju. De påpekar att den sistnämnda, kvalitativ intervju, 
är ofta den primära metoden att få fram information till sitt examensarbete inom 
lärarutbildningen. Genom intervjun ges möjlighet att förstå  elevernas attityder, förkunskaper, 
värderingar m.m. Även den intervjuade lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, 
målsättningar, planering m.m. är lättare att förstå vid en kvalitativ intervju. Kvale (1997) 
menar här att kännetecknande för en kvalitativ intervju är att den är fokuserad på bestämda 
teman och har en viss grad av styrning. Samtidigt är intervjun inte för strängt strukturerad 
med alla frågor bestämda i förväg eller mer enkätliknande med alla frågor lika och även i 
exakt samma följd. 
               
            Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet 
            samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.  ( Kvale, 1997 s. 32)  
 
 
Forskningsetiska principer 
 
Enligt Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet är det viktigt både för 
individernas och för samhällets utveckling att forskning bedrivs och att forskningen inriktar 
sig på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Forskningsrådet har därför antagit 
forskningsetiska principer, vars syfte är att ge normer för forskare i förhållandet till 
undersökningsdeltagare, s.k. individskyddskrav.  Dessa principer består av fyra allmänna 
huvudkrav: 

- informationskravet  
- samtyckeskravet 
- konfidentialitetskravet  
- nyttjandekravet   
 

Dessa fyra grundkrav specificeras sedan ytterligare i skriften Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 
 
Vid kontakt med informanterna har jag upplyst om de forskningsetiska principer som ligger 
till grund för mitt sätt att arbeta. I informantbrevet (bilaga 1) förklaras syftet med 
undersökningen och deltagarens uppgift. Brevet innehåller även information om att all 
medverkan är frivillig, att deltagares anonymitet garanteras och att de inspelade intervjuerna 
kommer att raderas efter att arbetet har slutförts. I informantbrevet finns även upplysningar 
om vem som är ansvarig, vilken institution jag studerar vid och vem som är handledare.  
 

Urval av deltagare 
 
För att få svar på uppsatsens frågeställningar, har intervjuer genomförts med lärare från 
förskoleklass upp till årskurs 6. Strävan var att få spridning bland deltagarna vad det gäller 
ålder, antal år som lärare, årskurs och skolornas läge och storlek. Informanterna har valts från 
tre olika skolor, vilka alla dock ligger inom samma kommun. Urvalet har gjorts utifrån de 
olika skolorna och deras olika förutsättningar, både vad det gäller storleken på skolan, antal 
elever och lärare och även skolans geografiska läge. Samtliga informanter har valts helt 
förutsättningslöst såtillvida att ingen förhandsinformation fanns om hur de undervisar i 
matematik. Av anonymitetsskäl redovisas inte vidare hur urvalet av deltagare genomförts.   
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Det finns en spridning bland informanternas ålder, som sträcker sig från 30 år upp till 60 år. 
Även antal år inom yrket skiljer sig mellan informanterna. Två av lärarna arbetar sitt första år 
och de övriga har lång erfarenhet av yrket. De skolor där informanterna arbetar är dels en 
landsortsskola med ca 160 elever och färre än 15 lärare. De andra skolorna är centralt belägna 
i ett samhälle och har ca 300 elever med 20-25 lärare respektive ca 400 elever med 25-30 
lärare.  
 
En avsikt med urvalet var att få med ett manligt perspektiv på laborativa aktiviteter, men den 
informant som tillfrågades valde senare att avstå från intervju. Alla uppgifter om  informanten 
är därför borttagna ur arbetet. 
 
Intervjuernas genomförande  
  
Syftet med intervjuer är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om hur 
hon/han arbetar med laborativa inslag i sin matematikundervisning. Den metod som uppfyller 
uppsatsens syfte bäst är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. För att inte falla i för många 
fällor har en intervjuguide utformats där intervjun är strukturerad i sitt upplägg och innehåller 
i förväg bestämda frågeområden (bilaga 2). Förslag till frågor inom olika teman har 
formulerats och till varje tema finns förslag på flera följdfrågor. Intervjuerna spelas in på 
bandspelare. Här anser flera författare, bl.a. Trost (1997) och Johansson & Svedner (2001) att 
bandspelare ska användas vid intervjuer. Detta för att intervjuaren ska kunna lyssna med hela 
sin uppmärksamhet på den intervjuade. Trost (1997) menar dock att det finns både för- och 
nackdelar med bandspelaren. Till fördelarna hör att intervjuaren kan koncentrera sig på vad 
den intervjuade säger och uttrycker, då denna slipper anteckna under intervjun. Det finns 
också möjlighet att lyssna på och analysera intervjun flera gånger och ta till sig tonfall och 
ordval. Det ges även en möjlighet att analysera sin egen insats under intervjun och lära sig av 
sina misstag. Till nackdelarna hör att gester och mimik går förlorade och det är tidsödande att 
lyssna på och att skriva ut intervjuerna. Det är dessutom lätt att tonfall och tankepausar 
missas. Trost (1997) föreslår att små personliga minnesanteckningar görs direkt efter en 
intervju där intervjuaren kan notera det som har hänt. 
 
Problemformuleringen bygger på att undersöka vad laborativ matematik och hur lärare 
använder laborativa inslag och material i sin undervisning. Intressant är också att undersöka 
vilka laborativa material lärarna använder. För att söka svar på mina frågeställningar valdes 
kvalitativa halvstrukturerade intervjuer i undersökningens empiriska del. Eftersom jag ville 
genomföra intervjun under samtalsliknande former men ändå behålla en struktur, en röd tråd, 
under samtalet betraktade jag den intervjumetoden som mest passande.  
 
Innan intervjuerna börjades genomföras skrev jag personliga brev (bilaga 1) till 
informanterna. Förutom information om de forskningsetiska principerna stod det att jag skulle 
ta kontakt med personen inom ett par dagar för att höra hur hon ställde sig till min förfrågan. 
Vid senare telefonkontakt bokades tider för intervjuer med informanterna. 
 
 Intervjuerna har varit individuella och samtliga sex har genomförts på de skolor där 
informanterna arbetar. De flesta intervjuerna har genomförts i lärarnas egna klassrum. En 
intervju skedde på annan plats än klassrummet men även den inom skolan. De flesta lärare 
tyckte att det var mer praktiskt att hålla till där de hade sitt material tillgängligt ifall de ville 
visa något mer under själva intervjun.  Jag hade vid den muntliga kontakten frågat om de 
kunde plocka ut material som de använde själva och även ville rekommendera till andra. 
Varje intervju har inletts med en kort presentation om syftet med arbetet. Informanten har 
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tackats för att denne tar sig tid och informerats ännu en gång om sekretess, villkor för 
deltagande och bandspelaren. Här valde en informant att avstå från vidare intervju eftersom 
denne inte ansåg sig ha något att tillföra min undersökning.  
 
Intervjuguiden var uppdelad i en allmän del med fakta och en huvuddel med frågor. Efter en 
kort inledning ställdes mer allmänna faktafrågor vilka rörde ålder på informanten, vilken ålder 
på klass, hur många år informanten har arbetat inom yrket och hur stor klassen och skolan är. 
Faktafrågor om informanten och skolan ansåg jag kunde ha betydelse för analys och tolkning 
av data. Efter att ha fått en bakgrund om personen och skolan gick intervjun över till 
huvudfrågorna. Intervjun avslutades med att informanten tackades för sin medverkan och 
tillfrågades om de ville komplettera med något.  Jag bad även att få återkomma vid behov av 
komplettering. Varje intervju tog ca 30 minuter att genomföra.  
 
 
Analys av data 
 
Varje intervju har spelats in på band och sedan överförts till text, s.k. transkribering. Varje 
transkribering har gjorts kort tid, ofta bara ett par timmar, efter intervjun för att ha alla 
samlade intryck i minnet. Vid transkribering har Svenska språknämndens (2001) 
rekommendation använts. Den innebär att när man återger vad någon har sagt i t.ex. en 
intervju, kan man redigera formuleringarna så att de blir lättare att läsa. De avsnitt i intervjun 
som inte är relevanta för undersökningen har inte transkriberats.  Den övriga texten har 
omformulerats till viss del, för att underlätta läsandet av texten. Vid längre tankepauser har 
dessa markerats med..….   Hostningar, harklande o.d. har uteslutits ur transkriberingen då jag 
anser att dessa inte påverkar tolkningen av materialet. Transkribering och tolkning av data 
utgör underlag för resultatdelen. De utskrivna intervjuerna som blev kvar efter redigeringar 
och som är relevanta för undersökningen omfattar ca 15  A4-sidor. 
 
Det utskrivna materialet har jag gått igenom och använt olika färgpennor för att markera det 
som är relevant för de olika frågeställningarna i uppsatsens problemformulering. Därefter har 
materialet analyserats. Närvänen (1999) menar att redan intervjuarens fältanteckningar 
påverkas av den tolkning intervjuaren gör direkt på fältet. Vid ytterligare bearbetning, där 
man använder sig av analysprocedurer, sker nya tolkningar. Närvänen menar därmed att 
bearbetning av fältanteckningar innebär tolkning av en redan gjord tolkning. Jag har i 
undersökningen eftersträvat att göra ett gott forskningshantverk. Alla intervjuer är gjorda 
enligt intervjuguide, vilket gör att studien kan göras om. Johansson & Svedner (2001) varnar 
dock lite för den kvalitativa intervjun. De menar att den lätt kan glida över i en strukturerad 
intervju eller t.o.m. bli en muntligt genomförd enkät. Det är därför viktigt att verkligen lyssna 
på och försöka förstå vad den intervjuade säger och inte vara allt för fokuserad på sina i 
förväg bestämda frågor. Intervjun får inte heller bara bli ett ostrukturerat samtal.  



13 

3.  Litteraturstudie 

 
Litteraturstudien behandlar två av arbetets problemområden och är uppdelad i följande 
frågeområden:  
 
• Vad är ett laborativt material? 
• Vad har laborativt arbetssätt för betydelse för lärandet? 
 
För att få en bättre insikt i det laborativa arbetssättets utveckling inleds litteraturstudien med 
en kort historik.  Litteraturstudien innehåller även en beskrivning av tre laborativa material 
som förevisades på universitetet under min utbildning. 
 
 
Hur har det laborativa arbetssättet utvecklats? 
 
Anna Kruse, (1861-1931), är en författare och lärarinna som förespråkade det laborativa 
arbetssättet inom skolmatematiken (Malmer, 1999). I sin bok Åskådningsmatematik (1909), 
redogjorde hon för hur matematikundervisningen skulle kunna förändras och redan då, i 
början av 1900-talet skrev, Kruse att:  
 
           Skulle man icke … kunna försöka göra barnen till självständiga  upptäckare?  Skulle  man icke 
             kunna utbyta det reproduktiva arbetet mot ett mera skapande sådant?  (Nämnaren,1990) 
 
Matematikundervisningen har under en lång tid präglats av olika reformer. En viktig sådan 
var tanken om en ny sorts matematikundervisning som främjade det laborativa arbetssättet. 
Det finns flera olika inriktningar inom matematikundervisningen som har påverkat synen på 
laborativ matematik och några av dessa beskrivs nedan (Engström, 1998). 
 
 
Konstruktivismen 
 

Under 1950-talet och i början av 1960-talet påbörjades en omfattande reformering av 
utbildningssystemen i västvärlden. Unenge m.fl. (1994) menar att många av idéerna hämtades 
från Piaget och flera av hans verk kom att översättas. En av tankarna om matematiken var att 
eleverna skulle ta till sig vetenskapsmännens sätt att arbeta. De skulle lära sig att lära, 
”learning how to learn”. Inspiration hämtades också från bl.a. John Dewey. Det laborativa 
arbetssättet fick sin grund i konstruktivismen. 
 
Reformerna utsattes dock för hård kritik under 1970-talet och början av 1980-talet, påpekar 
Engström (1998). Det ställdes krav på att undervisningen skulle inriktas på basfärdigheter och 
”back-to-basics” blev ett slagord.  Den undervisning som det medförde hade starka drag av 
behaviorism. 
  
Under 1990-talet har återigen den konstruktivistiska synen på lärandet blivit aktuell. Den nya 
synen bygger också i stor utsträckning på Piaget. Kunskap är för Piaget knuten till handlingar 
såsom att ordna, gruppera och dela upp. Dessa handlingar leder till en inre bild som gör att 
barn kan föreställa sig en handling utan att konkret behöva göra den. Piaget bygger sin 
kunskapsteori på begreppen assimilation och ackommodation. Han bygger den teorin på att 
varje individ har personliga teorier eller scheman inom sitt eget tänkande, vilka byggs upp av 
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olika begrepp. Assimilation är en process där nya erfarenheter tolkas med hjälp av ett redan 
existerande schema. Ackommodation tar vid när det befintliga schemat inte räcker till att 
sortera nya erfarenheter. Den processen försöker lösa konflikter och hitta nya lösningar att 
hantera ny kunskap (Engström, red. 1998). 
 
En av konstruktivismens ledande företrädare, Ernst von Glaserfeld har gjort uttalandet: 
 
        Kunskap mottas inte passivt utan konstrueras aktivt av det lärande subjektet.  
         (Engström, red. 1998, s. 23) 
 
Den konstruktivistiska undervisningen kan enligt Engström (1998) sammanfattas på följande 
sätt:  
 
• eleverna använder sig av tidigare erfarenheter för att skapa lösningar 
• ökar den egna reflektionen hos eleverna 
• har laborativa inslag som underlättar för eleverna att konstruera egen matematik 
• användandet av gruppdiskussioner för att elever ska få möjligheter att utbyta erfarenheter 

med varandra. Det ska leda till att eleverna lär sig att motivera och styrka sina kunskaper 
• en stor del av problemlösande undervisning där eleverna får träna på att formulera egna 

problem 
• de problemlösande uppgifterna ska vara öppna där det finns möjlighet att utveckla flera 

olika lösningar 
• matematiken ska bygga på elevernas egen verklighet och inte på påhittade situationer 
 
Paul Ernest (Engström, red. 1998) delar in konstruktivismen i tre olika riktningar, social 
konstruktivism, radikal konstruktivism och svag konstruktivism:  
 
 
• Svag konstruktivism baseras på principen att all individuell kunskap konstrueras av den 

enskilde individen själv. Vetandet är aktivt, individuellt och personligt och det bygger på 
tidigare konstruerad kunskap 

 
• Radikal konstruktivism bygger på att all kunskap konstrueras av individen med hjälp av 

hans kognitiva processer i samarbete med hans erfarenhetsvärld. Den radikala 
konstruktivismen är framför allt viktig i undervisningen inom matematik och 
naturvetenskap.   

 
• Social konstruktivism är en senare utveckling av konstruktivismen och det finns olika 

inriktningar. Det som de olika inriktningarna inom den sociala konstruktivismen har 
gemensamt är att lärandet bygger på social interaktion, att samtalet ligger som grund för 
allt lärande i matematik. Eleverna utvecklar en personlig kunskap om t.ex. språk och logik 
genom att delta i sociala diskussioner.  

 
 
Ett sociokulturellt perspektiv 
 
Det sociokulturella perspektivet bygger på samspel och interaktion mellan eleverna som det 
avgörande för begreppsutveckling och lärande. Kommunikation anses ha stor betydelse för 
tänkandets utveckling. Här menar Ahlberg (2001) att Vygotskys tankar om människors 
situationsbundna lärande återigen kommer i ropet. 
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Heinrich Bauersfeld (Engström, red.1998) understryker vikten av ett socialt samspel som 
grund för lärandet:  
            
            Två insikter har under de senaste årtiondena på ett djupgående sätt förändrat våra föreställningar 
            om inlärning: den  radikalkonstruktivistiska  principen om att  allt konstruerande av  mening och  
            betydelse i vår värld oundvikligen är individuellt, och  erkännandet av att människans hela  psyk- 
            iska och intellektuella utveckling är djupt beroende av social interaktion. 
            (Engström,red. 1998, s.54) 
 
Ahlberg (2001) påpekar att inom det sociokulturella perspektivet är det samspel och 
interaktion mellan människor som är avgörande för begreppsutvecklingen. Även 
kommunikationen mellan människor är av avgörande betydelse för den kognitiva 
utvecklingen.  
 
           Människor som deltar i en social praktik förflyttar sina positioner från  praktikens periferi  till  
             ett alltmer fullvärdigt deltagande i praktiken  (Ahlberg, 2001, s.120). 
 
 
Mot en mer vardagsbetonad matematik 
 
Utifrån ett konstruktivistiskt sätt att lära och den kommunikativa interaktionen i det 
sociokulturella perspektivet har matematikundervisningen strävat mot tankar om mer 
vardagsbetonade matematikkunskaper. Unenge m.fl. (1994) menar att den dagliga 
matematikundervisningen skulle vara skild från den mer ”akademiska” matematiken. De nya 
tankarna var att matematiken ska upplevas som en viktig del av människans allmänbildning. 
Utvecklingen av matematikundervisningen beror till stor del på att samhällets behov av 
matematik har ändrats. En del av förändringen beror på att användningen av miniräknare och 
datorer ökat vilket leder till att räknandet med algoritmer inte fyller samma behov längre. 
Mycket av undervisningen hittills har byggt just på färdighetsträning med algoritmer.  
 
Under 1980-talet framfördes krav på att eleverna skulle räkna mindre och prata mer på 
matematiklektionerna. Framförallt diskussioner runt gemensamma problemlösningar var 
nyckel till lärandet (Ahlberg, 2001). 
 
Den nuvarande läroplanen har också som mål att förändra synen på matematik. Från 
formuleringen ”att lära eleverna räkna” har motiveringen i Lpo94 ändrats till målet: 
 
        Varje elev som lämnat grundskolan skall behärska grundläggande matematiskt tänkande och  
        kunna tillämpa det i vardagslivet  (Lpo94, s.25).    
 
 
 
Vad är ett laborativt material? 

 
Ett laborativt material är tänkt att underlätta förståelsen för ämnet matematik hos eleven. 
Genom att införa verklighetsbaserade uppgifter i undervisningen kan man gå från en konkret 
situation till det abstrakta matematiska symbolspråket.  
 
            ”Det är viktigt att man konkretiserar, man måste arbeta med konkret matematik I sådana ordalag 
            brukar  man ibland  uttrycka  en önskan  att göra  matematiken  mer  begriplig eller  handfast  för  
            eleverna. Ibland tar man till speciellt ”konkret material” som är utformat just för matematikunder- 
            visningen,  ibland används andra grepp.  (Unenge  m.fl. 1994 s.107) 
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Matematikmetodiken utvecklades inom olika inriktningar under 1900-talet första hälft, skriver  
Magne (1969) och dessa har sedan utvecklats av bl.a. Maria och Mario Montessori, 
Cuisenaire och Dienes. Magne sammanfattar deras arbetssätt som en strukturell metod.  
Denna metod innebär att lämpligt material ska användas tillsammans med tankearbetet, och 
detta ihop skall hjälpa eleverna att ta till sig matematiska begrepp. Eleverna ska dessutom 
med hjälp av dessa metoder få uppleva helheter. Magne (1969) skriver att många av de enkla 
vardagliga saker i barnens omgivning kan användas i skolan t.ex. föremål som vuxna 
använder i sin vardag. Material som fungerar bra i undervisningen är mynt, vikter, liter- och 
decilitermått, linjaler, termometrar, klockor m.m. Magne påpekar dessutom att man kan 
konstruera särskilda apparater och hjälpmedel, som bara ska användas i skolmatematiken, ett 
s.k. strukturellt material. Det som är viktigt inom matematikmetodiken är de kreativa 
momenten. De olika hjälpmedlen ska alltså inte bara vara till för demonstration. Eleverna ska 
själva använda sig av dem, arbeta med dem och därigenom ta till sig nya kunskaper.  
 
Det laborativa arbetssättet är tänkt att ge barnen stimulans och omväxling samtidigt som det 
konkretiserar talen, påpekar Ahlberg (2000). Eleverna får problematisera och reflektera när de 
arbetar med laborativt material. Ahlberg menar att matematik på olika nivåer handlar om 
relationer, strukturer och mönster. 
 
Om eleverna ska kunna tillägna sig vetande och kunnande i matematik måste eleverna få 
möjlighet att bygga upp relationer, att kunna se överensstämmelser och konflikter mellan 
olika former, menar Eriksen (1993). Det räcker inte att arbeta och träna med symboler. 
Eleverna måste få tillfälle att ”tala matematik”, att få anknyta till verkligheten och att få 
arbeta laborativt och därigenom få chans att börja med det konkreta. 
 
 Furness (1998) ger exempel på en mängd olika laborativa hjälpmedel, bl.a. blandade klossar 
och knappar för sortering och räkning. Han framhåller att mycket av materialet kan bestå av 
egen tillverkning och de behöver inte vara vare sig dyra eller omständliga. Furness vänder sig 
framför allt till barn i de lägre åldrarna, 5-7 år, men menar att många av dessa hjälpmedel kan 
användas även till lite äldre barn. Han föreslår också att olika hjälpmedel ska finnas 
tillgängliga för barnen. Man kan skapa t.ex. en ”mattehörna” där eleverna kan få arbeta med 
olika material och att det som skapas kan få stå kvar om det skulle behövas. Det ska inte alltid 
plockas ihop med en gång. Malmer (1990) är en annan författare som skriver mycket om sitt 
arbete med laborativa hjälpmedel och hon delar in materialet med utgångspunkt från specifika 
begrepp. Bland annat nämns material för sortering och klassificering, såsom Logiska block, 
träklossar och mattekuber, relationsmaterial för att synliggöra relationer vid matematiska 
problem, där Cuisenaires färgstavar kan användas och även färdighetstränande material, t.ex. 
Aktivspel och Palinspel. 
 
Ett varnande ord för det laborativa materialet vill Unenge m.fl. (1994) ge. Laborativa 
hjälpmedel har ofta utformats för att passa i skolans värld men det går inte att finna utanför 
denna. Författarna menar att det är lätt att eleverna uppfattar och ser andra saker i materialet 
än vad läraren, och även konstruktören, har tänkt sig. Ibland måste det även förekomma givna 
spelregler för att materialet ska kunna användas rätt och dessa kan leda till att ”spelreglerna” 
blir det dominerande och de begrepp som skall klargöras kommer i skymundan. 
 
Datorn nämns i kursplanen först i och med dataläran i Lgr 80. Det var tänkt att datorn skulle 
användas främst vid problemlösning (Samuelsson, 2003).  Den första användningen blev inte 
så lyckad, påpekar Unenge m.fl. (1994), vilket dels berodde på bristande kunskaper hos 
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lärarna och dels på ofullständiga planer för hur datorn skulle användas.  I Lpo94 finns inte 
något ämne som ”datalära” utan datorn skall ses som ett naturligt hjälpmedel inom olika 
ämnen. Eleverna ska lära sig att använda datorer med förtrogenhet och med omdöme 
(Samuelsson, 2003). Unenge m.fl. (1994) menar att inom matematiken har datorn framför allt 
använts till färdighetsträning och kalkylprogram. Inom färdighetsträningen har det ofta gällt 
speciella områden såsom huvudräkning och procenträkning. Med hjälp av datorn är det lätt att 
individualisera tränandet och eleven får omedelbar respons genom att programmet visar om 
det är rätt eller fel. Dessutom behöver inte eleverna lägga tid på att skriva av uppgifterna i 
sina räknehäften. Den stora nackdelen med datorn, påpekar Unenge m.fl. (1994), är att 
eleverna får arbeta med färdigproducerade program. De behöver inte fundera på t.ex. vilket 
räknesätt eller i vilken ordning de ska lösa uppgifterna. Unenge m.fl. (1994) menar att den 
matematiska förståelsen upplevs inte öka med hjälp av datorn och många program påminner i 
upplägg och struktur  ofta om vanliga läromedel. Samuelsson (2003) delar in datorns 
användande i olika delar: 
 

• Övningsprogram – tränar elevernas minneskunskaper. Exempel på övningsprogram är 
Chefrens och Cheops pyramid, vilka tränar elevernas färdigheter i bl.a. huvudräkning 
och överslagsräkning. 

• Verktygsprogram – eleverna kan använda datorn som ett verktyg som kan användas 
för att lösa olika matematiska uppgifter. Exempel på sådana program är kalkyl- och 
statistikprogram. 

• Simuleringsprogram – program där eleverna kan styra över vad som ska ske i sina 
övningar. Eleverna ska själva upptäcka olika matematiska förhållanden. 

 
Samuelsson (2003) framhåller att det oftast inte är programmen som begränsar användandet 
av datorn utan det handlar mer om skolans policy, lärarens egen kunskap, skolans beslut om 
vilka program som ska köpas in och tillgång till datorer på skolan.  
 
 
Vad har ett laborativt arbetssätt för betydelse för lärandet? 

 
Lust till ämnet matematik 
 
I den senaste läroplanen, Lpo94, står att skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära. I rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) redovisas olika 
faktorer som främjar lusten att lära: 
 
– Förståelsebehovet – en viktig faktor är att eleverna känner att de kan, att de förstår och att 
de känner att de lär sig något. En annan viktig faktor är att uppgifterna är på rätt nivå. 
Eleverna ska känna att de har en chans att klara av uppgifterna. Lusten och glädjen kommer 
från känslan av att ha lyckats. Framför allt i ämnet matematik är det lätt att elever som möter 
ständiga misslyckanden har lätt att tappa motivationen och lusten att lära. I samma rapport 
påpekas att relationen mellan uppgifternas svårighetsgrad och elevernas motivation finns 
belagd i forskningen.  
 
 – God självtillit – att eleverna har en tilltro till den egna förmågan. God självtillit kan höja 
prestationen och en svag självtillit kan sänka prestationen. 
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– Begriplighet i skolarbetet – innehållet i skolarbetet måste upplevas som relevant och 
begripligt. Eleverna tycker att det är roligt när de förstår. För många elever är det svårt att få 
relevans i matematiken. Det är lätt att kopiera andras lösningar utan att de själva har förstått. 
 
– Behov av varierad undervisning - att undvika det monotona och visa en flexibilitet i 
undervisningen främjar lusten att lära. 
  
I samma rapport har man undersökt vad lust att lära innebär för eleverna. Bl.a. berättar några 
intervjuade elever att: 
 
              Lust för dem innebär att både kropp och själ har engagerats. De har både känt och tänkt.          
              (Skolverket, 2003 s.5) 
 
 I rapporten redovisas även en jämförelse mellan olika teorier om lärande, som har påverkat 
de nationella läroplanerna.  
- I den ”socialkonstruktivistiska teorin” menar man att engagemang och aktivt deltagande i 

lärandesituationer kan ses som uttryck för lust att lära.   
- Inom den ”metakognitiva teorin” anser man att det handlar om att de yngre eleverna lär 

sig genom att först göra, sedan veta och slutligen förstå vad och hur de har lärt. Därmed 
kan man se elevernas lust att lära genom deras konkreta handlingar och sedan glädjen över 
att ha klarat dessa.    

-  I den tredje teorin, ”symbolisk interaktionism” tar man fasta på att olika språkliga uttryck 
används. För att elevernas lust skall främjas så kan dessa språkliga uttryck representeras 
på olika sätt t.ex. genom drama, musik och spel och lekar.   

 
Gemensamt för de olika teorierna är vikten av att arbeta med matematiken på ett konkret sätt. 
Eleverna ska få möjlighet att både tänka och känna. Det är tyvärr många som har dåliga 
erfarenheter från matematik och bär med sig känslor av misslyckande och ibland även ångest. 
Det är lätt att dessa känslor följer med individen och kan komma att skapa ett dåligt 
självförtroende hos denne. Dessutom kan dessa känslor föras över till nästa generation.  
I samma rapport från Skolverket skrivs det vidare: 
 
            De undervisningssituationer, där  vi mött  många  engagerade  och  intresserade  elever som  har 
            givit  uttryck för  lust att  lära har, i   sammandrag, kännetecknats  av  att det  finns  utrymme för 
            både känsla  och  tanke   upptäckarglädje, engagemang och aktivitet  hos  både  elever och lärare. 
            Dessa undervisningssituationer har kännetecknats av variation i innehåll  och arbetsformer. 
            (Skolverket, 2003 s.10). 
 
Här understryks vikten av en varierad undervisning med aktiviteter där eleverna själva får 
pröva sig fram till olika lösningar. 
 
Ökad konkretisering ger ökad förståelse 
 
            Undervisningen i matematik skall ge eleverna 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  (Lpo94, s.52). 
 
Barn som tycker matematik är svårt, påpekar Malmer (1999), tycker ofta dessutom att det är 
tråkigt. Elever som har svårigheter med matematiken har ofta en svag abstraktionsförmåga 
och oklara föreställningar. Det beror till stor del på att deras ordförråd inte är så stort.   Om 
dessa elever får arbeta med hand och öga samtidigt som de berättar om vad de gör och ser, 
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ökar möjligheten att förstå begreppen för dessa elever. Dessutom brukar de tycka att de 
laborativa inslagen är roliga och de lyckas ofta hålla koncentrationsförmågan uppe lite längre. 
 
Redan av kommentarer till Lgr80 framgår att eleverna ska bygga en ”tillräcklig grund” för 
matematiken. Här påpekar Unenge m.fl. (1994) att en viktig del i denna grund som inte får 
förbises, är att eleven måste ha konkreta föreställningar om tal och räkneoperationer. En 
otillräcklig matematisk grund hos eleverna kan leda till matematiksvårigheter. Författarna 
menar att många pedagoger har insett vidden av laborativa och undersökande arbetssätt i de 
lägre årskurserna, F-3, men det är lika viktigt att arbeta med åskådliga föreställningar och 
konkret förståelse även i år 4-9. Det kan ske med hjälp av olika material och med varierande 
former. Den laborativa undervisningen ska hjälpa eleven att utveckla förståelse och 
tankestruktur. Det gäller också att bibehålla glädjen i matematiken. Det är ett faktum att 
många elever i de lägre åldrarna upplever matematiken som lustfylld men att de på vägen får 
ett mer ångestladdat förhållande till matematiken. (Unenge  m.fl. 1994)   
 
Inom specialundervisning och inom de lägre årskurserna har lärarna länge insett vikten av att 
arbeta med konkreta inslag av olika former, menar Ahlberg (2001). Däremot kan övriga lärare 
känna ett visst motstånd som hänger samman med deras egen ovana och att eleverna tycker 
att det är barnsligt med laborativa inslag. Arbetssättet och materialet förknippas med 
undervisning för nybörjare och elever med svårigheter. På grund av detta får inte det 
laborativa inslaget någon hög status. 
 
Uppläggningen av matematikundervisning kan, enligt Malmer (1990), ses som en 
processkedja mellan tanke – handling – språk – symboler.  Malmer menar att genom en 
handling kan även små barn, som ännu inte skaffat sig ett tillräckligt stort ordförråd, beskriva 
vad de har gjort. Det praktiska inslaget kan tidigt bestå av olika varianter av plockmaterial. 
Här kan barnen tidigt visa med handling att de har förstått och att de har förmågan att finna 
egna lösningar. Malmer anser att lärare i större utsträckning bör utforma sin undervisning så 
att eleverna får vara aktivt verksamma och får tillfälle att undersöka, upptäcka och kanske 
även uppleva räknehandlingen. Genom göra - pröva får kreativiteten fritt utrymme och det 
logiska tänkandet får stimulans.  Malmer själv förordar en mer individanpassad undervisning 
med ett laborativt och undersökande arbetssätt, i vilket både språket och de matematiska 
begreppen kan övas och delar in undervisningen i sex olika inlärningsnivåer: tänka - tala, 
göra - pröva, synliggöra, förstå – formulera, tillämpning och kommunikation. I Matematik - 
ett kommunikationsämne beskriver Ahlström (1996) lärandet i matematiken som en process 
där målet är att eleverna skall få insikt i abstrakta strukturer och relationer. För att nå dit 
måste läraren få eleverna att ”tala matematik” och att eleverna kan ”anknyta matematiken till 
verkligheten”.  Ett sätt att nå dit är att låta eleverna arbeta laborativt. Eleverna får då börja 
med det konkreta och därigenom ”lära sig tänka”. Malmer anser dock att det inte bara är att 
låta eleverna börja plocka med olika laborativa material. 
            
            Ett  laborativt och  undersökande  arbetssätt  måste sättas  in i ett  meningsfullt  och   genomtänkt  
              sammanhang. Ett ostrukturerat  plockande med  olika  laborativa material  leder  inte alltid  till att  
              eleverna tillägnar sig nya begrepp.  Med  ett väl  genomtänkt och strukturerat laborativt arbete får 
              eleverna en inre bild som de kan ha som stöd i sitt logiska tänkande.  (Malmer, 1999 s.33) 
 
Arbetet med laborativa övningar skall ses som en naturlig och integrerad del i arbetet i övrigt, 
påpekar Malmer (1999), inte som en speciell övning vid ett speciellt tillfälle. Det är många 
lärare som tycker att dessa moment är för de lägre åldrarna eller för elever med 
matematiksvårigheter. Detta leder till att både lärare och elever tar avstånd från dessa 
övningar.   
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En närmare beskrivning av tre laborativa material 
 
Under min utbildning kom jag framför allt i kontakt med tre olika laborativa material som jag 
tyckte var intressanta. Det är Geobrädet, Cuisenaires färgstavar och Dienes Logiska block. Vi 
lärarstudenter fick själva prova att göra många olika övningar med dessa och dessutom fick vi 
tillfällen att göra olika övningar med eleverna i våra klasser under praktiken. Jag upplevde att 
eleverna uppskattade dessa övningar och vill därför ge en introduktion till materialen. 
 
Geobrädet 
 
Det var den brittiske matematikpedagogen Caleb Gattegno som uppfann och introducerade 
Geobrädet. Denne pedagog har även sett till att användandet av Cuisenaires färgstavar spridits 
över världen. Gattegno har skrivit ett flertal böcker och har sedan 1970- och 1980-talet varit 
mest verksam i Canada. (Dunkels, 1983) 
 
Beskrivning 
Geobräde är en träplatta med spikar där avståndet mellan spikarna i alla rader är lika. Det kan 
vara olika storlekar på brädet och olika antal spikar. Det vanligaste måttet på brädet är 12,5 
cm sida och 25 mm avstånd mellan spikarna. Avståndet mellan brädets kant och de yttersta 
spikarna ska vara 12,5 mm och därigenom kan man sätta ihop flera bräden då eleverna har 
behov av ett större bräde. (Dunkels, 1983) 
  
 Dunkels (1983) beskriver geometrins historia under tre rubriker: 
• Mönster och ornament 
• Experiment 
• Deduktion 
 
Genom att använda Geobrädet kan de olika utvecklingsstegen följas i rätt ordning. Geobrädet 
är flexibelt och figurerna kan snabbt ändras och därigenom kan eleverna undersöka fler 
möjligheter. Utrymmet för experimenterande i klassrummet ökar. 
 
Kronqvist & Malmer (1993) anser att eleverna får chans att utforska och dra egna slutsatser 
med hjälp av Geobrädet. Den kvadrat som bildas mellan spikarna kan också användas som 
areaenhet och det är lätt att åskådliggöra area- och omkretsbegreppet. Det är många barn som 
har lättare att ta tills sig experimenterande erfarenheter än muntliga framställningar. Dessutom 
kan Geobrädet användas redan under lågstadiet och uppåt i åldrarna. 
 
Det finns olika övningar man kan göra med ett Geobräde och Dunkels (1983) ger en mängd 
förslag på begrepp elever och lärare kan arbeta med: de vanliga geometriska figurerna, area, 
omkrets, sträckor, likformighet, vinklar, Pythagoras sats och kvadratrötter. Många av 
övningarna riktar sig till elever i år 4 och uppåt.  
 

Cuisenaires färgstavar 
 
Det är George Cuisenaire (1891-1976) som är upphovsman till stavarna. Den stora 
spridningen av stavarna har däremot pedagogen Caleb Gattegno stått för. Gattegno själv har 
skrivit en serie böcker, Mathematics with numbers in colour, där han presenterar Cuisenaire-
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Gattegnometoden, vilken är en laborativ metod för den grundläggande matematikunder-
visningen. (Gattegno, 1961/1979) 
 
Caleb Gattegno är matematiker och psykolog. Han föddes i Alexandria, Egypten 1911 
(Gattegno, 2004. www). Han har ägnat hela sitt liv åt matematikundervisning, framför allt 
inom de engelskspråkiga länderna, och hans metod att använda färgstavar har spridits över 
hela världen. Metoden kom att ses som unik eftersom det startar med handling, d.v.s. 
laborativa övningar med konkret material. Räkneoperationer och tecken för de fyra 
räknesätten kom att införas innan själva talen. (Gattegno, 1961/1979)   
 
Färgstavarna kom att införas i Sverige med läroplanen, Lgr69, som innebar tankar om en 
matematikundervisning där eleverna skulle arbeta mer laborativt.  Materialet fick dock inte så 
stor spridning eller användning och till viss del tror Kronqvist & Malmer (1993) att det 
berodde på anvisningarna som medföljde var ofullständiga och vilseledande.  
 
Beskrivning 
Malmer (1999) beskriver Cuisenaires färgstavar som ett relationsmaterial. George Cuisenaire 
ansåg att grunden för all matematik var relationer och utformade sitt arbete med stavarna efter 
detta. Materialet består av stavar i tio olika färger. Den kortaste staven är 1 cm lång och sedan 
ökar längden på varje stav med 1 cm tills den längsta är 10 cm. Varje längd representeras av 
en färg men stavarna är inte indelade i enheter. En stav ska kunna stå för olika tal beroende på 
vilken talrelation läraren och eleven arbetar med. Färgerna på stavarna är vit, röd, ljusgrön, 
rosa, gul, mörkgrön, svart, brun, blå och orange. 
 
Färgstavarna kan enligt Gattegno (1961/1979) användas vid räkning med de fyra räknesätten. 
Andra områden är ordningstal, grupperingar, transformationer, likheter och bråk. Gattegno 
ger vidare förslag på användande vid ekvationer och begrepp som omkrets, area och volym.  
 
De områden Malmer (1999) använder sig av färgstavarna är mätning och jämförelser, vilket i 
sin tur är en förberedelse till tal i bråkform. Ett annat begrepp barnen kan tillägna sig vid 
mätning och jämförelser med stavarna är likhet och olikhet, vilket blir mycket visuellt med 
hjälp av färgstavarna.  
 
Logiska block 
 
De logiska blocken utvecklades av Zoltan P Dienes, en världsberömd professor som har varit 
verksam vid Sherbrookes universitet i Kanada.  Han arbetade med bl.a. spel, sång och dans 
för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. Hans idé var att lära eleverna svåra 
matematiska begrepp på ett så roligt sätt, att eleverna var omedvetna om att de över 
huvudtaget hade lärt sig något (Dienes, 2004. www). Dienes hade gjort upptäckten att de 
svårigheter som barnen möter vid inlärning av matematik, till stor del kan förebyggas genom 
att de matematikiska begreppen placeras i en mer naturlig miljö. Många av idéerna kommer 
från hans egna okonventionella barndom i Ungern, Frankrike, Tyskland och England. 
(Meijers, 1975) 
 
De logiska blocken kom även de att införas i Sverige i samband med Lgr69 och tanken om ett 
mer laborativt arbetssätt. Blocken hade svårt att slå igenom och fick en begränsad 
användning, de kom mest att användas i förskolan. (Kronqvist & Malmer, 1993)  
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Beskrivning 
Materialet består av 48 olika block som skiljer sig åt i fyra olika egenskaper:   

• form, fyra olika; - kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. 
• färg, tre olika; - röd, blå och gul 
• storlek; - liten och stor 
• tjocklek; - tunn och tjock  
 

Blocken kan användas vid klassificeringsövningar där eleverna får träna på att urskilja färg, 
form, storlek och tjocklek. De mindre barnen får träna på jämförelseord såsom större än, 
längre än och kortare än (Malmer, 1999).  Meijers (1975) har sammanställt en samling av 
övningar man kan göra med de logiska blocken. De olika momenten går från olika ritövningar 
till att arbeta med olika egenskaper och vidare till de mer strukturerade lekarna och spelen, 
vilka innehåller ett större logiskt tänkande. Meijers ger även förslag på flera övningar som är 
till för att förbereda räkning. 
 
 
Sammanfattning av litteraturstudien 
 
Ett laborativt hjälpmedel är till för att underlätta inlärning och förståelse för ämnet matematik. 
Genom att ”känna” och ”göra” kan det abstrakta ämnet matematik bli mer konkret.  Magne 
(1969) beskriver laborativa hjälpmedel som ett lämpligt material som ska användas ihop med 
tankearbete och därigenom hjälpa eleverna att ta till sig matematiska begrepp. Det finns en 
mängd olika ”lämpliga material” och Furness (1998) ger exempel på flera olika laborativa 
hjälpmedel som han använder i sin undervisning. Det han framhåller är att de varken behöver  
vara dyra eller omständliga utan man kan ofta använda sig av material som man redan har i 
skolan. Utöver det finns redan färdigproducerade hjälpmedel att köpa. Dessa vänder sig ofta 
till ett kunskapsområde inom matematiken. Malmer (1990) ger förslag på hjälpmedel som 
riktar sig till specifika begrepp.  
 
Caleb Gattegno, George Cuisenaire och Zoltan P Dienes har utvecklat idéer med laborativt 
arbetssätt inom matematikundervisningen. De har utvecklat laborativa hjälpmedel som spritts 
och används över hela världen.  

- George Cuisenaire är upphovsman till färgstavar som används inom 
matematiken som ett relationsmaterial.   

- Caleb Gattegno är upphovsman till Geobrädet, vilken används till att arbeta 
med bl.a. geometriska begrepp. 

-  Zoltan P Dienes har utvecklat de Logiska blocken, vilka är tänkt att användas 
vid övningar med klassificering. 

 
Det finns flera författare, bl.a. Malmer (1990) och Dunkels (1983), som ger en mängd förslag 
på andra övningar och andra områden inom matematik där ovannämnda material är lämpligt 
att använda. 
 
Matematikundervisningen har gått från ett behavioristiskt algoritmräknande mot en mer 
undersökande och laborativ matematik, vilken har sin grund i den konstruktivistiska synen på 
undervisningoch lärande. Skolans styrdokument har alltmer förespråkat ett undersökande 
arbetssätt, framförallt för att göra ett tidigare abstrakt och teoretiskt ämne mer konkret. 
Unenge m.fl. (1994) menar att matematikundervisningen under de senaste årtiondena har gått 
mot en mer vardagsbetonad matematik. Matematik har dessförinnan varit ett ”akademiskt” 
ämne men idag har behovet av vardagliga matematikkunskaper ökat. Algoritmräknandet 
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anses inte lika viktigt längre, framförallt beroende på den ökande användningen av datorer 
och miniräknare.    
 
I rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003) visas att elevernas förståelse och därigenom 
lust till ämnet ökar när de får arbeta med ett laborativt hjälpmedel. Det hjälper eleverna att 
utveckla en tankestruktur och inom specialundervisningen har man länge insett vikten av att 
arbeta med konkreta inslag. Viktigt inom matematikundervisningen är också att skapa lust till 
ämnet. I samma rapport påpekas att många elever under åren har skapat ett ångestladdat 
förhållande till matematik och det är viktigt att ändra på. Några faktorer som främjar lusten att 
lära är att eleverna förstår, har tilltro till den egna förmågan, att det finns en begriplighet i 
undervisningen samt att undervisningen är varierad. 
 
Malmer (1990) menar att det är viktigt att få in det laborativa arbetssättet som en naturlig del i 
undervisningen. 
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4. Resultat av den empiriska studien 
 
I denna del presenteras min tolkning av de genomförda intervjuerna. Jag har gjort sex 
intervjuer och resultatet presenteras under rubriker som följer tre av uppsatsens övergripande 
frågeställningar. 
 
• Vad är laborativ matematik? 
• Hur arbetar lärare med laborativa inslag i sin matematikundervisning? 
• Vilka faktorer påverkar läraren att använda laborativa inslag i sin matematikundervisning? 
 
Presentation av skolorna 
 
Skolorna benämns skola A, B och C och presenteras nedan. 
 
Skola A: Skola A är belägen på landsbygden. Skolan har ca 160 elever och färre än 15 lärare. 
Det finns bara en klass i varje årskurs. 
 
Skola B: Centralt belägen skola. Skolan har ca 300 elever och 20-25 lärare arbetar där. Det 
finns två parallellklasser i varje årskurs. 
 
Skola C: Centralt belägen och samhällets största F-6 skola. Skolan har ca 400 elever och det 
är 25 – 30 lärare som arbetar där. Det finns 2 – 3 klasser i varje årskurs. Där finns även några 
integrerade 1-3 klasser. 
 
Presentation av informanterna 
 
Tina 
Tina är utbildad förskolelärare och har arbetat som lärare i många år. De flesta  åren har hon 
arbetat i förskolan men de senaste åren har hon arbetat i förskoleklass. Tina arbetar på skola A 
och har 15-20 elever i sin klass. 
 
Sara 
Sara är ganska ny som lärare. Hon har tidigare arbetat som fritidspedagog men valde att 
utbilda sig till lärare. Hon arbetar på skola A och är klassföreståndare för en klass år 1-3. Hon 
har en som hon tycker ganska liten klass med 15-20 elever. 
 
Veronica 
Veronica har arbetat som lärare under alla sina yrkesverksamma år, ungefär 25-30 år. Den 
skolan hon arbetar på är skola B. Hon är klassföreståndare för en klass år 1-3. I klassen finns 
15-20 elever. 
 
Helen 
Helen har arbetat som lärare i flera olika länder. Sammanlagt har hon arbetat i mer än 30 år.  
Hon arbetar på skola A och hon är klassföreståndare för en klass år 4-6. I klassen finns 20-25 
elever. 
  

Sofie 
Sofie har arbetat ett år som lärare. Hon har tidigare arbetat med barn inom barnomsorgen.  
Skolan hon arbetar på är skola C. Hon är klassföreståndare för en klass år 4-6 och har 20-25 
elever i klassen. 
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Louise 
Louise har arbetat som förskolelärare i ca 10-15 år och sedan vidareutbildat sig till 1-7 lärare. 
Hon har arbetat i tre år som lärare i åldersklassen 1-3. Skolan Louise arbetar på skola C. Hon 
är klassföreståndare för en klass år 1-3 med 15-20 elever. 
 
 
Vad är laborativ matematik? 
 
De flesta informanterna svarade att laborativ matematik i första hand är när eleverna får göra 
något med fingrarna. Att de kan sitta och plocka med något. 
 
               Sara: Då tänker jag på att eleverna får sitta och undersöka, ställa hypoteser med konkret mat- 
               erial för att få stöd i det. 
 
               Veronica: Att alltid ha någonting att plocka med fingrarna. Nu menar jag inte fingrarna utan 
                något annat att ta till. 
 
 
Flera av informanterna menar att det eleverna gör fysiskt ska leda till att begreppen 
konkretiseras för eleverna. Allt efter vi diskuterade kom informanterna på mer som kunde 
vara laborativ matematik. De flesta ansåg t.ex. att de flesta övningar med mått och mätning är 
laborativt.     
 
              Sofie: Eleverna  ska kunna göra  något med kroppen. De  ska få möjlighet att  göra  något kon- 
              kret  t ex mätning. Använda sig av olika kroppsmått för att mäta något. Även få chans att prova  
              olika lösningar genom att laborera ”fram och tillbaka.”         
 
Tina som har en förskoleklass använder sig mycket av mått och mätning för att eleverna skall 
få en bättre förståelse för begreppen. 
 
             Tina: Bakning. Det är  matematik.   Man använder sig  av mått. Mycket med  att mäta vatten.  
                Även vägning, man får experimentera  sig  fram, olika  sorts vågar kolla vad  som är lätt och  
                tungt. Allt där olika mättekniker kommer in. 
 
Utomhusmatematik anser alla informanter vara laborativ. Här får eleverna använda sig av 
kroppen och Louise påpekar att ”det är bara den egna fantasin som sätter gränser för vad man 
kan göra”. Alla informanterna använder sig av utomhusmatematik. Sofie och Louise berättar 
lite om vad de gör utomhus.  
    
                 Sofie:  Jag brukar anordna  tävlingar där eleverna får arbeta i grupper. Här bestämmer vi vad 
                 olika saker ska ha för  poäng, t ex  att en kotte är värd 3 poäng och en  triangelformad sten är  
                 värd 5 poäng.   Sedan  gäller det att varje grupp ska  samla poäng och komma upp  i en exakt  
                 summa t ex 98.  Det  krävs  lite tänkande och  grupporganisation  här.  Det här kan man även 
                 göra åldersintegrerat med elever från alla klasser. 
 
                 Louise: Jag brukar ta med mig min klass och gå ut i naturen och leta efter geometriska  former, 
                 t.ex. olika barkbitar eller stenar. 
 
På frågan om matematikprogram på datorn är laborativ matematik svarar Sofie att det beror 
lite på vad det är för program. 
              
                Sofie: Många av produkterna till datorn är i stort samma som böckerna. Färdighetsträning alltså. 
                Sida upp och sida ner, det är bara lite ”flashigare” med datorn.  
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Sofie anser att det borde vara mer logiskt tänkande i programmen.  Då skulle hon vara mer 
intresserad av att använda datorn mer i undervisningen. 
 
Helen, Louise och Veronica påpekar att datorn definitivt är laborativ och alla tre använder den 
mycket under lektionerna.  Louise och Veronica har arbete med datorn inlagt på 
veckoschemat så att datorn blir ett regelbundet återkommande moment under matematik -
lektionerna. 
 
Sammanfattningsvis anser informanterna att laborativ matematik är när eleverna får göra 
något med händerna och kroppen, få stöd i sitt tänkande på ett visuellt sätt. Det innefattar 
även arbetsuppgifter som ligger utanför matematikböckerna, såsom olika spel, datorn m.m. 
 
 
Hur arbetar lärare med laborativa inslag i sin matematikunder- 
visning? 
 
Tina, läraren i förskoleklassen, berättar att hon för det mesta arbetar med praktisk matematik. 
Hennes elever har inte börjat arbeta med siffror och tal ännu så det eleverna får arbeta med är 
att ”känna” lite på begrepp som mått och längd genom att de t.ex. bakar eller mäter olika 
saker och sedan jämför med varandra.  
 
          Tina: Man kan arbeta mycket praktiskt med begreppen. Man säger hög – låg, man kan bygga 
             torn, mättekniken kommer ju in. Man kan mäta. 
 
Tina vill även på ett lekfullt sätt få in det matematiska språket och olika jämförelseord som 
hög - låg och lätt - tung. Eleverna får arbeta med klossar som de bygger olika torn och jämför 
med varandra. De får även prova att väga saker på olika vågar och även där jämföra 
föremålens olika vikt.  
 
För eleverna i klasserna 1-3 används mycket ”plockmaterial”, framför allt till stöd för det 
första räknandet med addition och subtraktion. När eleverna arbetar med ”tio-kamraterna” 
behöver de ofta hjälp av ett plockmaterial. Det alla informanterna menar är att eleverna 
släpper sitt plockmaterial allteftersom de känner sig mogna för det. 
               
             Veronica: I början  har alla material att  plocka med  men sedan  släpper de  sitt material allt 
              eftersom.  I tvåan t ex  brukar jag ha  ungefär en  tredjedel som fortfarande använder  plock- 
              material. 
 
 
Sara berättar att hennes klass ganska tidigt har slutat att använda plockmaterial till hjälp. Det 
har blivit lite status bland eleverna att inte behöva det vid räkning med addition och 
subtraktion. 
 
Veronica har arbetat många år för att på ett strukturerat sätt få in laborativa inslag under sina 
matematiklektioner. Varje elev får en figur i form av en orm där olika arbetssätt är inskrivna i 
olika rutor. Eleverna ska t.ex. arbeta i boken 1–2 sidor, sedan lyssna på en ”mattesaga”, efter 
det gå vidare med ett självrättande mattespel och efter det sitta vid datorn med ett 
matematikprogram. Dessa ormar bidrar till att arbetet blir varierat och de är anpassade efter 
den nivån eleven befinner sig på. Veronica anser att en fördel är också att eleverna inte kan 
hålla reda på om några elever har lättare arbetsuppgifter eftersom ormarna ser lika ut.  
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Veronica tror mycket på att variera sin undervisning och påpekar att hon dessutom ”sållade” 
ganska friskt bland sidorna i matematikböckerna. 
 Eleverna ska inte bli sittande och räkna sida upp och sida ner: 
 
              Veronica: Jag tycker  det är så roligt att arbeta på det här sättet och att se att eleverna tycker 
              det är  roligt.   Inte bara att  jobba efter  en bok.   Så jag  tar mig  besväret att  göra  om  min  
              planering  varje år,  dels för att jag tar in nytt material varje år och dels för att inte fastna. 
 
Louise arbetar ganska likt Veronica med att redan från början lägga in olika praktiska moment 
i arbetsschemat. Hon har en hel del övningar med dator inlagt och även olika spel, både 
självrättande spel för en enskild elev och spel där fler elever kan vara med. 
 
               Louise:  Jag tycker inte eleverna  ska sitta stilla  för långa stunder  så jag försöker lägga  in  
               olika övningar där de  får  byta platser och även  lära  sig att arbeta  i olika grupper.  Där är  
               olika spel och även datorn bra att ta till. 
 
 
Louise har även ett moment som hon kallar för ”mattepromenad” där hela klassen går en 
promenad, både inuti och utanför skolan och försöker hitta matematik. Eleverna skriver sedan 
egna matematikuppgifter utifrån det de kommer på under promenaden. Det är ett mycket 
uppskattat inslag hos eleverna. 
 
För eleverna i de högre klasserna, år 4-6, kopplas ofta de laborativa momenten till olika 
begrepp såsom vikt, längd och volym. 
 
Helen berättar att hon har varit engagerad i ett projekt för Länsskolenämnden där deltagarna 
fick utarbeta övningar med laborativ matematik. Hon har därigenom samlat på sig mycket 
material. 
            
             Helen: Jag  har  flera laborativa inslag. Jag  har lådor för  vikt, längd  och volym. I  lådorna  
             finns pärmar med arbetsuppgifter och det finns material.  
 
Sofie har försökt lägga in laborativa inslag vid olika tillfällen men berättar att det inte alltid 
har fungerat så bra.  Hon upplever att hennes klass, som var ny för henne det här året, är 
väldigt låsta vid sina böcker. Det är många elever som ”låser” sig vid ett annat arbetssätt och 
”förstår ingenting”. De praktiska inslag hon känner att klassen klarar av ska vara lätta att 
genomföra och inte kräva allt för mycket tankearbete.  
 
               Sofie: Jag har försökt med att gå ut och mäta olika saker med  hjälp av  måttband  och även 
               kroppsmått.  Första  gångerna fungerade  det dåligt.   Det blev  mest  bus eller  ointresse för  
               flera elever. Det blev bara några som verkligen försökte göra ett bra jobb. Tyvärr är det ofta 
              de svaga som inte försöker. Jag lade sedan in ett tävlingsmoment under  mätningarna och då    
               fick jag med mig några  fler i alla fall. 
 
Sofie berättar att en del spel med tärningar brukar fungera rätt bra också. Däremot övningar i 
grupp, där eleverna ska prova och analysera och komma fram till en slutsats, anser Sofie inte 
fungerar. Hon berättar att hennes ambitioner att arbeta med laborativ matematik är mycket 
högre än det hon har haft möjlighet att genomföra.  
  
               Sofie:  Jag hade  mycket större  ambitioner  att  arbeta laborativt när  jag  började  som lärare.  
               Det som jag tror nu är att man måste leda in eleverna på ett annat tänkande redan i de tidigare   
               åldrarna. Tyvärr är det fortfarande kul att ligga längst fram i boken och det är svårt att plocka 
               ifrån dem det när de har kommit upp i åldrarna. 
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Att eleverna tycker om att räkna i sina böcker upplever även Sara. 
     
            Sara: Jag tror tyvärr att eleverna  älskar att arbeta i sina böcker.  De har hela tiden koll på var  
              de ligger i förhållande till sina kamrater …. det blir ett tävlingsmoment. 
  
Den tid som informanterna låter eleverna arbeta laborativt varierar ganska mycket. Tina i 
förskoleklassen har schemalagt flera tillfällen i veckan då hon även har möjlighet att 
undervisa klassen i halvklass. 
               
             Tina:  Jag har matematik på schemat,  så jag delar i grupp för det  går inte  att jobba med alla  
                på en gång.  Jag tar ena halvan och  min kollega tar andra  halvan och  så  gör  vi något inom  
                matematik. 
 
Veronica arbetar med sina ”matteormar” där det finns laborativa moment inlagda. Hon 
uppskattar att halva tiden av matematikundervisningen används till något laborativt moment. 
Även Veronica har flera möjligheter att undervisa eleverna i halvklass vilket hon tycker 
underlättar. Samtidigt påpekar hon att det är lättare att ha koll på eleverna när man har en 
spridd undervisning där eleverna befinner sig på olika ställen i det upplagda schemat. En del 
av uppgifterna kan eleverna klara själva och Veronica anser då att hon får mer tid att hjälpa 
andra elever: 
 
             Veronica: Det är mycket lättare att ha spridd  undervisning än  att ha dem på samma  ställe. Det 
             tror många .. att hur ska jag klara av barnen och veta vad de lär sig om jag inte har dem samlade  
             men du ser mycket mer…du får möjlighet att med var och en se just var han eller hon är.    
 
De andra informanterna har laborativa inslag inlagda mer sporadiskt. De är inte speciellt 
inlagda på schemat utan man lägger in det när det passar. I undervisningen för eleverna i år 4-
6 förekommer de laborativa inslagen i samband med specifika begrepp. Helen har samlat på 
sig eget material under sina många år i yrket, så hennes elever kan välja lite olika moment. 
Hon arbetar dels ganska mycket med sina lådor för mått, mätning m.m. och hon har dessutom 
pärmar med olika blandade arbetsuppgifter och ”kluringar” bl.a. mycket uppgifter med 
Pentamino och Tangram. Hennes elever använder datorn en del också. 
 
             Helen: Ja, jag använder datorn.  Jag kan ta den till olika spel. Men eleverna får inte  sitta  hela 
             spelet vid datorn….de får göra ca tio uppgifter var så att de turas om hela  tiden. 
 
Helen uppskattar själv att de laborativa inslagen i hennes undervisning tar ca en tredjedel av 
tiden. Hon påpekar dock att ena veckan blir det lite mer och andra veckan lite mindre. Sofie 
hade fler laborativa inslag under höstterminen men minskade ner dessa då hon inte tyckte det 
fungerade bra.  
  
           Sofie: Jag hade en del halvklasstimmar som jag försökte använda till laborativa uppgifter. Det  
             slutade oftast  inte så bra  utan det  var flera elever som bara ”flamsade”  runt  och efter ett tag  
             gav jag upp.  Eleverna fick sig mer tillgodo av att räkna i sina böcker.  
 
De flesta av informanterna lade stor del av lektionstiden på laborativa arbetssätt.  Några av 
dem har planerade inslag som är schemalagda under veckan och för några blir det lite mer hur 
det ”faller sig” med undervisningen överlag.  
 
Tina, Sara, Veronica och Louise, som arbetar med de yngre eleverna, har olika plockmaterial 
som eleverna kan använda vid t.ex. arbetet med tiokamraterna. Materialet kan bestå av pärlor, 
knappar, små klossar m.m. Louise köper in små lådor och eleverna får själva ta med sig tio 
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olika småsaker hemifrån, som de får lägga i lådorna. De fungerar sedan som plockmaterial 
under de första skolåren. 
 
Ett material som alla informanterna framhåller som bra är pengar. Pengar går att använda till 
det mesta, addition, subtraktion och även multiplikation och division när eleverna kommer 
dit. 
 
              Veronica: Pengar är bra, pengar är nyttigt. Pengar är bra att växla med också. 
 
 Sofie berättar att pengar har varit hennes stora hjälp med ett par elever som inte klarade 
division. 
 
             Sofie:  Vi har suttit och delat  pengar i olika antal högar.   Helt plötsligt kom den ena eleven  på  
             vad  division verkligen gick ut på.  När vi sedan kom in  på division med decimaltal så  fortsatte 
             vi att dela tior, kronor och då även  tioöringar och ettöringar. Det gick toppenbra.  
 
 
De informanter som har många år som lärare bakom sig har samlat på sig eget material. De 
vet genom sin långa erfarenhet vad som fungerar och inte fungerar. Helen t.ex. tillverkar sina 
lådor för mått, mätning och volym. Hon visar lådorna för mig och förklarar hur hon arbetar 
med dem. 
 
            Helen: Jag har färdiga lådor för mått, mätning  och volym.   Där finns pärmar med olika arbets- 
            uppgifter och där finns material att mäta med osv. Vi har tillverkat egna meterlinjaler i papp. 
 
Tina berättar att hon ofta låter eleverna själva komma på vad man kan mäta med och sedan 
resonerar de gemensamt om det är bra eller dåligt att mäta med. 
 
             Tina: Jag frågar vad vi kan mäta med. Linjal säger de eller rak pinne,  en del kan måttstock och 
             måttband.  Ibland frågar  jag om det  finns något annat att mäta med.  Handen säger många.  Vi 
             pratar om det är bra eller dåligt att mäta med handen. Ofta kommer någon på att vi kan använda 
             snöre istället  
 
 
De lärare som inte har arbetat så många år, Sara och Sofie, använder sig i större utsträckning 
av färdigt laborativt material. De har inte hunnit samlat på sig eget material ännu. Sara arbetar 
en del med olika räknesagor och har lite eget tillverkade övningskort där eleverna får arbeta 
med fr.a. mått och mätning. 
 
              Sara: Vi har gjort girlanger. Eleverna fick mäta bredd och längd på remsor som de sedan sätter 
              ihop till en girlang. De blev lite olika långa och det ska vi arbeta vidare på och göra diagram. 
  
Sara lägger även in mycket ”leka affär” under sina matematiklektioner. Hon berättar att 
eleverna tycker att det är kul och de tänker inte på hur mycket matematik de faktiskt 
använder. 
 
Sofie har också tillverkat en del uppgifter för eleverna att arbeta med mått och mätning. Där 
får de först prova olika kroppsmått och mäta längd och omkrets. Sedan sätter hon ihop 
uppgifter där de först får gissa längd, bredd och omkrets på olika föremål och sedan mäta. 
Detta kan göras som ett tävlingsmoment där den som kommer närmast får flest poäng o.s.v.  
Hon arbetar också med olika tärningsspel eftersom hon tycker att det fungerar bra med 
eleverna. Bingospel har hon  använt ganska mycket.  
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           Sofie:  Mattebingo är  uppskattat.   Jag  tar olika räknesätt och  plockar ihop till rätt siffra. Oftast  
             använder jag multiplikation men där får jag ju lägga in lite ’plus och minus’ också. Jag upptäckte  
             att de elever som är lite svaga måste nästan  samarbeta med någon eller att man säger svaret efter 
             en liten stund. De fick aldrig bingo annars. 
 
Sofie berättar att man blir väldigt trött i huvudet, det blir mycket matematik även för läraren 
själv.  
 
Ett av det färdiga material som informanterna använder är Pentamino, vilket är ett spel där 
eleverna ska lägga mönster med hjälp av klossar.  Flera av lärarna anser att spelet är bra för 
eleverna att lära sig tänka logiskt.  Helen som arbetar med årskurs 4–6 tycker att det 
materialet fungerar. Tina, Sara, Veronica och Helen har flera olika uppgifter eleverna får 
arbeta med, både individuellt och i par.  
  
             Tina: Pentamino har jag precis introducerat.  Det är lite för att hitta former och spela spel.  Få  
              igång dem på så sätt.     
 
Pengar är ett annat material som används av alla lärare. För de yngre barnen är det begrepp 
som hälften – dubbelt, och även tiokamraterna, där pengarna framförallt används. För de äldre 
eleverna kommer pengar till användning både inom multiplikation, division och även bråk. 
Veronika, som köper in ett nytt material varje år, har precis köpt in ”Bankspelet” där eleverna 
får arbeta med pengar. Spelet riktar sig till olika åldrar då värdet på pengarna varierar. Där 
finns allt från enkronor och tior till femhundrasedlar och tusenlappar.  
 
Kaplastavar använder Tina en hel del. Hon anser att de underlättar förståelsen av begreppen 
hög – låg. 
 
          Tina: Eleverna får bygga torn. Jag delar in dem två och två och så får de bygga på tid. Lite för  
            att skjutsa på dem lite. Sedan tittar vi på vilket som är högst och vilket som är lägst.  
 
Både Helen, Louise och Veronica använder sig av datorn som laborativt hjälpmedel. Det är 
framför allt programmen ”Mattebiten” och ”Tusen och en natt” som används. Helen begränsar 
användningstiden vid datorn, så ingen elev blir sittande för länge.  
 
Louise och Veronica använder olika typer av självrättande, färdighetstränande spel t.ex. 
Pahlin. En stunds spel finns inlagt i elevernas lektionsplanering och det finns även med som 
”övertidsmaterial” hos dessa lärare. Veronica använder sig även av ”Snottror”, vilka också är 
ett självrättande färdighetstränande material. 
 
Tärningar och olika former av tärningsspel är populära praktiska inslag hos alla lärarna. Sofie 
berättar att hon ibland kan lägga in det som avslutning på ett längre arbetspass. Framför allt 
tärningsspelet ”Plump” är populärt hos eleverna, enligt Sofie. 
 
Positionsblock är ett material som Veronica verkligen ville rekommendera. Det är träblock 
med ental, tiotal, hundratal och tusental utsatta och eleverna kan  lägga blocken över varandra 
så att de olika positionerna visas.  
 
           Veronica:  Det är så tydligt och klart.  Visar de olika positionerna. Jättebra…… de får jättebra  
             taluppfattning. 
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Av de olika material som beskrivits i detta arbete så används Cuisenaires färgstavar av  
Louise och Sofie. Sofie använder dem speciellt vid bråk.  
 
            Sofie:  Jag tyckte att det var ett bra komplement till tårtbitar och pizzabitar.  Det blev åskådligt  
              när eleverna kunde dela en färgstav i t ex tredjedelar med en annan färg och sedan gå vidare till  
              sjättedelar. 
 
Veronica berättar att just Cuisenaires färgstavar var ganska nytt och populärt när hon började 
arbeta som lärare, men hon själv har inte fastnat för dem. Hon tror att det finns några 
uppsättningar på skolan men att de ligger i källaren någonstans. Veronica använder istället 
Geobrädet. Hon tycker att det är ett bra och kul sätt att arbeta med geometri.  
 
            Veronica:  Geobrädet tycker eleverna om.  Här får de laborera själva och sedan överföra det på 
            prickpapper.  Jag kollar dem lite med att säga vad de ska göra och sedan ska de visa det för mig. 
 
De lärare som har de yngre eleverna, Tina, Sara och Louise arbetar med Logiska block. 
Framför allt arbetar de med sorteringsövningar och med att få eleverna att känna igen de olika 
geometriska figurerna och deras matematiska benämning. Veronika har också använt Logiska 
block , framför allt när hon undervisar elever i första klass. 
 
 
Vilka faktorer påverkar lärare att använda laborativa inslag i under- 
visningen? 
 
Läraren för förskoleklassen, Tina, säger vid intervjun att hennes undervisning helt består av 
laborativa inslag. Hennes elever har inte börjat med ”vanligt räknande” ännu. För Tina är det 
viktigt att leka fram matematiken och att eleverna fick ”både göra, känna och se”. En faktor 
som påverkar Tina är att hon har möjlighet att dela klassen i två grupper. Hon upplever att just 
när det gäller matematiken är det en stor fördel om det är färre elever vid lektionerna, framför 
allt för att hon ska kunna hinna med att hjälpa alla elever och förvissa sig om att de har 
förstått. För de yngre eleverna, klasserna 1-2, är elevernas behov av plockmaterial en faktor 
som påverkar. Eftersom flera elever använder knappar, pärlor m.m. som ett rent 
plockmaterial, som stöd i sitt allra första räknande blir just det laborativa momentet ett 
naturligt inslag i undervisningen. Både Sara och Veronica har olika varianter av 
plockmaterial. Sara använder sig av knappar och pärlor och Louise låter eleverna ta med sig 
tio olika småsaker hemifrån, som de har i en liten ask. 
              
            Louise: Jag köper in små söta papplådor och sedan får eleverna ta med sig tio egna små saker  
              som de sedan använder som plockmaterial. Det blir ganska personligt.     
Dessa föremål får eleverna sedan plocka med när de behöver och de brukar  använda dem i 
stort sett hela första skolåret. Veronica tycker även att fingrarna är ett utmärkt plockmaterial.  
 
            Veronica: En del tycker inte om att eleverna använder fingrarna,  att det är svårt att lämna dem  
              eftersom de alltid är med. Jag anser däremot att de lämnar fingrarna frivilligt när de är redo för  
              det. Du ser inte många äldre elever som sitter och räknar på fingrarna. 
Flera av lärarna berättar att de försöker variera sina matematiklektioner. Ofta använder de 
laborativa inslag för att göra matematiken roligare. Både Louise och Veronica är noga med att 
eleverna inte får sitta för länge med sina böcker. Det finns hela tiden olika laborativa moment 
inlagda i elevernas individuella matematikplanering. De påpekar att det är viktigt att eleverna 
får röra på sig mellan varven, t.ex. byta arbetsplats eller hämta böcker, vilket blir ett naturligt 
inslag med ett varierat schema.   
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           Louise:  Om man lägger in olika moment under lektionerna så blir det mer spontant att eleverna 
             får upp och röra på sig. Det är inte bra när de blir sittande i samma ställning för länge. 
 
En faktor som påverkar Veronica att arbeta laborativt, är att hon har möjlighet att arbeta med 
matematik i halvklass. Hon påpekar att det är viktigt att hinna med att hjälpa alla. Sara har så 
få elever att hon inte anse det vara några problem att hinna med alla. Sara kan dessutom 
använda sig av olika laborativa övningar för de elever som är snabba. De kan få extra 
uppgifter att göra, dels för att hålla ihop klassen, dels för att hon då får mer tid till de elever 
som har lite svårare. 
 
Lärarna i klasserna 4-6 använder laborativa inslag i första hand i samband med specifika 
begrepp i matematiken. Många moment ligger kopplade till avsnitt i matematikböckerna. Det 
som används utanför dessa moment var självtränande material som t.ex. dataprogram och 
”Snottror”.    
 
Helen använder sig av laborativ matematik eftersom hon tycker det är viktigt att eleverna får 
göra något fysiskt, utanför matteböckerna. 
                
               Helen: Jag är ganska  förtjust i  ”rita och gör  det själv”.   Klipp och  klistra är också bra. Det 
               är konkreta  saker.  
 
Flera av lärarna använder också laborativa material för att eleverna ska få en bättre tal -
uppfattning. En del elever är mer visuella och behöver se det de gör. Alla lärarna påpekar att 
laborativa inslag är till för att göra matematiken mer konkret. Oftast får de elever som har lite 
svårt med matematiken mer laborativa inslag under sina lektioner.  
 
Det är bara Sofie som säger att hon inte har tillräckligt mycket laborativ matematik i sin 
undervisning. Till viss del beror det på att eleverna inte riktigt fungerar vid de olika laborativa 
momenten. Vissa elever deltar inte aktivt utan passar på att ”slöa bort tiden” och låter andra 
arbeta. Flera andra av eleverna tycker det är jobbigt att arbeta utanför boken.  Det påpekar 
även Sara, att hennes elever älskar att arbeta i sina matteböcker och att det ibland kan vara 
svårt att ”slita” dem ifrån böckerna. 
 
En annan faktor som påverkar användandet av laborativa inslag är tillgången till laborativt 
material. Flera av de lärare som inte har arbetat så länge beskriver svårigheter med att få tag 
på material. Skolorna där informanterna arbetar har höga sparkrav och det finns inte utrymme 
att köpa in laborativt material. De mer erfarna lärarna har redan en del eget material men 
tycker att de behöver förnya sig. Både Sara och Sofie önskar att de kunde köpa in mer färdigt 
material.  
 
             Sofie: En fördel med färdigt material är att det redan har ett färdigt pedagogiskt koncept. Om  
             jag ska tillverka något får jag ju ändra  det tusen gånger om  innan jag har  fått det att fungera  
             tillfredsställande.  
 
Sofie anser själv att hon inte hunnit få den pedagogiska erfarenhet att hon kan tillverka ett 
material som fungerar helt och fullt. Hon menar att det kan kännas skönt att få stöd i ett 
färdigt hjälpmedel. 
 
Planeringstiden är en faktor som påverkar det laborativa arbetssättet till viss del. För de mer 
erfarna lärarna har planeringstiden ingen avgörande betydelse, de har ofta utvecklat en rutin 
och strategi för hur de skall arbeta med matematiken. För Sofie och Sara, som är tvungna att 
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utveckla ett fungerande material och hitta en strategi i sin undervisning, är däremot 
planeringstiden mer avgörande.  
 
Sammanfattning av den empiriska studien 
 
Lärarna i undersökningen sammanfattar laborativt arbete inom matematik som ”något man 
gör”, där eleverna kan få sitta och undersöka, och att arbeta med konkret material. En av 
lärarna anser det viktigt att eleverna får lära sig att ställa hypoteser som de sedan kan få stöd 
för i sitt laborativa arbete. För eleverna i de lägre klasserna är laborativt material även starkt 
kopplat till ”plockmaterial”, framför allt i arbetet med tiokamraterna. Flera av lärarna påpekar 
att det laborativa arbetssättet inte behöver vara något avancerat utan t.ex. bakning kan 
betraktas som laborativt. Eleverna får genom bakning ett mer konkret sätt att förstå vad olika 
mått innebär. De lärare jag intervjuat påpekar också att utomhusmatematik är laborativ.  Det 
finns mycket matematik utomhus, t.ex. mått och mätning och att upptäcka geometriska former 
i naturen.  
 
Samtliga intervjuade lärare har någon form av laborativa inslag i sin undervisning. De erfarna 
lärarna har ofta en mer utvecklad struktur på sin undervisning med laborativa moment inlagda 
på schemat i sin planering. De lärare som inte har arbetat så länge, samlar ofta det laborativa 
inslaget till ett gemensamt inslag för hela klassen. De yngre barnens laborativa moment är 
mer lekfulla och riktar sig många gånger mot inslag med jämförelser och lägesord. För de 
äldre eleverna riktar sig både de olika laborativa hjälpmedlen och det laborativa arbetssättet 
oftare mot olika specifika begrepp inom matematiken. En lärare påpekar att istället för att 
eleverna ska sitta och läsa i någon bok om t.ex. tabeller kan eleverna samla data och 
sammanställa sina resultat i en egen tabell. Det blir mer konkret och dessutom tycker eleverna 
ofta att det är roligare.  
 
De mer erfarna lärarna tillverkar material själva. De har under sina många år som lärare 
samlat på sig erfarenhet av vad som fungerar bra inom olika moment. En av de intervjuade 
lärarna berättar att hon har deltagit i ett projekt som handlade om laborativ matematik och 
därigenom tillverkat eget material. De mer oerfarna lärarna söker oftare stöd i färdigt material, 
även om de också tillverkar eget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

5. Diskussion 
 
Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, först diskuteras undersökningsmetoden och sedan resultatet. 
 
Metoddiskussion 
 
När de lärare som intervjuats valdes ut eftersträvade jag en spridning vad det gäller antal år i 
yrket, skolor och ålder på eleverna som lärarna undervisar.  Jag har lyckats få en spridning 
från nyligen utexaminerade till lärare som har uppåt 30 år i yrket. Lärarna har valts från olika 
skolor, varav en ligger på landsbygden och de andra centralt i tätorten. Antal elever och antal 
klasser skiljer sig mellan skolorna. Genom spridningen har jag fått med både hur de lärarna 
som har många år i yrket arbetar respektive de som är relativt nyutexaminerade.  
Min tanke var också att se om det laborativa arbetssättet skiljde sig mellan olika skolor.  Jag 
anser att urvalet av informanter är representativt för yrket, trots att jag saknar ett manligt 
perspektiv.  
 
Intervjuerna har genomförts på respektive lärares skola och vid olika tidpunkter på dagen. 
Alla intervjuer har genomförts med stöd av intervjuguide (bilaga 2). Eftersom intervjun har 
skett i form av ett samtal har frågorna inte kommit i samma ordning för alla informanter. 
Själva formuleringen av frågorna och även följdfrågorna har också skiftat något mellan 
intervjuerna. Paulsson (1999) påpekar att det kan vara bra att gå tillbaka och justera frågorna i 
sin intervjuguide efter de första intervjuerna. Jag ändrade ordningsföljden på mina frågor efter 
den första intervjun då jag uppfattade att intervjun inte följde en röd tråd.  Min intervjuteknik 
förbättrades för varje intervju. Den första intervjun gick ganska fort och det försökte jag tänka 
på inför de andra intervjuerna vilket resulterade i en ökad mängd information för varje 
intervju. 
 
I de flesta intervjuerna fungerade val av plats bra. Flera intervjuer ägde rum i informanternas 
egna klassrum. Tanken med att vara i klassrummen var att lärarna skulle ha material 
tillgängligt om det skulle dyka upp nya tankar och förslag på material. Innan varje intervju 
hade informanten tillfrågats om något bra material som hon kunde rekommendera. Under en 
intervju gick informanten omkring i klassrummet för att under samtalets gång hämta 
laborativt material som hon samtidigt beskrev. Mitt problem var att bandspelaren som 
användes satt fast med en kontakt i väggen och inte kunde bäras med. Jag försökte repetera 
allt informanten sade med hög röst. Det blev ohållbart efter ett tag och jag försökte istället 
memorera det informanten beskrev. Direkt efter intervjun skrev jag sedan 
minnesanteckningar. Trost (1997) menar att man kan göra personliga minnesanteckningar 
direkt efter intervjun och notera saker som har hänt. Det kan gälla även mimik och gester som 
inte kan uppfattas av bandspelaren.  Under en intervju blev vi även störda av elever som 
skulle hämta böcker. Här anser jag att man får väga för- och nackdelar med att vara i 
klassrummet eller en annan lokal.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Det har varit intressant att få läsa om laborativt material och vad det laborativa arbetssättet har 
för betydelse för lärandet inom matematiken. Det har även varit lärorikt och inspirerande att 
få varit i skolorna och se och lyssna till hur lärare arbetar med laborativ matematik. Både 
litteraturen i studien, t.ex. Malmer (1990) och Furness (1998), och de intervjuade lärarna, 
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visar att laborativ kan bestå av många olika moment.  I begreppet laborativ matematik ryms 
många fler moment än jag kunde tänka mig om innan studien påbörjades. Jag har fått många 
uppslag och idéer under intervjuerna.  
 
Den gemensamma kopplingen till laborativ matematik är att eleverna ska få göra något 
praktiskt, något konkret som ska öka förståelsen för matematiken. Ahlberg (2001) menar att 
det laborativa arbetssättet ska ge barnen stimulans och omväxling samtidigt som det 
konkretiserar begreppen. De flesta lärarna i min undersökning kopplar laborativ matematik till 
att eleverna ska experimentera och göra något med sina händer eller sin kropp. De ska kunna 
arbeta praktiskt och ska med hjälp av ett undersökande arbetssätt få möjlighet att utveckla en 
mer konkret uppfattning om det begrepp de arbetar med. Eleverna ska även tycka att det är 
kul. I begreppet laborativ matematik lägger lärarna in utomhusmatematik, bakning, bygga 
torn av klossar, ja, i stort sett all verksamhet där eleverna kan arbeta praktiskt. Till detta 
kommer också arbete med specifika laborativa hjälpmedel, både färdigt och egentillverkat.  
 
De intervjuade lärarna har mycket eget tillverkat material men spel och olika 
färdighetstränande material t.ex. Pahlin och Snottror är material som har köpts in. Ett material 
som alla informanterna lovordade är pengar. Det är ett material som kan användas till att träna 
en mängd olika begrepp och används även som stöd för eleverna vid räkning med de fyra 
räknesätten. De material som vi har använt under mina egna studier till lärare används inte så 
mycket av lärarna. Cuisenaires färgstavar används av ett par lärare när eleverna arbetar med 
bråk. Logiska block användes av lärarna i de lägre årskurserna, Förskoleklassen och år 1. 
Lärarna använde de främst till sorteringsövningar, vilket, vi gjorde på Universitetet också, och 
även för att beskriva de geometriska figurerna. Geobrädet används av en lärare i de yngre 
åren, 1-3. Jag hade uppfattningen att de passar bäst till de äldre eleverna, år 4-6, när de arbetar 
med begreppen area och omkrets. Den här läraren använde dem till att träna de geometriska 
namnen. Eftersom jag under mina studier fick uppfattningen om att dessa tre material är bra 
till att konkretisera olika matematiska begrepp för eleverna är jag förvånad över att de här tre 
materialen används så lite av lärarna.  Kronqvist & Malmer (1993) menar att en förklaring 
angående Cuisenaires färgstavar är att anvisningarna var både ofullständiga och vilseledande 
när de kom ut. Om en lärare måste vara väldigt duktig på ett material för att kunna använda 
det så väljer kanske läraren att inte använda just det materialet. Brist på planeringstid kan 
också vara en faktor som talar emot materialen. 
 
Datorn som laborativt material kan rymmas i en egen rapport och jag har i mitt arbete valt att 
begränsa diskussionen runt denna. Datorn ska ses som ett naturligt hjälpmedel i 
undervisningen och det är flera av informanterna som har arbete vid datorn inlagt på 
veckoschemat. Programmen som används av lärarna innehåller ofta färdighetstränande 
övningar inom de fyra räknesätten. Samuelsson (2003) menar att eleverna kan använda datorn 
till att öva med eller som ett verktyg för att lösa matematiska uppgifter. Jag har fått 
uppfattningen att eleverna tycker det är kul att träna t.ex. multiplikationstabeller vid datorn. 
Vid datorns inträde i skolan så tror jag att lärarens egen datorkunskap spelade stor roll för 
elevernas arbete vid datorn. Idag är programmen och datorerna så lätthanterliga så jag tror att 
tillgången till bra datorer är ett större problem.  Det krävs större och bättre datorer för att 
programmen ska fungera och många av datorerna i skolorna är inte tillräckligt bra för 
programmen. 
 
Jag kan tänka mig att mycket av det laborativa materialet kan användas till att förklara och 
träna samma begrepp, men att läraren kan, genom att prova sig fram, hitta det material som 
passar både elever och läraren eget sätt att undervisa.   
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Planeringstid och skolornas ekonomi trodde jag var faktorer som påverkade det laborativa 
arbetet negativt. Det visade sig att de flesta lärare inte tyckte det är några problem. En lärare 
påpekade att det är så viktigt att arbeta laborativt att man får ta sig både råd och tid. Jag har 
uppfattat att många lärare planerar arbeten ihop, framför allt om det finns parallellklasser och 
även köper in material ihop. De som kände sig lite osäkra med planering och materialtillgång 
var de nyutexaminerade lärarna, vilket är förståeligt. Här kom det fram en skillnad mellan den 
mindre landsortsskolan och de större skolorna. Den mindre skolan har mindre pengar till att 
köpa in laborativt material. Lärarna där tyckte inte att de hade råd att köpa in material. Har 
skolan en större budget och fler elever blir inte kostnaderna så kännbara.  
 
Jag är ändå imponerad av hur strukturerat många av lärarna arbetade med laborativ 
matematik. Man inser hur viktigt lärarna tycker att det är. Både för elevernas förståelse och 
för att eleverna ska få en omväxlande och kul matematikundervisning. 
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Bilaga 1: Informantbrev 
 
Lärarprogrammet, Linköpings universitet                                           Datum 

 
                                                                                                        Informantens namn 
 

Undersökning kring laborativ matematik 
 

Bakgrund 
Jag heter Terese Fernberg och jag studerar till 1-7 lärare vid Linköpings universitet. Mitt 
huvudämne är matematik. Jag håller nu på med mitt examensarbete som handlar om hur 
lärare arbetar laborativt i sin matematikundervisning. Min studie riktar in sig på lärare i 
klasserna F-6. Med anledning av detta kontakter jag nu Dig och hoppas att Du vill delta i min 
undersökning och dela med Dig av dina erfarenheter. 

 
Intervjuernas upplägg 
Jag avser att göra intervjuer med lärare på olika skolor. Varje intervju beräknas ta ca 30 
minuter. För att kunna ta bättre del av intervjuerna, både under själva intervjun och efteråt, 
kommer jag att spela in dem på band. 

 
Anonymitet 
Varje intervjuad lärare garanteras anonymitet och alla uppgifter som är identifierbara kommer 
att tas bort eller ändras. Det kommer inte att finnas med några uppgifter som kan röja 
identiteten varken hos Dig eller den skola du arbetar på.  Den information jag får fram från 
intervjuerna kommer endast att användas i min rapport, vilken kommer att läggas fram vid 
Linköpings universitet under våren - 04. De inspelade banden kommer att förstöras kort tid 
efter att mitt examensarbete har blivit godkänt. 

 
 

Min förhoppning är att Du vill vara med i min undersökning. Givetvis är Din medverkan helt 
frivillig och Du har rätt att avstå från att medverka. Du har också rätt att avbryta intervjun när 
Du vill och de uppgifter jag eventuellt har hunnit få kommer inte tas med i mitt arbete. Du 
kommer även att få ta del av rapporten när den är klar. 

 
Jag kommer att kontakt Dig om några dagar och höra om Du vill delta i min undersökning. 
Om Du har några frågor får Du gärna kontakta mig eller min handledare. 

 
Med vänlig hälsning 

 
 

 
Studerande:                                                                                    Handledare: 
Terese Fernberg                                                              Maria Bjerneby Häll                                                                   
E-post: terfe938@student.liu.se                                                    Matematiska institutionen 

                                                                                                 Tfn: 013-28 28 98 
                                                                                                        E-post: mahal@mai.liu.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
Inledning 
 
Kort presentation av mig själv 
Tacka för lärarens medverkan 
Repetition om sekretess och villkor 
Villkor för bandspelaren 
 
Allmän faktadel: 

• Ålder 
• Fakta om klass 
• Hur många år som lärare 
• Vilken inriktning på utbildning 
• Fakta om skolan 
• Övrigt 

 
Frågor: 

• Hur arbetar du med laborativa inslag i din matematikundervisning? 
- Vad är laborativ matematik för dig? 
- Inom vilka moment?  
- Ungefär hur mycket tid ägnar eleverna åt laborativt arbete?  

 
 

• Vilka laborativa hjälpmedel använder du dig av? 
                 -     Vilka hjälpmedel tycker du är bra? 
                 -     Inom vilka moment och i vilket syfte? 
 

• Vilka faktorer påverkar dig att använda dig av laborativa inslag? 
- Har ålder på elever någon betydelse? 
- Använder vissa elever mer laborativa hjälpmedel än andra? 
- Har antal år i yrket någon betydelse? 
- Arbetsbelastning – räcker tiden till att planera laborativa inslag? 
- Har skolan tillräckliga resurser t.ex. laborativt material? 

 
 

• Andra faktorer som påverkar dig att inte använda dig av laborativa inslag i 
undervisningen? 

 
• Kan du ge några råd eller bra tips om att arbeta med olika laborativa material? 

- T.ex. eget tillverkat material 
- Material att köpa 
- Vilka moment som passar bra till olika material 
- Något moment som du vet eleverna tycker är extra roligt 

 
Avsluta med att tacka för Informantens medverkan och fråga om jag får återkomma ifall jag 
behöver komplettera något. 


