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1. Inledning

1.1 Bakgrund

När jag 1998 började på lärarhögskolan var min tanke att jag som färdig
lärare skulle undervisa i biologi och kemi. Matematik var ett nödvändigt
ont, även om jag själv haft förhållandevis lätt för matematik.

När jag fick träffa inspirerande lärare på lärarhögskolan såg jag att det
fanns oändligt många sätt att göra matematiken mer levande och
tillgänglig för alla elever. Matematikundervisning behöver inte alls vara att
slå upp böckerna och räkna tyst, under tiden medan läraren går runt och
hjälper till. Matematik kan vara både roligt och spännande.

När jag kom ut på min första praktik blev jag förskräckt av den matematik
undervisning som jag såg. Inga genomgångar eller diskussioner i ämnet,
utan alla fick sitta och räkna sida upp och sida ner. Några svagare elever
gick och satte sig i ett klassrum bredvid, där de mer pratade om fritid än
om ämnet. I klassen var det 30 elever och två lärare.

Matematik är ett kärnämne, vilket innebär att det är ett av de viktigaste
ämnena för eleverna. Med den erfarenhet jag har från min första praktik-
period ute på skolan, så är matematikundervisningen i skolan fortfarande
tämligen enahanda och traditionell.

I kommentaren till kursplanen kan man läsa följande:
Forskning visar att matematikundervisningen av tradition alltför ofta
reduceras till begränsande delar av kursplanen med särskild betoning på
rutinmässiga räkneövningar. För att uppmärksamma detta problem har
kursplanen utökats med ett avsnitt som betonar vikten av att alla elever
får rika tillfällen att lära matematikens olika kvaliteter.(Kommentar till
kursplan 2000 S.32)

Jag anser att matematikundervisningen har en stor utvecklingspotential.
Det är ett ämne som inte har utvecklats i den takt jag hade förväntat mig,
under de 14 år jag varit borta från skolans värld. Det känns spännande
och intressant att i framtiden få undervisa och vara med i
matematikundervisningens utveckling.

Att möta de lärare som brinner och är engagerade i att göra matematiken
intressant och spännande var något jag såg fram emot i min studie.
De få gånger jag fått se lärarstyrda laborativa lektioner, har ytterligare
ökat på mitt intresse för arbetsmetoden, beroende på att
matematikundervisningen går att göra mer levande och verklig för
eleverna.
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Kunskaper är ingenting som kan paketeras och bara överlämnas till andra.
Vetandet är med andra ord ingen produkt utan en process . (Malmer 1990
s.83)
Därför känns ett aktivt och kreativt lärande i matematik spännande att
utforska.

1.2 Syfte

Hur lärare undervisar och varför de undervisar med det laborativa
arbetssättet i matematik.

I och med den här studien vill jag ta del av kunskap som kan komma till
nytta i mitt kommande yrke.

1.3 Problemformulering

I min studie vill jag ha svar på följande frågeställningar:

 Vad är laborativ matematik i skolan?

 Varför/varför inte används laborativa moment i undervisningen?

 Inom vilka områden i matematikämnet kan man använda laborativa
uppgifter?

 Hur styrs det laborativa arbetssättet av yttre villkor?
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2. Litteraturstudie

I syftet framkommer att studien inriktar sig på det laborativa arbetssättet
som metod.

Vad vi kallar ’undervisningsmetoder’ är som regel definierade som
arrangemang, de definieras i termer av aktörer, aktiviteter, artefakter, det
vill säga i termer av vilka-gör-vad-med-hjälp-av-vilket. (Marton, 2000, s.
152)

I kursplanen står följande: tillämpningar av matematik i vardagsliv,
samhällsliv och vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i
matematiska modeller. Dessa studeras med matematiska metoder.
Resultatens värde beror på hur väl modellen beskriver problemet.
(kursplaner och betygskriterier, 2000, s.27)

2.1 Ämnet matematik

I det här avsnittet kommer jag ta upp vad matematik är och varför det är
bra med matematisk förståelse. Hur kan vi utöka den matematiska
förståelsen? Jag vill ta med dessa tankar som en grund i min fortsatta
studie om det laborativa arbetssättet i matematik.

2.1.1 Vad är matematik?

Läser man läroplanen och kursplanerna, så står där att matematik innebär
mycket mer än att räkna. Enligt Anselmsson (2000) har elever ofta den
förutfattade meningen att matematik är att fylla i siffror i räkneböcker.
Risken är att vi låter dem befästa denna åsikt så snart de börjat skolan,
om vi ensidigt arbetar med färdigtryckta läromedel.

I Wahlström & Widstrands (1991) så beskrivs matematik på följande sätt:
Enligt en etablerad uppfattning är matematiken läran om tal, om rummet
och de många generaliseringar av dessa begrepp, som skapats av det
mänskliga intellektet. I modern matematik står begreppet struktur i
förgrunden; matematiken kan beskrivas som läran om strukturer på
mängder.

Går vi till Kristin Dahl 1994 definierar hon matematiken som:
Ett språk, ett verktyg och ett hjälpmedel, men också fantasier, gissningar
och galna idéer.(Dahl, 199,4 s.6)

Skolmatematiken innehåller sex olika områden av matematik. Aritmetik,
geometri, statistik och algebra samt  sannolikhet och funktionslära. Dessa
områden definieras efter sitt innehåll inom matematiken.
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Att få begrepp om ämnet matematik är inte alltid så lätt och definitionen
av ämnet varierar kraftigt. (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94)
talar om ämnet på ett sätt som inte känns igen från min egen skolgång,
där det var genomgång på tavlan och sedan algoritmräknande.

Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och
undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet
och intuition. 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. (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo94
s.52)

Matematik är ett ämne där elevernas kreativitet och olika egenskaper får
komma fram. Komplexiteten av ämnet gör att lärarens engagemang är
viktigt. Följande citat är en intressant beskrivning av matematikämnet:

”Vildmarksmatematik
En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik
en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.
Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker
nogsamt alla äventyr, återvändsgränder, hinder och anländer välbehållen
klockan fem varje eftermiddag till en vältrimmad stuga.
Svårighetsnivån är noga kontrollerad och det är lätt inse färden kommer
att bli lätt och nöjsam. Tyvärr missar man därmed också upplevelsen av
att välja en felaktig men spännande väg, få sova i det fria, hitta ett eget
spår och insikten i att man kan komma långt på egen hand i vildmarken
med intuition och kompass.
’vildmarksmatematik’ är en viktig del  i en bra utbildning”  (Pollak, 1970)

Utbildningsdepartementet har gjort en utredning av
matematikundervisningen i skolan, ”Matematik i skolan”.
I utredningen finns följande lista över vad matematik är:
 Matematik är en vetenskap, kanske den allra äldsta
 Matematik är i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda

hantverk också en konst
 Matematik är ett språk och därigenom också ett viktigt medel för

kommunikation mellan människor
 Matematik är ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet från

vardagslivet till avancerad teknik.
 Matematik är en del av vår kultur och har spelat stor roll i den

historiska utvecklingen inom många områden, inte enbart inom
naturvetenskap och teknik utan också inom handel och ekonomi.(Ds U
1986:5)
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Grundskolans kursplan i matematik utgiven år 2000 säger följande:
För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan
kreativa, problemlösande aktiviteter och uttrycksformer. Detta gäller alla
elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av
särskilda utmaningar. Matematik har nära samband med andra
skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed
underlag för att vidga sitt matematiska kunnande. (Kursplan och
betygskreterier 2000, s.28)

Sammanfattning:
I denna del har jag tagit upp vad matematik är, och hur några olika
författare ser på matematikämnet. Henry Pollak vill se matematik som en
fjällvandring där man vågar lämna leden och upptäcka alla äventyr runt
omkring. Jag ser Pollaks liknelse av matematik intressant och tycker att
den stämmer. I Lpo så sägs att det är viktigt med elevernas kreativitet
och aktivt utforskande vilket leder tanken till den laborativa metoden i
matematik. Vidare så säger utbildningsdepartementet att matematik är
ett hantverk och ett hjälpmedel i vardagslivet till avancerad teknik. Dessa
tankar omkring vad matematik är, visar på två sidor inom matematiken:
den föreläggande och den undersökande sidan. Enligt Anita Sandahl så
står den föreläggande sidan av presenterade problemuppgifter som ska
lösas och den undersökande sidan mer av problemlösning som ett
pågående projekt där individen är delaktig. (Sandahl, 1997, s.23) Jag
kommer fortsättningsvis fördjupa mig i den undersökande sidan av
matematikundervisningen i skolan.

2.2 Vad är ett laborativt arbetssätt?

Att arbeta laborativt innebär att man tar in verklighetsbaserade uppgifter i
undervisningen. Man utgår från en konkret situation och överför den i det
matematiska symbolspråket.

Redan i  början av förra århundradet fanns tankar om ett laborativt
arbetsätt. Anna Kruse (1909) har sagt följande skulle man icke kunna
försöka göra barnen till självständiga upptäckare? Skulle man icke kunna
utbyta det reproduktiva arbetet mot ett mera skapande sådant?” Malmer
och Adler upplever att det tyvärr inte har hänt så mycket i den riktningen.
Lpo 94 ger tydliga signaler mot en ökad elevaktivitet i
inlärningsprocessen” säger författarna. (Malmer, Adler, 1996, s.12)

2.2.1 Laborativt Arbetssätt som metod

I det laborativa arbetssättet får man in kommunikation och logiskt
tänkande, om uppgifterna är genomtänkta och har ett mål. Vi måste då
välja bra problemställningar, som inte är tillrättalagda och som kan få
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eleven att avslöja sin föreställning om de begrepp som ska bearbetas. Vi
kallar dessa problem för ”rika” problem. (Larsson & Heikne, 1999, s.18)

Gudrun Malmer (1990, s.47) har gjort en skiss som beskriver interaktionen
mellan verkligheten och matematikundervisningen i skolan. Här kommer
det laborativa arbetssättet in i undervisningen.

(Figur 2.1, förenklat visas i figuren den interaktion som vill uppnås mellan verkligheten
och matematikundervisningen i skolan).

Genom att utgå från en konkret situation, där en händelse är skildrad
muntligt eller textbundet med fakta av olika slag, kan man övergå i den
situation som beskrivs som ”handlingsmatematik” GÖRA- PRÖVA. På
vilken nivå som bearbetningen kommer att ligga beror på elevernas
förmåga att omkoda verkligheten till ett matematiskt symbolspråk vilket i
sin tur är beroende av vilka begrepp och tanketstrukturer de förfogar
över. (Malmer, 1990, .s47)

Vi kan sammanfatta den här problemlösningsprocessen i tre olika steg:
1. GÖRA – PRÖVA
2. TÄNKA – TALA
3. FÖRSTÅ – FORMULERA
(Malmer, 1992, s.85)

Rudqvist menar att barnen behöver möta ett arbetssätt som tar vara på
och vidareutvecklar deras egen förmåga att ta ansvar för och granska sitt
eget arbete. För att detta ska bli möjligt måste arbetssättet på ett
naturligt sätt ge utrymme för eget utforskande/laborerande, reflektion och
samtal. (Rudqvist, 2000, s.532).

Sammanfattning
I denna del av litteraturgenomgången har jag tagit upp en struktur i
arbetssättet. Hur det genom interaktion från verklighet till→ perception
vidare till → bearbetning i matematikundervisningen går att ta in det
laborativa arbetssättet. Det laborativa arbetssättet erfars här som en länk
mellan något konkret och verkligt till den matematiska modellen och
symbolspråket.

Verklighet

Konkret
situation

Muntlig form

Text

Perception

Undersökande
Laborerande

Språklig
kompetens

”översätta”

Bearbetning

Begrepp
Färdigheter

Matematisk
modell

Symbolspråk



7

2.2.2 Vad gör eleven?

Att tillägna sig förståelse i matematik är en process där man stegvis får
tillgång till alltfler och avancerade representationer. I det sociala
samspelet i klassrummet kan varierade arbetssätt och arbetsformer ge
elever möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt och med olika
metoder. (Emanuelsson, 1995, s.16)

Malmer(Nämnaren 88, 1997, s.15) har tagit fram en organisationsmodell av
matematikundervisningen.

(Figur 2.2, visar en organisationsmodell som Malmer skapat efter många års praktiskt
arbete i klassrummet)

Gemensamt:
Här sker presentation av och introduktion till nya moment. Det är viktigt
att alla elever får delta och känna gemenskap och samhörighet. Eleverna
får delta med sina erfarenheter vilket ger läraren en överblick av kunskap
som finns inom gruppen.

Samverkan i grupp:
I gruppen får eleverna samverka med varandra och diskutera matematik.

När eleverna arbetar med laborativa moment behöver det finnas ett visst
ordförråd i undervisningen. Språket är viktigt både för begreppsbildning
och för problemlösning.
Jag tar här upp exempel på några ordgrupper:
 Benämningar, föremåls utseende (färg, form, storlek)
 Jämförelseord, antal, storlek och jämförelse.
 Instruktionsord vilka innebär läge i rum och tid.
 Terminologiord (addera, summa, differens)
 Faktaord, varje område inom skolmatematiken har speciella ord.

(Malmer, 1997, s.15)

Gemensamt             Samverkan              Individuellt

LÄRA UT LÄRA AV LÄRA IN
UNDERVISNING VARANDRA LÄRANDE

 UPPTÄCKA
 UPPLEVA
 UNDERSÖKA

Erfarenheter Samtal Kontinuerlig
Ordförråd Laborationer inlärning
Social samhörighet Lekar, spel Ökat elevansvar

Tema studier Tabell kunskap
Arbetsrutiner
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Individuell del:
Varje elev måste ges möjlighet att få den tid och det stöd han/hon
behöver för att erhålla grundläggande begrepp.  I Lpo kan vi läsa
följande: Undervisningen i matematik skall främja elevernas allsidiga
utveckling och särskild uppmärksamhet skall ges elever som kan behöva
särskilt stöd och längre tid för att upptäcka och lära viktiga begrepp,
metoder och samband.(Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 s.53)

Vidare har jag tagit del utav det laborativa arbetssättet utifrån Larsson &
Heikne (1999, s.15). Där tar författarna upp hur eleverna kan integreras i
den laborativa arbetsmetoden.

Göra     Berätta Förklara Värdera

Undersöka    Samarbete Redovisa Kontrollera
Laborera    Tanke- språk Sammanfatta Inse konsekvenser
Vara aktiv    Kommunikation Dra slutsatser Ta ställning

Observera→Undersöka→Upptäcka→Kunna→Förstå→ Argumentera

Genom den kommunikation som sker inom gruppen, då elever arbetar
med aktiviteter och laborativa matematikuppgifter så bearbetas begrepp
och frågeställningar utifrån elevernas egna förutsättningar och
erfarenheter. Att skapa en balans mellan de två arbetssätten (det
laborativa och det traditionella) stimulerar elevens intresse för
matematikämnet.

Sammanfattning
I den här delen finns tankar om elevens deltagande i undervisningen.
Eleverna behöver gemensamt få delta med sina erfarenheter, att lära sig
kunna samverka i grupp och få tid till individuellt arbete. Eleverna behöver
göra, berätta, förklara och värdera sina nyvunna kunskaper inför
varandra. För att eleverna skall komma hit behöver de också ta till sig
matematikens ordförråd med terminologiord, ordbeskrivning på antal,
storlek, utseende och rumsuppfattning. Genom elevernas arbetssätt får de
med sig färdighetsträningen under processen.

2.2.3 Vad gör läraren?

Tyvärr finns få studier kring hur lärare undervisar och vilken effekt denna
undervisning har på elevernas inställning till och tänkande om ämnet.
(Granberg, 2000, s.541)
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förenkla /
generalisera partikularisera skriva läsa

symbolisera

konkretisera

beskriva

dramatisera

Läraren har en viktig plats i matematikundervisningen när det gäller att
förmedla matematiska strukturer. För att eleverna ska kunna tillägna sig
matematik behöver de bygga upp relationer. Lärande i matematik är en
process där målet är insikt i abstrakta strukturer och relationer. För att nå
dit går det inte enbart som lärare att arbeta med symboler. Man måste
tala matematik, anknyta till verkligheten, arbeta laborativt, börja med det
konkreta, lära sig att tänka. Eleverna behöver möta och arbeta med olika
representationsformer som t.ex. konkreta modeller, vardagsspråk,
teckningar, diagram, skriftspråk, matematikterminologi, matematisk
notation och symboler. (Emanuelsson, 1995, s.165).

I matematiken finns flera olika representationsformer. Lärande i
matematik är en process där målet är att få inblick i olika abstrakta
strukturer och relationer. Matematiken kan representeras med följande
områden. I min studie visar jag på den laborativa modellen.

                                             

(Figur 2.3 Transformationer mellan olika representationsformer och uttrycksformer i
matematik) (Lesh, 1981, s.15)

Som lärare i matematik är det viktigt att de laborativa momenten är
genomtänkta och strukturerade så att man vet målet med
undervisningen.
Lärarens insats är viktig som hjälp vid problemformulering och
uppföljning, då man ordnar stoffet. Larsson & Heikne, (1999)

Det är läraren som med sina frågor, uppmuntringar och förväntningar kan
rikta elevernas intresse mot det matematiskt intressanta i uppgiften.
Läraren måste därför i förväg reda ut uppgifternas matematiska mål så att
urvalet av aktiviteter och problem görs utifrån ett innehållsligt perspektiv.
Det är viktigt som lärare att aktiviteterna väljs så att de blir lustfyllda och
meningsfulla för eleverna i olika situationer. Det ger då engagerade elever
och de får tilltro till sitt lärande. En uppgift eller ett problem bör inte väljas
för dess egen skull utan för vad den är till för i lärandeprocessen.
Wyndhamn (1991).

illustrera

Bilder

Laborativa
modeller

Talade
Symboler

Skrivna
symboler

Omvärlds-
situationer

formaliser
a

avbilda

modellera

schematisera
tolka

rita

 beskriva
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Läraren är en viktig länk i undervisningen för att bygga och stärka
kognitiva broar hos eleverna mellan verkligheten och de matematiska
begreppen. Om eleverna får arbeta med en laborativ uppgift kan de
lättare visualisera problemet och kan därigenom utveckla sin förmåga att
beskriva det med olika representationsformer. Läraren bör med frågor och
kommentarer uppmuntra dem att skapa kognitiva länkar mellan dessa.
Om eleverna dessutom kan se samband med de kunskaper och
tankestrukturer som de redan har, kan de konstruera sina nya insikter
utifrån sitt tidigare kunnande. En förståelse för dessa olika samband är
den bästa grunden för användningen av det matematiska språket och de
abstrakta symbolerna. Genom detta aktiva lärande får eleverna en genuin
förståelse för problemlösning. (Jakobsson-Åh, 2000, s.545)

Det laborativa arbetssättet förutsätter att lärare har:
1. Goda ämneskunskaper för att göra läraren tillräckligt självständig vad

gäller prioritering och sekvensering av stoffet. Kunskap att identifiera
och avhjälpa brister och luckor dvs. tillämpning av ett diagnostiskt
arbetssätt.

2. Kunskap om barns inlärningsbetingelser, barns erfarenhetsunderlag,
deras språkliga mognad, deras sätt att tänka och bilda begrepp.

3. Kännedom om och förtrogenhet med olika laborativa material och
arbetsformer i samband med dessa. (Malmer, Nämnaren 1988, s.13)

Hur gör vi då för att eleverna ska upptäcka skönhet, lust, glädje,
fascination och filosofi i matematik? Ett viktigt steg, kanske det viktigaste
är att vi som lärare själva upplever matematiken sådan. Berggren & Lindroth
(1998)

Sammanfattning
I den här delen av studien har jag beskrivit vad läraren kan beakta i sin
undervisningen med det laborativa arbetssättet. Den matematiska
processen behöver flera representationsformer för att ge eleverna en så
bred matematisk kunskap som möjligt. (Se figur 1:1) där
representationsformerna skrivna symboler, talade symboler,
omvärldssituationer och laborativa modeller samverkar. Läraren behöver
ett mål med sin undervisning så att aktiviteterna väljs med omsorg utifrån
ett innehållsligt perspektiv. Läraren behöver möta eleverna där de
befinner sig i matematikämnet och bygga vidare på de kunskaperna. Det
viktigaste av allt är ändå att läraren själv upplever matematikämnet som
glädje, skönhet och lust, för att kunna engagera och inspirera eleverna.
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2.2.4 Laborativa material

Jag vill här redovisa ett antal material som kan användas i den laborativa
undervisningen. Inom skolmatematiken har vi sex områden som ska läras
ut. Områdena är aritmetik, geometri, statistik, algebra, funktionslära,
sannolikhetslära.

Geometri
Geobräda – ger kunskap om areabegreppet.

Centikuber – ett material som består av kuber med sidan 1 cm och kan
byggas som lego. Kan användas vid områden som area, volym och
procent.

Vatten – är bra i alla sammanhang. Vid t.ex. hälla ut på en bänk innan
det rinner över och se hur mycket det var. Vidare kan man fundera på vad
samma mängd vatten tar för plats på golvet.

PlayDoh- lera kan användas ihop med centikuber och måttsatser för att
få fram en bestämd volym som man sedan kan ändra form och utseende
på. Hur får man t.ex. 1 dl att se så liten ut som möjligt?

Recept. 5 dl vetemjöl, 2 dl salt och 2 msk alun. Häll över en kokande
blandning av 5 dl vatten, 1,5 msk olja och karamellfärg. Knåda ihop
alltsammans så är den klar att använda.

Måttsatser – kan användas till enhetsomvandlingar och få olika volymer,
samt att få referenser för att kunna göra rimlighetsbedömningar kring
volymuppgifter.

Kaplastavar – små likformade trästvavar.

Konstruktionsrör – ser ut som sugrör vilka kan sammanfogas med hjälp
av små skarvar i olika vinklar och med olika många skarvmöjligheter. Med
dessa kan man bygga vilka former som helst. Bra vid omkrets, area,
volym, vinklar, begränsningsareor m.m.

Algebra

Cuisenair- stavar relationsmateial som går att använda till bråk,
procent, ekvationer, likhet och ekvationssystem.

Våg och vikter – enhetsomvandlingar men också för att visa likheter och
lösa ekvationer.
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Aritmetik

Barbiedockor och modellbilar – låt eleverna mäta ett mått på den och
förstora sedan det till naturlig storlek. Vilken skala används då? Rita sedan
hela barbiedockan eller bilen i naturlig storlek. Det intressanta är hur
skalenliga de är gjorda.

Pengar – förutom att konkretisera vardagliga situationer så kan man
även använda dem vid problemlösning. T.ex. hur går det att få ihop 20,50
och 100 kronor, eller hur stor plats tar 1 miljon kronor i små valörer.

Sannolikhetslära

Tärningar – dels sannolikhetslära men även för att träna huvudräkning
genom spel. Dessutom kan eleverna själva göra egna spel.

Funktionslära

Mererhjul och måttband – enhetsomvandling men kan också användas
vid problemlösning.

Statistik

Snottror – eleverna ska sno ett snöre runt en bricka och därigenom
skapa ett mönster med snöret. Hur eleverna ska sno snöret bestäms av
vilken snottra de har, olika snottror tränar olika tabeller och räknesätt.
Utöver tabeller tränas bråk och procent.

Sammanfattning
Mycket utav materialet går att använda i fler av de olika ämnesområdena.
Utifrån materialet kan man konstruera uppgifter som passar de elever
som undervisas. Många lärare använder sig utav egna komponerade
laborativa uppgifter, men ett framtaget laborativt material ger läraren en
trygghet att börja använda arbetssättet. Ett samordnat klassrum för alla
matematiska material på skolan är en bra grund. Berggren o Lindroth, (1998)
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2.2.5 Teoretisk grund för det laborativa arbetssättet

Det laborativa arbetssättet har sin grund i konstruktivismen. I en
konstruktivistisk kunskapsteori ses kunskap som något människan
konstruerar utifrån sina erfarenheter. Här talar man mer om lärande och
kunskapande istället för inlärning.

(Figur 2.4. Konstruktivistiska idéer om lärande)

I konstruktivismen betraktas kunskapen som relativ (ingenting är absolut
utan varierar med tid och plats) och bedräglig och felbar ( inget kan tas
för givet). Hjälpscheman eller modeller används i många situationer då
något ska förklaras. I den del av konstruktivismen som inriktar sig mot
lärande och undervisning finns föregångare som John Dewey, Jean Piaget,
Lev Vygotsky och Jeremo Bruner. (Wyndhamn m.fl. 2000, s.88)

Jean Piaget (1896 – 1980)

Piaget menar att kunskap växer fram genom barnets manipulerande av
objekt och upptäckandet av relationerna däremellan. Piaget har format ett
konstruktivistiskt grundtagande där han säger att när barnet kommer i
fysisk kontakt med omvärlden, känner på objekt, kombinerar dem och ser
vad som händer, då upptäcker barnet hur världen fungerar.

Ett centralt begrepp inom Piagets teori är kognitiva strukturer.
Strukturerna ändras genom två former av adaption:
1. Assimilation – tolkning av händelser och företeelser i termer av

existerande kognitiva strukturer.
2. Ackommodation – nyordnande av den kognitiva strukturen i syfte att

göra omgivningen begriplig. (Wyndhamn mfl. 2000, s.89)

Piaget menar att intellektets mognad innebär en utveckling som går mot
en högre grad av förmåga till abstraktion. När intellektet nått den högsta
nivån av utvecklingsstadierna kan individen börja verka i  verkligheten
med hjälp av logiska och matematiska strukturer.

Handling

Erfarenhet
Reflektion

Lärande

Kunskap
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Piaget förespråkar en aktivitetspedagogik, där barnets egen aktivitet, dess
egna observationer och slutsatser  leder till att upptäcka och utveckla nya
former av förståelse. Imsen, Elevens värld (1992)

John Dewey (1859 – 1952)

Dewey förespråkar ämnesmässig integrering eftersom elevernas världsbild
inte är ämnesindelad. För att visa den progressiva pedagogikens sätt att
värdera kunskap så finns fyra områden.
1. Kunskap har inget egenvärde utan utgörs av dess användbarhet och

dess nytta. Dessa egenskaper ger kunskapen sitt värde.
2. Kunskap är inte som ett manifest utan ständigt föränderlig och

expanderande.
3. Dewey har en stark tilltro till vetenskapens möjligheter att skaffa fram

ny kunskap.
4. Medvetet demokratiska inslag, som hävdar att praktisk kunskap är lika

mycket värd som teoretisk.

Dewey står bakom orden ”Learning by doing”. Dewey tycker det är viktigt
att utgå från elevernas egen erfarenhet. Han menar att det är endast
utvecklingsnivån som skiljer barnets tänkande från forskarens tänkande.
Läraren har som huvuduppgift att organisera mötet mellan de olika
kunskapsnivåerna. Hartman, Lärares kunskap (1995)

Lev Vygotsky (1896 – 1934)

En av Vygotskys huvudpunkter är att all intellektuell utveckling och allt
tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet. Det individuella,
självständiga tänkandet är ett resultat av social verksamhet. Först
kommer det sociala därefter det individuella. Den intellektuella
utvecklingen har, enligt Vygotsky, sin upprinnelse i språk som ett socialt
fenomen.

En annan av Vygotskys huvudpunkter är att utvecklingen sträcker sig från
det sociala till det individuella och att barnet är i stånd att utföra en
handling i samspel med andra innan det kan utföra den ensam. Skillnaden
mellan dessa nivåer kallas den approximativa utvecklingszonen eller
barnets möjlighetszon.

Enligt Vygotsky kan vi utnyttja barnets utvecklingszon för att stimulera
barnet till att aktivt arbeta tillsammans med andra och ge det hjälp och
stöd på den vacklande vägen mot att klara uppgiften på egen hand. Imsen,
Elevens värld (1992)
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Jerome Bruner (1915 -  )

Bruners syn på undervisning och inlärning präglas av hans
utvecklingspsykologiska intresse. Bruner menar att om man har en
stimulerande miljö som är anpassad till elevens utvecklingsmiljö är
individens förmåga att lära mycket stor. Dessa tankar delar han med
Piaget. Bruner talar om den enaktiva representationen
(handlingsmässiga), ikoniska representationen (föreställningsmässiga) och
den symboliska representationen. Dessa tre olika representationssystem
använder vi under den intellektuella utvecklingen.
Handlingsrepresentationen är det första barnet använder. Häri ligger
vetskapen om vad man skall och kan göra.

Ikoniska representationen motsvarar det visuella minnet. Barnet har bildat
visuella föreställningar som kan manipuleras på det inre plantet som en
konkret form för tänkande. Den symboliska representationen tas i form av
ord och språk. Dessa tre representationsformer fungerar sida vid sida hos
vuxna människor. Imsen, Elevens värld( 1992)

Bruner har haft stort inflytande inom pedagogiska traditionen och fullföljt
traditionerna från Dewey→ Vygotsky→ Piaget. Pedagogisk uppslagsverk
(1996).

Sammanfattning
Dewey, Vygotsky, Piaget och Bruner är fyra pedagoger som har bidragit
med teorier till konstruktivismen, som det laborativa arbetssättet har
inspirerats av. Alla fyra teoretikerna ser lärandet som en aktiv process i
vilken mening skapas av erfarenheter. Processen bringar koherens
(samstämmighet, sammanhang) mellan ett ofullständigt förstående och
olika kognitiva mönster. Som individ kan man aldrig veta om det man
uppfattar som verkligt är något annat än ens egen konstruktion. Bruners
ansats är densamma som Piagets. Kognitiva strukturer som exempelvis
scheman och mentala modeller ger mening och sammanhang åt
händelser, erfarenheter och upplevelser. Vygotsky lägger huvudvikten vid
interaktionen med den sociala omgivningen för den kognitiva
utvecklingen, vilket även Piaget gör när han betonar samspelet med den
fysiska miljön. Ifrån den konstruktivistiska pedagogiken har det laborativa
arbetssättet fått en grund att stå på.
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3 Metod

Jag vill här redovisa hur jag gått tillväga utifrån en kvalitativ metod och
hur jag valt ut intervjupersoner, samt samlat in och bearbetat data.

3.1 Metodval

Jag har i min studie använt mig av en kvalitativ metod med personliga
intervjuer. I den kvalitativt inriktade forskningen använder man sig av
verbala analysmetoder. Målsättningen med en kvalitativ analys är att
identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser,
egenskaper och innebörder. (Starrin o Svensson, 1994, s.21)

Inom den kvalitativa analysen har man som mål att identifiera
variationen, strukturen och processen i den undersökta företeelsen eller
innebörden. Genom intervjuer kommer det fram hur någon annan tänker
om olika företeelser. (Starrin o Svensson, 1994, s. 21) I min studie har jag
inriktat mig på hur lärare förhåller sig till matematikundervisningens
laborativa arbetssätt.

3.2 Urval

Jag har gjort intervjuer med åtta lärare om laborativa inslag i deras
matematikundervisning. Sex utav  lärarna arbetar på en grundskola från
årskurs sex till årskurs nio i Tranås. En utav lärarna kände jag privat och
hon har förmedlat kontakten med de andra lärarna. Två utav lärarna har
arbetat med laborativa moment i många år. En av dem arbetar nu med
utbildning av lärare och den andra på den matematiska tidskriften
nämnaren. Min tanke var att jag ville ha lärare som arbetade laborativt
och var entusiastiska över arbetssättet. Jag ville även få tag i lärare som
inte arbetade med arbetssättet eller bara tog in det någon enstaka gång.

3.3 Datainsamlings metod

Jag kontaktade de tilltänkta lärarna via telefon. Lärarna fick höra vilket
område intervjun handlade om och kunde på så sätt förbereda sig och
fundera på sina svar. För att jag skulle uppfatta allt använde jag mig av
bandspelare och bandade intervjuerna. Varje intervju tog cirka 30 minuter
att genomföra. Intervjuerna skedde under februari/mars 2001 och jag
besökte lärarna på skolan då de hade tid för besöket. Varje intervju
genomfördes i enskilt rum på skolan där vi var relativt ostörda.
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3.4 Bearbetning av intervjumaterialet

När jag hade genomfört intervjuerna och skrivit ned dem ordagrant, så
började mitt analysarbete. Jag läste igenom varje intervju ett antal
gånger för att få en klar helhetsbild. Vidare så arbetade jag utifrån varje
fråga. Jag markerade de utsagor som var intressanta med
överstrykningspennor av olika färg.

Jag har mött åtta lärare och presenterat deras åsikter och tankar i mitt
resultat. Det är då viktigt att inte generalisera materialet utanför
undersökningsgruppen, utan kan endast referera till de lärare som varit
med i studien.

3.5 Presentation av lärare

Lärare 1 Man – slöjdlärare som pedagogisk utbildning, för fem år sedan
kompletterade han till MaNo 4-9 i Jönköping . Han undervisar i ämnena
slöjd och matematik.
Lärare 2 Kvinna – hemkunskapslärare sen år 1986, år 1995 läste hon in
20 poäng i matematik. Hon undervisar nu i hemkunskap och matematik.
Lärare 3 Kvinna – kemi och biologi lärare,  undervisar en klass i
matematik.
Lärare 4 Kvinna – mellanstadielärare men kompletterar just nu till MaNo
4-9 lärare under ett år i Jönköping.
Lärare 5 Kvinna – mellanstadielärare sedan 15 år tillbaka. Undervisat i
alla ämnen utom musik. Har under sista året haft specialundervisningen i
matematik i årskurs 6.
Lärare 6 Kan -  MaNo lärare sedan 94. Arbetat 1,5 år på gymnasiet sedan
på högstadiet där han är nu.
Lärare 7 Man – matematiklärare sedan 1968 på högstadie, gymnasie och
lärarhögskola. Har alltid arbetat med laborativa moment i sin
undervisning. Är i dagsläget lärarutbildare.
Lärare 8 kvinna – har arbetat som matte och slöjdlärare i 15 år. Idag är
hon projekthandledare för matematiktidskriften Nämnaren. Hon har
arbetat med laborativ matematik i sin undervisning under alla sina år som
lärare.
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4. Resultat

Mina resultat kommer jag att redovisa i följande kategorier:
 Uppfattningar om vad laborativ matematik är.
 Varför/varför inte man använder sig av laborativa moment i sin

undervisning.
 Till vad laborativ matematik kan användas och hur man kan arbeta

laborativt.
 Hur styrs det laborativa arbetssättet av yttre vilkor?

Delar av utsagorna står med kursivstil, det är delar som jag vill betona.

4.1 Vad är laborativ matematik?

Det är en fråga som jag fått många gånger när vänner undrat vad jag
skriver om i den här studien. Några lärare ser det laborativa arbetet i
matematik som en konkretisering av en handling eller ett fenomen.
Därefter går man vidare och matematiserar det hela. Den laborativa
metoden blir en länk mellan verkliga händelser och det matematiska
språket. Laborativ matematik är inte bara en aktivitet som man gör för att
variera sig, utan en ingång till matematiken, att verklighetsanknyta
ämnet. Det behöver finnas en tanke bakom så att man kan skapa
kognitiva broar till matematiken.

”Ja, jag tycker att det är när man utgår från en handling, ett
fenomen eller nåt konkret och matematiserar det. Då bör det
finnas, det är inte en helt öppen uppgift som jag ser det att man
kan göra vad som helst av det här utan det finns en uppgift som
är knuten till det hela. Men det behöver inte vara en pryl utan
kan vara en uppgift som är nedskriven.”(7)

”Laborativ matematik för mig nu det är ju ett första steg att
arbeta konkret och praktiskt för att sen ha något och peka på
när man går över till mer. Man måste komma fram till abstrakta
övningar. Många jobbar ju med ”hands on” och ”minds off”. Det
gäller ju att ha hjärnan med sig också och att det inte bara blir
en kul grej av det, något man gör bara för att ha en
aktivitet.”(8)

4.1.1 Är dataprogram ett laborativt moment?

Denna fråga väcktes under några intervjuer med lärarna då några lärare
menade att de arbetade laborativt när klassen arbetade vid datorerna.
Det har under min utbildningen diskuterats om dataprogram och ofta går
meningarna isär när det gäller denna del av undervisning. Huruvida



19

dataprogram är laborativt lärande eller fungerar mer som
färdighetsträning. Även bland lärarna så skiljer sig åsikterna när det gäller
data i matematikundervisningen.

– du säger praktisk matte, använder du dig då av laborativa
uppgifter?
”ja, det är ju lite olika datasalen ibland och det gjorde vi ganska
tätt i slutet av höstterminen så nu har vi inte gjort det så mycket
och det frågar de mycket efter om de kan jobba med scheffren
och det tycker de är kul.”(3)

 ”ja, som sexorna de tycker om att jobba med scheffren – ett
dataspel och det är ett väldigt bra dataprogram så det kör vi var
tredje torsdag efter jul.”(2)

Det är enligt lärare 7 och 8 tveksamt om data är laborativt, de menar att
de flesta dataprogram är mer färdighetsträning:

”Nä, det tycker jag är en helt annan grej ofta är det sådana här,
träningsprogram man övar färdigheter, men det finns ju
geometriprogram som man kan anse vara laborativa, som är
interaktiva och de kan man ju säga att de ligger på gränsen
där…? Men inte sådana här huvudräknings program där det är
mer direkt träning.” (7)

”Det finns väl vissa som kan vara det, men jag har blivit
besviken så många gånger på dataprogram så jag är inte så
förtjust. En del program är ju bra som morot eller utfyllnad till
undervisningen. De här nya programmen som man ska skriva
mer, de har jag inte jobbat med så där vet jag inte.” (8)

Sammanfattning
Att arbeta laborativt är enligt dem när man utgår från något konkret,
praktiskt och matematiserar det. En brygga mellan konkret tänkande till
abstrakt tänkande.

Att arbeta med datorn i matematikundervisningen ser ett par lärare som
laborativt. Ett par andra lärare menar att det gynnar mer
färdighetsträning i matematik och är inte ett laborativt moment i sig
självt. Det är viktigt att man som lärare är insatt i programmen på datorn
och ser vad deras huvudsakliga innehåll är.
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4.2 Varför/ varför inte används laborativa moment i
undervisningen?

Ett par av de intervjuade lärarna arbetade inte laborativt beroende på
svårigheter med motivation till eleverna, klassens sammansättning,
tidspress, praktiskt material och en större tilltro till läromedlet.
Flera av lärarna tog till det laborativa arbetssättet för att öka förståelsen,
färdighet, elevmotivationen och intresset för matematiken.

4.2.1 Varför används inte laborativa moment i undervisningen?

Motivation
Eleverna har en känsla av att de behöver lektionerna till att räkna i boken,
så att de inte kommer efter. De är trygga i den situationen och vill inte
pröva andra arbetssätt. Att motivera eleverna såg ett par av lärarna som
ett hinder som behövde överbyggas:

” ja, och två lektioner är åt boken, ja annars var de så där, kom
inte med nåt annat vi vill inte, vi måste räkna i boken jag ligger
efter så många tal och det är alltid det svåra med att vara
mattelärare, man måste ju nöta in , men ändå ska det ju inte
vara att mata in en massa tal. Och det tycker jag är en svår
balans en svår avvägning.” (2)

”Det är spännande, en del blir alldeles frustrerade för att de vill
bara arbeta i boken. En del vill inte hålla på med sådant trams.
Det är samma sak som när vi jobbar med scheffren på datorn,
då vill inte en del det för det är ju inte matte när man inte jobbar
i boken. Det gäller ju att slå bort sådana tankar.” (5)

Gruppsammansättning
Ett par av lärarna tog upp gruppen som ett hinder. Vissa klasser kunde
man tänka sig att arbeta laborativt med för att det var en stabil grupp.
Lärarna kände sig trygga med det traditionella arbetssättet när det gällde
att forma gruppen. Med forma så menade de att få fram ett bra
arbetsklimat i gruppen.

”ja jag har inte kört konsekvent en lektion i veckan och det
funderar jag mycket på, jag vill nog göra mer av det. Men det är
nog mycket av det där att jag ville få till klassen väldigt mycket
och nu fungerar dom kanonbra på matten, så nu är det läge att
ta in fler arbetssätt.” (4)
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”Ibland har eleverna svårt att se nyttan av det laborativa, för det
här sambandet som man vill att eleverna ska nå mellan boken
och just det dom gör där. När man får till det. Det är det svåra
att just få till de situationerna och grupperna hur de ser ut.
Ibland kan jag plocka in det laborativa materialet för de elever
som behöver, sen undrar man var går gränsen för laborativt
material?” (2)

Tid att arbeta laborativt
En lärare kände att han inte hade haft tid att ta sig an det laborativa
arbetssättet och vad det innebar.

”I mitt fall är det så att jag inte hunnit att ta tag i det. Det
kräver ju en del tid till att plocka fram och så.” (6)

Trygghet till läromedlet
Följer man boken har eleverna större chans att klara nationella proven
och man har följt läroplanen enligt lärare 6. Han känner sig trygg med
läromedlet och behöver på så sätt inte plocka in material i
undervisningen.

”Här är det att lära sig metod och begrepp och det är alltså det
som utvärderas på de nationella proven också. Så har man helt
krasst tagit boken så har man följt läroplanen. Då har man större
förutsättningar att lyckas bra på nationella provet.” (6)

Praktiskt material
Flera av lärarna menade på att finns materialet i klassrummet så skulle
det underlätta undervisningen. Det skulle bli lättare att få tillgång till det
laborativa arbetssättet.

”Om man skall ha laborativa uppgifter så behöver man
materialet i salen. Man behöver få material och undervisning i
hur det fungerar.” (6)

”ja det gör jag men som sagt inte så mycket som jag skulle vilja,
sedan har vi ju nu i år i stort sett all matte i ett klassrum, så då
vet man att här finns måttband och litermått mm alldeles i
närheten. Så det är lätt att plocka fram det, men jag har liksom
inte haft en lektion i veckan då vi kör laborativt utan det har
varit mer att nu håller vi på och nu tycker du det är svårt att se
det här med decilitrar och litrar, då plockar vi fram och prövar
det.” (4)
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4.2.2 Varför används laborativa moment i undervisningen?

Förståelse
Många av lärarna kände att de genom den laborativa undervisningen
kunde förmedla en större förståelse hos eleverna. Det blev lättare att
knyta an undervisningen till verkligheten och matematiken blev inte så
abstrakt. För lärarna är det viktigast att eleverna förstår vad de gör och
inte hur många uppgifter i boken de löser.

”Man får just den här känslan för det verkliga, en rund boll är ju
platt i en bok men vi lever ju i en tredimensionell värld. Man får
en upplevelse av vad man gör.” (8)

”det är sättet man kan lära sig, i alla fall de här eleverna, att
sitta och räkna massa döda tal de förstår det inte de måste få
göra så här laborativt, visa mycket, jag har massor med grejer,
vi plockar fram leksakspengar, pluttar och allt.” (1)

”För att knyta an till verkligheten, att man får den här  aha –
upplevelsen.” (5)

”det är ju att man får en förståelse från den mekaniska matten,
det har ju matten skällts mycket för att man räknat mekaniskt,
ställt upp och så har man inte förstått vad man gjort.” (4)

Färdighet
Genom de laborativa inslagen så menade en del lärare att eleverna fick
med sig färdighetsträningen. Eleverna blev tvungna att prata, diskutera
och formulera matematiken inför sig själva och andra.

”Vad de lär sig, så tror jag att de har en ny ingång till
matematiken, dom blir utsatta för sådna här, jag tror att det är
en väg att förstå bättre. De blir utsatta för lite tankekonflikter.”
(7)

”då tvingas de ju prata med varandra och dom tvingas att
motivera varför dom måste göra på ett visst sätt, annars är det
så lätt att dom kollar med facit om något är rätt eller fel. De
måste förstå vad de pratar om och det märks ju tydligare i den
åttan jag tagit över där finns det många som bara räknar mycket
och snabbt så är man nöjd, men så fort man har diskussioner så
märker man att de har inte grepp om matematiken egentligen
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så därför har vi lagt upp det så att de får jobba med
problemlösning.” (3)

 ”de är aktiva, de har en tanke de jobbar med händerna, och ofta
ska de ju skriva ner det vad de kommer fram till. Jag tror ju
mycket på det här att fler sinnen du stimulerar ju lättare går
inlärningen. Att lära in på många olika sätt är viktigt.” (4)

Elevmotivation
Genom att använda laborativa moment i matematiken, kan lärarna
motivera elever till att våga fortsätta utveckla sitt kunnande i matematik.
Vidare menade lärarna att en del elever kommer fram på ett annat vis än
med den traditionella undervisningen. För att alla elever ska bli
motiverade så behöver man som lärare motivera dem till att se
matematiken ur ett vidare perspektiv. De behöver kunna kommunicera,
lyssna in andra och argumentera matematik.

”jag har sysslat mest med det här på elever som varit mer
skadade av matematiken, så det krävs egentligen ingenting här.
Börjar man här är det en ingång till de elever som tycker
matematik är……… det har satt sig så djupt i kroppen så bara de
ser en matematikbok så får de känslor av obehag.
Men sen så behövs det om vi tittar på de elever som är
framgångsrika där, om man skall få över dom till att tycka det
här är lönsamt så måste man ta med de här bitarna att det krävs
en nyare syn på matematiken, att du ska kommunicera
matematik, att du ska kunna lyssna in vad andra säger och
kunna argumentera för det.” (7)

”eleverna jobbar mycket mer engagerat än annars och
förhoppningsvis når en större förståelse samtidigt får de en paus
i det vanliga de går ju runt och pratar lite extra men det får man
ta.” (3)

”ibland kan man se elever som annars inte visar framfötterna,
att de är jätteduktiga, de är ju duktiga på att tänka praktiskt
istället för att läsa något teoretiskt. Det är bättre att få något i
händerna och det kan ju lyfta eleverna de kan ju ha svårt med
att läsa en problemtext, men då är det bra att göra något
praktiskt.” (3)

Variation/ Intresse
För att kunna variera sin undervisning så är det viktigt att plocka in fler
arbetssätt, det leder i sin tur vidare till att eleven kan uppfatta
undervisningen mer intressant. Följande lärare arbetar fullt ut med
laborativ matematik.
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”jag ser bara plus, jag tycker bara det. Jag förstår inte hur man
kan göra på något annat sätt egentligen. För mig är det här helt
naturligt och framför allt med dom här barnen som jag har. Vi
knäcker dom genom att låta dom sitta och bara göra en massa
uppgifter, det måste hända någonting och det gör det här.” (1)

Sammanfattning
Lärarna ger i denna del, uttryck för varför de inte arbetar laborativt. Det
kan bero på elevmotivationen, gruppens sammansättning, tryggheten till
läromedlet, ej tillgång till material. I det stora hela, så är det de praktiska
delarna av undervisningen som blir till hinder för arbetsmetoden. Nästa
del framhåller varför lärare arbetar laborativt. Ett laborativt arbetssätt
leder till ökad förståelse, färdighetsträning, ökar elevmotivationen,
varierar och intresserar eleverna enligt lärarna. Lärarna upplever att de
vinner fördelar såsom förståelse, färdighet med mera. när de tar in
laborativa moment i matematikundervisningen. Om man som lärare
arbetar laborativt eller inte, beror mycket på villkoren som ställs till
arbetssättet. Vad man får ut hos eleverna måste vara så positivt så att
det överväger det praktiska arbetet som måste göras genom för och
efterarbete.

4.3 Inom vilka områden i matematikämnet kan man
använda sig av laborativa moment?

En del lärare tyckte att alla områden i matematiken kan man konkretisera
och visa på med praktiska uppgifter. Ett par lärare såg vissa områden som
mer lämpade för laborativa uppgifter. Lärarna tog upp vissa områden som
de tyckte passade bäst att konkretisera.

4.3.1 Alla områden

De lärare som använde sig av det laborativa arbetssättet kunde arbeta
med det i matematikens alla områden. Laborativ matematik kan man
använda i alla åldrar, det är inget man gör för unga elever med
svårigheter i ämnet. De områden som finns inom skolmatematiken och
som skolan skall ge goda kunskaper och färdigheter i är statistik, algebra,
geometri och aritmetik. Skolan skall också ge grundläggande insikter i
begreppen sannolikhet och funktion enligt läroplanen.

”Absolut, alla områden går. Vi har laborativa moment även i C
kursen när det gäller derivata och integraler, kjedjeregeln. Men
man måste då hålla sig på en lite lägre nivå för så fort det blir
verklighet så kommer det in så många faktorer som är
besvärliga.” (7)
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”Man kan använda laborativa inslag till alla områden. Det är inte
något man använder till unga elever med svårigheter utan kan
användas av alla. Det finns material även för högskolekurser.
Det är jag övertygad om att det går arbeta laborativt hela
vägen.” (8)

”Ja, det kan man, allt går att knyta an. Man kan göra uppgifter
ifrån det senare om man gör en  matte-upplevelse. Man kan
fortsätta sedan på samma tema och då kan man få in alla de
fyra räknesätten. Så visst kan man det, geometri, statistik.
Bygga och konstruera, allt.” (5)

”ja, området problemlösning så finns det ju en författare som
skrivit om det och det finns inom algebra och geometri och de
flesta områden. Väga och mäta, positionssystemet och
enhetsomvandlingar.” (3)

”det är allt, jag tycker i allt absolut det är inget att tveka på.” (1)

4.3.2 Vissa områden

Flera av lärarna tog upp områden som de tyckte lämpade sig väl för det
laborativa arbetssättet. Geometri, volym och procent var några av de
områden som nämndes.

”Ja man kan ju tycka då, att det lättaste för lärare är det här
med geometri, men det har ju alltid funnits saker man hållit på.
Därför tycker jag procent begreppet, det är uppdelat mycket i
böckerna men här försöker vi samordna alla bitarna. Vi börjar
med laborationer där de börjar med basproblemen, där kommer
vi in på den upprepade procentuella ökningen och minskningen.
Frågar man många människor om det är bättre att ta bort
rabatten och sen lägga till momsen än tvärtom att lägga till
momsen och sen dra ifrån rabatten så säger alla att det är bättre
att ta bort rabatten först men det har ingen betydelse.” (7)

”jag är inte så bra på att plocka in det själv. Men i kapitel sex så
handlar det om volym då finns det mycket uppgifter om
laborativa moment.” (6)

”allt med volymberäkningar är självklart, geometri man kan
klippa olika figurer och se förhållanden, längdmätning allt med
mätning, bråkräkning. Jag har tidigare jobbat med klossar det
har vi inte lika mycket här, i 227 ett annat klassrum finns
mycket material.” (4)
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”Geometrin är ju mycket sådan, man har lärt sig en formel
förstår egentligen inte hur det hänger ihop. Här kan man ju
fortfarande som lärare få aha upplevelser i och med att man
själv lärt sig på det sättet. Jag tror att ska det bli en bra
förståelse så behöver man kunna skapa egna bilder.” (4)

Sammanfattning
De lärare som arbetar en stor del av sin undervisning med laborativ
matematik, anser att de kan arbeta laborativt inom alla områden i
matematiken. Alltså i algebra, geometri, aritmetik, statistik, sannolikhets
och funktionslära.
Lärare som använde sig av laborativ matematik ibland, upplevde vissa
områden mer lämpade såsom geometri, volym, mätning och bråk.
När man börjar med laborativa moment så finns det områden som är
enkla att starta med. De lärare som har kommit in i arbetssättet och
fortsatt att utveckla sin arbetsmetod kan ta in den även i de lite mer
abstrakta områdena.

4.4 Hur styrs det laborativa arbetssättet av yttre
villkor?

Att genomföra laborativ matematik i sin undervisning innebär vissa
praktiska förberedelser. I flera av utsagorna så finns olika hinder och
problem i undervisningen som man måste lösa:
• Hur gruppens storlek ser ut och hur man löser de praktiska bitarna

med arbetet i gruppen.
• Hur man tidsmässigt hinner med de laborativa momenten i

undervisningen.
• Vad man som lärare behöver tänka på för att kunna genomföra

undervisningen på ett tillfredsställande sätt.
• Vilket material man använder sig av.

4.4.1 Gruppstorlekens påverkan på undervisningen

Lärarna som arbetar laborativt säger att man kan använda sig av
arbetssättet i alla grupper. Arbetssättet  behöver tränas in i gruppen.
Sedan måste man som lärare tänka på hur smågrupperna ska se ut när
klassen arbetar laborativt. Två eller fyrgrupper är något som
rekommenderas. Det är viktigt att eleverna laborerar ihop men att de sen
redovisar individuellt, menar en lärare. På så sätt kan elever på alla nivåer
arbeta med matematiken utifrån deras egen nivå.
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”Är det få elever så är det lättare att organisera, samtidigt
behöver man inte vara rädd för större grupper det är ett
arbetssätt som måste tränas in med eleverna.” (8)

”Ja, absolut, vissa laborationer passar bra till pararbete, tre är en
besvärlig grupp tycker jag själv men det finns vissa lärare som
arbetar så. Jag har alltid jobbat med fyrgrupper och då får det bli
så att är någon borta så får det vara tre. Det är viktigt att man
arbetar gemensamt med labben men redovisar individuellt. Jag
har redovisnings mappar som de har varsin.” (7)

”Så alla nivåer kan arbeta med det, det beror på hur uppgiften
ser ut.” (7)

”I kreativa processer så måste man tillåta att det får vara lite
mer ljud. Sedan i genomgångar då måste man lära sig att lyssna
och koncentrera sig på det. Det tillhör den kreativa processen, är
det en fest och det är tyst då är det ingen fest och alla
smygpratar, men är det så man knappt får tyst på gästerna då
är det väldigt mycket energi. Det är så viktigt att man lyckas
med matematiken för det skapar så mycket ny energi, lyckas
man inte så är det tvärtom då töms systemet på energi.” (7)

”Det jag upplevt som problem ibland det är de elever som inte
klarar att det händer saker runt omkring. Jag har haft grupper
där de har haft svårt att arbeta laborativt för att det varit en elev
som inte klarat det. Jag tror samtidigt att det är en träningssak
också. Tyvärr är det ofta sådana elever som även har svårt för
de teoretiska ämnena.” (8)

4.4.2 Finns det tid att gå ifrån den traditionella undervisningen?

Frågan var om lärarna upplevde att de hann med de moment som de
tänkt i boken när de arbetade laborativt. De flesta av lärarna har en tilltro
till det de gör och känner inte någon press av att hinna med vad de ska
enligt läromedlet. Lärarnas största mål är att få eleverna godkända. Det
är också viktigt att eleverna förstår och tycker matematiken är rolig,
menar lärarna.

”nej, jag påverkas inte av tiden, mitt mål är att försöka få dem
att komma så nära godkänt som möjligt. Gärna att så många
som möjligt ska klara det. Alla kanske inte klarar det men min
målsättning är att de ska ha sådan baskunskap så de inte blir
lurade i samhället. Det är mitt största mål.” (1)

”ibland kan man känna sig stressad av kollegor som hunnit
längre i boken men då får man gå tillbaka ett steg och tänka vad
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vinner jag istället? Jag kanske vinner att de här eleverna förstår
vad de håller på med och då behöver man inte ha panik i nian
över att alla blir underkända. Jag känner mina elever och vet att
jag har inte någon jätteduktig klass och då ska dom inte ligga
först i boken utan det är viktigare att de förstår och tycker matte
är roligt.” (3)

”nej, med matten så har jag med själva grunden ganska gott
självförtroende, jag vet att det går inte att fuska förbi, har man
inte förstått så spelar det ingen roll om vi gjort många sidor. Det
är ju en strid jag får ta med en del elever emellanåt  det är ju
inte kvantitet utan kvalitet, då får det hellre ta lite tid. Tiden är
ingen stor faktor.” (4)

4.4.3 Vad behöver läraren tänka på, när de arbetar laborativt?

Vad behöver man som lärare kunna eller tänka på för att arbeta
laborativt? Det var en fråga som många hade bra svar på. Lärarna
upplevde det viktigt att ha ett mål med sin undervisning. Att inte vara för
bekväm utan att tycka om att fixa och vara lite praktisk själv.

”Dels ska man vara väldigt medveten, om vart man vill nå, att
man vet målet: det här vill jag eleverna ska veta eller nå. Om
man sedan tar med de här strävansmålen eller de här
övergripande målen så tycker jag det är okej. Jag är väldigt noga
med att säga att det är ingen sysselsättnings terapi, det första
jag ska tänka på är jag ska lära ut någonting och jag tycker ett
laborativt arbetssätt är bättre än det traditionella eller jag kan
variera med det, då är det okej. Man får inte använda sig av
variera om man inte vet vad man ska använda det till, det tycker
jag inte. Då blir det mer terapi.” (7)

”Om man gör så att man tar något för att det ska vara något
avbrott då  ger man signaler att räkna i boken är så tråkigt så vi
måste ha lite kul nu. Det är det som är så snett i matematik,
tänk om man skulle göra likadant i kemi eller fysik. Det är så
tråkigt med fysik så vi behöver ha lite labbar. Men det säger man
i matematik.” (7)

”För det första så bör man ju vara praktisk själv och se
lösningar. Man får inte vara allt för bekväm. Det är ju mycket
fixa och dona. Man får inte vara rädd för att det blir stökigt i
klassrummet. Det är ju viktigt att man ser skillnad på om det är
stökigt eller om det är aktivitet och de gör vad de ska. Man får
en helt annan överblick som lärare när man arbetar med
praktiska övningar. Lite i personligheten att man tycker det är
roligt att jobba med praktiska övningar.” (8)
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”det gör det ju, man måste ju hela tiden ha koll på det vad man
ska göra, man måste ligga flera steg före, det får man göra.” (1)

”det viktigaste att försöka få dem att inse är att matte är både
roligt och lätt, det behöver inte vara tråkigt utan det är upp till
mig som lärare, det är i så fall jag som lärare som gör det
tråkigt. Så det är mitt största mål att se till att ungarna tycker
det är kul det höjer ju det avsevärt för att de ska lyckas.” (1)

”att aldrig ge svaret till eleven när de frågar för då blir man ett
vandrande facit utan istället fråga hur har du tänkt, hur kunde
du gjort istället och inte ge metoden om det inte är tvunget utan
har du testat det här eller skulle det vara bra med det här… att
inte bli något slags facit och sen inte bli stressad av sina kollegor
som hunnit längre i boken det är inte det viktigast.” (3)

” mycket att man vill få fram de här uppgifterna som de måste
ha med sig.” (2)

4.4.4 Vilket material som används

Lärarna fick ge exempel på material som de använde i sin undervisning.
På skolan där sex av lärarna arbetar fanns en sal som var iordningställd
med praktiskt material och där alla kunde gå och låna.

”Mått och vikt, tärningar, spelkort, pussel i skumgummi, tillgång
till speciallärarens sal, till nästa år ska vi ha handledning där. Jag
har jobbat med speciallärarens material utifrån kursen,
tändstickor har jag gjort. Kluringar och tagit kluringar ur hennes
material. Mattegåtor. Vi är välutrustade här på skolan.” (5)

”vi har en mattesal på skolan som är utrustad med mycket
praktiskt material som speciallärare gjort iordning för oss och
där kan man gå och hämta och få uppslag och där finns ju
tärningar och multitärningar, tre tärningar som sitter ihop i en
ram man rullar ihop dem. Sen får man köpa in puffat ris och så,
vågar från fysiken och sen är det, det här
problemlösningsmaterialet. Det kopierar man upp själv.” (3)

Sammanfattning
I flera av utsagorna finns praktiska problem som måste lösas om
arbetssättet ska ge bra resultat:
 Gruppstorleken – hur stora ska grupperna vara? Två eller fyrgrupper

rekommenderas av lärare.
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 Tid – lärarna upplever att de har tilltro och tid att gå ifrån den
traditionella undervisningen. De känner inte någon stress av att inte
hinna med läromedlet.

 Lärarens mål med undervisningen – läraren måste vara medveten om
vad man vill nå.

 Material som används- lärarna behöver ha förtrogenhet med det
material de ska använda sig av.

Som matematiklärare måste man fundera igenom hur utformningen av
grupperna ska se ut och hur man lägger upp de laborativa momenten i
undervisningen. Lärarna förespråkar mindre grupper om 2-4 stycken att
arbeta i. Det är viktigt att man som lärare vet vad man vill nå med de
laborativa momenten, så att det finns ett mål med undervisningen.
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5. Återblick

5.1 Diskussion

I den här delen har jag för avsikt att diskutera resultaten. Studiens syfte,
problemformulering, litteraturgenomgången och mina egna tankar ligger
till grund för diskussionen.

Syftet med studien var att undersöka metoden laborativt arbetssätt. Hur
lärare förhåller sig till metoden och hur de använder sig av den. Genom
följande frågeställningar har jag undersökt metoden:

– Vad är ett laborativt arbetssätt?
– Varför/varför inte använder man sig av laborativa moment i

undervisningen?
– Inom vilka undervisningsområden i matematiken används

metoden?
– Hur styrs det laborativa arbetssättet av yttre vilkor?

Bakgrunden till studien var att jag under mina praktikperioder upplevt en
svårighet i att undervisa matematik på ett sätt som ger eleverna
engagemang och glädje till ämnet. Det lilla jag sett av laborativ
matematik har gett mig inspiration att utforska det lite mer. Studiens
omfattning är för liten för att man ska kunna dra några generella
slutsatser av hur verkligheten ser ut.  Intervjuerna utifrån ett fåtal lärare
ger inte tillräcklig information om metoden ute i
undervisningssammanhang, men visar ändå några intressanta och
tänkvärda tendenser som är värda att diskutera.  Mycket utav det som
kommit fram i resultaten överensstämmer med det litteraturen har att
säga om laborativ matematik.

Jag vill sammanfatta arbetet i den här figuren och använda mig utav den
som utgångspunkt i diskussionen.

Metoden

Intentioner

Processen

Resultat
Matematiskt

innehåll

Villkor

Figur 5.1  Metoden som påverkas av yttre villkor och vilka resultat som kan
uppnås.
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Att arbeta konkret och praktiskt är en utav de tankar lärarna har av vad
ett laborativt arbetssätt är. Lärarna anser att man utgår från en handling
eller något konkret och matematiserar det hela. Det blir på så sätt det
första steget i en process för att leda tankarna vidare fram till det
abstrakta. Det får inte bara bli en kul grej av det hela, utan det ska finnas
en tanke bakom aktiviteterna.

Malmer (1990, s.47) menar att man i en laborativ matematikuppgift utgår
från en konkret situation där en händelse är skildrad muntligt eller
textbundet med fakta av olika slag. Därefter övergår man i den situation
som beskrivs handlingsmatematik. Göra – Pröva. Sedan kommer
bearbetningen då elevernas förmåga att omkoda verkligheten till ett
matematiskt symbolspråk äger rum. Vidare säger
utbildningsdepartementet i sin rapport (1986:5) att matematik är ett
hantverk, det är också ett hjälpmedel i mänsklig verksamhet från
vardagsliv till avancerad teknik.

Det laborativa arbetssättet ska vara en hjälp i undervisningen att skapa
kognitiva strukturer(mönster i en människas sätt att tänka, lösa problem och hantera
information. Ped uppslagsbok, s308) mellan verklighet till förståelse av den
abstrakta matematiken. Man utgår mer ifrån elevens förkunskaper och
bygger vidare på dem. Dewey menar att det är viktigt att utgå från
elevernas egna erfarenheter och att det är läraren som organiserar mötet
mellan de olika kunskapsnivåerna. (Hartman, 1995, s.157)

Varför använder man sig inte av labortiv matematik i undervisningen?
Detta var en utav frågorna till lärarna. Resultatet visade att ett flertal
villkor sätts på den laborativa undervisningen för att den överhuvudtaget
ska användas av lärarna. Lärarna kan uppleva ett flertal hinder såsom
gruppens sammansättning, brist av tid, brist på material, brist hos elevers
motivation att gå ifrån det traditionella och att man har en trygghet i
läromedlet. Malmer (1990 s.92) säger att det krävs inarbetade rutiner för
att arbetssättet skall fungera. För att undervisningen skall fungera
behöver de praktiska bitarna med material osv. fungera. Några lärare
upplever att det är beroende av hur klassen eller gruppen är om man skall
ta in laborativa moment. Alltså klassens ”kemi”, hur de fungerar som
grupp. Malmer (1990, s.93) säger att det är enkla regler som måste
respekteras av en grupp t.ex. att inte störa kamrater eller lärare i onödan,
vänta på  sin tur, ta hänsyn till andra. Arbetssättet måste på så sätt
tränas in i elevgruppen.
Det krävs att man som lärare vågar och orkar lägga energi, tid och
engagemang för att ta till sig metoden.
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Att arbeta konkret och praktiskt är en utav de tankar lärarna har av vad
ett laborativt arbetssätt är. Lärarna anser att man utgår från en handling
eller något konkret och matematiserar det hela. Det blir på så sätt det
första steget i en process för att leda tankarna vidare fram till det
abstrakta. Det får inte bara bli en kul grej av det hela, utan det ska finnas
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bygger vidare på dem. Dewey menar att det är viktigt att utgå från
elevernas egna erfarenheter och att det är läraren som organiserar mötet
mellan de olika kunskapsnivåerna. (Hartman, 1995, s.157)

Varför använder man sig inte av labortiv matematik i undervisningen?
Detta var en utav frågorna till lärarna. Resultatet visade att ett flertal
villkor sätts på den laborativa undervisningen för att den överhuvudtaget
ska användas av lärarna. Lärarna kan uppleva ett flertal hinder såsom
gruppens sammansättning, brist av tid, brist på material, brist hos elevers
motivation att gå ifrån det traditionella och att man har en trygghet i
läromedlet. Malmer (1990 s.92) säger att det krävs inarbetade rutiner för
att arbetssättet skall fungera. För att undervisningen skall fungera
behöver de praktiska bitarna med material osv. fungera. Några lärare
upplever att det är beroende av hur klassen eller gruppen är om man skall
ta in laborativa moment. Alltså klassens ”kemi”, hur de fungerar som
grupp. Malmer (1990, s.93) säger att det är enkla regler som måste
respekteras av en grupp t.ex. att inte störa kamrater eller lärare i onödan,
vänta på  sin tur, ta hänsyn till andra. Arbetssättet måste på så sätt
tränas in i elevgruppen.
Det krävs att man som lärare vågar och orkar lägga energi, tid och
engagemang för att ta till sig metoden.

En av lärarna menade att det var en viktig egenskap hos en lärare att
själv tycka om att arbeta praktiskt och se lösningar i praktiska problem.
En lärare ansåg att det var viktigt att ha material i klassrummet och att
det skulle finnas undervisning i hur materialet fungerade.
Malmer (1990, s.65) menar att arbetssättet förutsätter kännedom om och
förtrogenhet med olika material och arbetsformer.
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Varför används laborativa moment i undervisningen?
Det fanns flera anledningar till att man använde sig av laborativ
matematik. Flera av lärarna upplevde att det ökade förståelsen hos
eleverna, de fick med sig färdighetsträningen, elevmotivationen ökade,
det var bra att variera och intressera med laborativ matematik. Lärarna
menade att de utökade förståelsen genom att knyta an till verkligheten.

Färdighetsträningen får eleverna genom att de tvingas att motivera varför
dom måste göra på ett visst sätt, de blir utsatta för tankekonflikter menar
lärarna. Elevernas inlärningen går lättare ju fler sinnen som stimuleras.
Rudqvist (2000) menar att barnen måste få möta ett arbetssätt som tar
vara på och vidarutvecklar deras egen förmåga att ta ansvar för och
granska sitt eget arbete. För att detta ska bli möjligt måste arbetssättet
på ett naturligt sätt ge utrymme för eget utforskande/laborerande,
reflektion och samtal.

Elevmotivationen upplevde lärarna som en viktig del i undervisningen av
laborativ matematik. Eleverna arbetar mer engagerat än annars. Elever
som annars inte framträder så mycket, kan komma fram i de praktiska
arbetsmomenten. Malmer (1990, s.95) säger det är viktigt att alla elever får
delta och känna gemenskap och samhörighet. Vilket är lättare om man
använder sig av flera olika arbetsmetoder. Emanuelsson (1995, s.16) säger
att i det sociala samspelet i klassrummet kan varierade arbetssätt och
arbetsformer ge elever möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt
och med olika metoder. Följande tankar kom från en lärare: för att få alla
elever motiverade (även de duktiga) så måste man få dem till att tycka
det här är lönsamt, de behöver få med att det krävs en nyare syn på
matematiken. Man måste kommunicera matematik, att kunna lyssna in
vad andra säger och kunna argumentera för det, vilket även Lpo 94 talar
om.

 I min studie så framkom att motivation fanns med som argument till
både varför/varför inte man använde sig av laborativ matematik. Detta är
ett av de mer intressanta resultaten i studien.

Kan alla  områden inom skolmatematiken användas av laborativ
matematik? Här menade lärarna att alla områden går att utföra med
arbetssättet. De lärare som hade börjat använda sig av laborativ
matematik var eniga om att de kunde ta in arbetssättet i funktionslära &
statistik, sannolikhetslära, aritmetik, geometri och algebra.
Emanuelsson (1995) menar att tillägna sig förståelsen i matematik är en
process, där man stegvis får tillgång till alltfler och avancerade
representationer.
Det laborativa arbetssättet är mer otryggt när man inte använder sig utav
läroboken på samma sätt som är traditionellt.
När en lärare vill ta in mer laborativa uppgifter så måste han/hon vara
beredd på att det är en lång process med att hitta fram till arbetssättet.
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5.2  Avslutningsord

Genom studien har jag fått en större förståelse för det laborativa
arbetssättet i matematik. Min granskning av undervisningsmetoden har
övertygat mig om att det går med en lärares engagemang förmedla
grundskolans matematik med ett laborativt arbetssätt.

Lärarna har en stor och viktig del i matematikundervisningen. Det har
varit glädjande att se det intresse som finns hos lärarna för
arbetsmetoden.

Studien visar på 8 lärares tankar kring arbetsmetoden. För att komma
ännu djupare i ämnet så hade det behövts både klassrumsobservationer
och intervjuer med elever.

Positivt inställda och motiverade elever ser jag som en god anledning till
att arbeta med laborativa moment i matematikundervisningen.
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Bilaga 1.

Undersökning:  Hur arbetar matematiklärare

Ålder, kön, ämneskombination

Hur lägger du upp din undervisning i matematik? Med
årsplanering och lektionsplanering.

Kan du beskriva en vanlig matematiklektion?

Använder du dig av laborativa uppgifter?
Varför/ varför inte?

 Till vad i så fall ?( vilka sorters områden inom matematiken)

 Vad vinner du på dessa uppgifter?

 Vad händer med eleverna i dessa situationer?

 Missar du något annat i undervisningen?

 Vilket material använder du? Tex. Tärningar, kort mm.

Vad är ett laborativt arbetssätt?
Alltid praktiskt?
Dator?

Har gruppens storlek någon betydelse för genomförandet av
laborativa moment?


