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1. Inledning 

Under min tid på lärarprogrammet på Linköpings universitet, och framförallt under 

matematikinriktningen, fann jag ett större intresse för laborativ matematik. Ute på fältet under 

de verksamhetsförlagda veckorna har jag observerat att matematiklektionerna till största del 

består av att läraren inleder lektionerna med en kort genomgång vid tavlan och att eleverna 

arbetar enskilt i läroböckerna, trots att lärarna medger att laborativ matematik är ett bra 

verktyg att använda sig av för att variera undervisningen. Jag har även stött på elever på fältet 

som har uttryckt att matematiken i skolan är tråkig och berättat att de har svårt att koppla 

räknandet i böckerna till verklighetsproblem. Mitt intresse för ett laborativt arbetssätt växte på 

så sätt ännu mer och jag började inse att möjligheten är stor om man vill göra 

matematiklektionerna roligare och intressantare för eleverna. Under de verksamhetsförlagda 

delarna av utbildningen hade jag möjligheten att testa detta, men insåg att eleverna i vissa fall 

hellre ville räkna i sina böcker för att hinna färdigt med de uppgifter som skulle räknas innan 

veckans slut. Tankarna kring elevernas inställning till laborativ matematik, och om 

arbetssättet gynnar elevers lärande, väcktes ännu mer hos mig och ligger nu till grund för 

detta examensarbete.  

1.1. Bakgrund  

I dagens skola finns ett stort engagemang och ett ökat intresse för att utveckla den laborativa 

matematikundervisningen. Framförallt strävas det efter att få en ökad aktivitet och lust att lära 

hos eleverna (Rystedt & Trygg, 2010).  

1.1.1. Grundskolans läroplan och kursplan för matematik 

I den nya läroplanen och kursplanen för matematik i grundskolan (Skolverket, 2011a) står det 

att undervisningens syfte är att utveckla elevernas kunskaper om matematikens användning i 

vardagliga situationer och inom andra ämnesområden. Eleverna ska utveckla sitt intresse för 

matematik, kunna formulera och beskriva vardagliga och matematiska situationer med 

matematikens uttrycksformer. Undervisningen ska ge möjlighet att reflektera över 

matematikens användning både i vardagslivet och i andra matematiska sammanhang. 

Matematikundervisningen ska även bidra till en kunskapsutveckling att formulera och lösa 

problem, samtidigt som eleverna värderar och reflekterar över valda metoder, modeller, 

strategier och resultat.   
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För att uppnå ett godkänt resultat (betyg E) i slutet av årskurs 9 står det skrivet i 

kunskapskraven (Skoverket, 2011a) att eleven bland annat ska kunna lösa problem genom att 

själv välja passande metoder och strategier. Eleven ska även kunna föra enkla resonemang, 

redogöra och samtala om valet av metod och kunna ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. 

Vid redovisningar och diskussioner ska eleven använda symboler, formler, algebraiska 

uttryck, funktioner, grafer samt andra matematiska uttryckformer. 

1.1.2. Tidigare nationella och internationella studier  

Genom åren har både nationella och internationella undersökningar gjorts gällande elevers 

kunskaper inom matematik (Tengstrand, 2010). Enligt internationella studier utförda av 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) av grundskoleelevers 

kunskaper inom matematik och naturvetenskap har man upptäckt en nedgång i den svenska 

skolan inom båda ämnena. Studierna visade gällande matematik i årskurs 8 att resultaten 

försämrades avsevärt i Sverige mellan åren 1995 och 2003 (Skolverket, 2004), och även med 

fortsatt försämring till år 2007 (Skolverket, 2008). År 2009 publicerades dessutom resultaten 

av en internationell jämförelse av gymnasieelevers kunskaper inom matematik, där Sverige 

hamnade på näst sista plats bland tio länder (Skolverket, 2009). 

Nationella studier utförda av Skolinspektionen utfördes under åren 2008 – 2009, då de 

granskade den svenska grundskolans matematikundervisning (Tengstrand, 2010). Resultatet 

visade bland annat att många lärare inte har tillräckliga kunskaper om kursplanen, att många 

elever inte känner till kursmålen och att matematikundervisningen är starkt styrd av läroboken 

(Skolinspektionen, 2009). Om undervisningen endast är läroboksstyrd får eleverna mindre 

möjlighet att själva utveckla kompetens inom problemlösning och utveckla sin förmåga att 

sätta in matematiska problem i andra sammanhang (Tengstrand, 2010).  

En annan nationell granskning utfördes av Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd under åren 

2001 – 2002, vilken hade fokus på elevernas lust att lära matematik. Det visades att många 

lärare ansåg att barn i tidig skolålder har lusten att lära, men att den i många fall försvinner 

med åren i grundskolan (Skolverket, 2003). Läroboksstyrd matematikundervisning har även 

visats vara mer dominant i de senare åren av grundskolan jämfört med de tidiga åren 

(Tengstrand, 2010) och att lusten att lära sig matematik hänger ihop med om eleverna förstår 

(Skolverket, 2003). Resultatet av studien visade att matematikundervisningen i grundskolans 

senare år främst består av en form då läraren ibland har genomgångar och att eleverna räknar 

enskilt i sina böcker, samtidigt som läraren går runt och hjälper dem individuellt. 
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Undervisningsformen är enformig och elevsamarbeten, gemensamma samtal eller laborationer 

används sällan (Skolverket, 2003).  

1.1.3. Elevers motivation för lärande 

I årskurs 9 verkar många elever vara omotiverade, uttråkade och tappat lusten att lära. Om 

arbetssättet under matematiklektionerna inte varieras kan det leda till att eleverna hellre vill 

sträva efter att hinna långt i böckerna och tävla om vem som räknat flest uppgifter, utan att 

förstå begrepp och utveckla resonemang (Skolverket, 2003). Läroboksstyrda undervisningar 

uppfattas ofta som meningslösa och tråkiga (Matematikdelegationen, 2004). För att behålla 

lusten att lära hos elever bör undervisningen innehålla variation, relevans, begriplighet, tid för 

samtal och reflektion (Skolverket, 2003).  

År 2009 beslutade regeringen att Skolverket skulle genomföra utvecklingsinsatser inom 

matematik, naturkunskap och teknik (Skolverket, 2011b). Matematiksatsningen ägde rum 

åren 2009 – 2011 och innebar att Skolverket fördelade projektmedel till de skolhuvudmän 

som anmälde sitt intresse, med syftet att stärka skolornas eget utvecklingsarbete med att höja 

undervisningskvalitén inom matematik (Skolverket, 2011b). Skolverket fördelade 121 

miljoner kronor för beviljade projekt år 2011. Ansökningarna för bidrag var med övervägande 

motiv till att förändra matematikundervisningen till ett mer varierat arbetssätt med bland 

annat laborativa inslag (Skolverket, 2011c).  

Skolverkets undersökningar och projektsatsningar visar på en strävan efter att utveckla elevers 

tilltro till det egna tänkandet och lärandet inom matematik, genom att satsa mer på en 

förståelseinriktad undervisning. Lärare har till uppgift att utveckla elevers syn på matematik 

och deras lust att lära det. I undervisningen måste man kunna kommunicera om matematik, 

lära sig att tänka, anknyta matematiken till verkligheten och arbeta laborativt (Ahlström m.fl., 

1996). Att utforma undervisningen med olika arbetssätt, till exempel lärarledda genomgångar, 

grupparbeten, diskussioner och laborativ matematik, bidrar till att matematiken blir mer 

begriplig och meningsfull (Matematikdelegationen, 2004).  

Det räcker därför inte med att enbart sitta och räkna i boken för att utveckla matematiska 

kunskaper. Undervisningen får inte styras av läroboken, utan med hjälp av ett varierat 

arbetssätt kan elevers olika behov tillfredsställs och elever kan se lärandet som mer lustfyllt 

(Ahlström m.fl., 1996). Läroboken ska mer fungera som ett stöd i undervisningen 

(Matematikdelegationen, 2004), dock kan motstridigheter från elevers sida uppstå vid arbete 
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med laborativ matematik på grund av att läroboken läggs åt sidan och andra uppgifter 

behandlas. Elever i grundskolans senare år anser ofta att det är viktigare att hinna räkna så 

många uppgifter som möjligt under en lektion, vilket bidrar till en syn av att kvantiteten är 

viktigare än kvaliteten (Löthman, 1992). 

Laborativa inslag i undervisningen kan vara ett bra verktyg till ett varierande arbetssätt. 

Rystedt och Trygg (2007) poängterar dock att det laborativa materialet i sig inte utvecklar 

elevernas lärande, utan läraren har en betydande roll att leda laborationen, utmana eleverna 

med frågor och föra en diskussion kring det laborativa arbetet. Laborativ matematik ska 

hjälpa eleverna med att se ett samband mellan konkreta och abstrakta föremål, men kan även 

vara ett redskap för läraren för att kunna beskriva och förklara vad ett abstrakt begrepp 

betyder. 

1.1.4. Definitioner 

Nedan ges definitioner av begreppen laborativ undervisning, motivation och lust att lära, för 

att klargöra de viktigaste begreppen som ligger till grund för arbetet. 

Laborativ undervisning är en metod för undervisning och inlärning med hjälp av experiment 

och försök. Benämningen har även använts inom undervisingen där teoretiska och praktiska 

uppgifter kombineras, enligt John Deweys princip ”learning by doing” (NE, 2010). Rystedt 

och Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisingen som en verksamhet där elever 

deltar både mentalt och praktiskt i arbetet med olika material (jämför 3.1). 

Motivation är ett inre behov som ligger bakom ett visst beteende för en individ, det vill säga 

som riktar, väcker och formar beteendet mot olika mål. Motivationen ligger till grund för 

varför vi över huvud taget agerar och varför vi hellre gör vissa saker snarare än andra (NE, 

2010). 

Att känna lust att lära sig något ger upphov till en känsla av tillfredsställelse och glädje (NE, 

2010).  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att redogöra för hur laborativ matematik kan användas i 

grundskolans undervisning, och om laborativ undervisning i grundskolans senare år gynnar 

elevers lärande och lust att lära.  

Studien ska besvara frågorna:  

 Vad innebär laborativ matematik?  

 Hur kan laborativt material användas i undervisningen?  

 Vilken roll har läraren vid ett laborativt arbetssätt? 

 Gynnar laborativ undervisning elevers förmåga att utveckla matematisk kunskap? 

 Medför laborativ undervisningen en ökad lust att lära hos elever?  

Anledningen till att dessa frågeställningar valdes ut berodde på att de kändes relevanta för 

ämnet. Om man som blivande matematiklärare överväger att variera sin undervisning med 

laborativa inslag är kunskap om dessa frågor nödvändig.  
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2. Metod 

I detta avsnitt redogörs för den kvalitativa forskningsmetod som har använts för denna studie. 

Därefter beskrivs metoden för litteratursökningen samt hur urvalet av den relevanta 

litteraturen utfördes, innan den slutligen bearbetades och analyserades. Avsnittet avslutas 

sedan med en metoddiskussion för att diskutera studiens tillvägagångssätt och 

uppmärksamma fördelar och nackdelar med metoden. 

2.1. Kvalitativ forskning  

För denna litteraturstudie (konsumtionsinriktat arbete) användes en kvalitativ 

forskningsmetod. Bryman (2002) anser att i kvalitativa studier strävas det efter att få en 

djupare förståelse för beteenden, åsikter och värderingar som finns i den undersökning som 

genomförs. Till skillnad mot kvantitativa studier, som oftast inritar sig på siffermässiga 

mätmetoder, presenteras resultatet av kvalitativa studier med hjälp av ord. Kvalitativ 

forskning kan innebära olika forskningsmetoder för datainsamling, dessa kan bland annat vara 

deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Även insamling och kvalitativ analys av 

dokument och texter är en form av datainsamling av kvalitativ forskning (Bryman, 2002), 

vilket har används för denna studie.   

Forsberg & Wengström (2010) beskriver metoden för hur man genomför systematiska 

litteraturstudier. Att utföra en litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska 

och sammanställa litteratur som man har valt för ett ämne. Denna litteratur ska bygga på 

vetenskapliga artiklar eller rapporter och utgör informationsdelen av studien. Forsberg och 

Wengström betonar att sammanvägningen av flera studier bidrar till att man kan analysera ett 

större datamaterial. Enstaka studier bidrar inte till några säkra svar, men de sammantagna 

studiernas resultat blir tillsammans användbara. Willman m.fl. (2011) anser att man bör tänka 

på vilken tidsåtgång man har för att utföra en litteraturstudie, och även avgränsa sitt ämne så 

att det inte omfattar ett för stort område. Även Hartman (2003) påpekar att avgränsningen av 

litteraturen är en viktig process vid litteraturstudier och att den valda litteraturen ska vara 

representativ för studiens område. Han menar även att det är författarens egen frågeställning 

som bestämmer vad som ska återges av litteraturen för den egna studien. 

  



7 

 

2.2. Litteratursökning 

Vid en litteratursökning bör man formulera sökord som utgör grunden för litteratursökningen. 

Sökningen kan därefter ske manuellt eller genom datasökning. Vid manuell sökning kan man 

studera litteraturlistan i den artikel man har hittat som är intressant för sin studie. Vid 

datasökning söker man istället litteraturen via olika databaser (Forsberg & Wengström, 2010). 

De olika databaser som användes i denna studie var Academic Search Premier och ERIC 

(Education Resources Information Center). Academic Search Premier är en databas som kan 

användas inom alla ämnesområden och inriktar sig på internationell universitetsforskning. 

ERIC är däremot en engelskspråkig databas som främst inriktar sig på beteende- och 

utbildningsvetenskap inom pedagogik och psykologi.  

Sökorden som användes för att söka internationella artiklar för studien var främst 

”manipulatives” och ”material”, men även ”learning” och ”teaching”. Dessa sökord användes 

alltid tillsammans med ordet ”mathematics”. Vid sökning av svensk litteratur användes 

sökorden ”laborativ” och ”konkret” tillsammans med ”matematik”. För att täcka in olika 

varianter av dessa begrepp trunkerades orden, vilket betyder att slutet av ordet ersätts med en 

asterisk (Forsberg & Wengström, 2010). Exempelvis hittade ”konkret*” ord som konkretion 

och konkreta. Litteraturlistorna granskades sedan i den litteratur som hittades via dessa 

sökord, precis som Forsberg och Wengström (2010) föreslog, för att finna annan litteratur 

som berörde samma ämne.  

2.3. Urval av litteratur 

Den litteratur som valdes ut för fortsatt bearbetning och analys valdes utifrån vissa kriterier. 

Ett av kriterierna var att litteraturen skulle behandla laborativ matematik och att denna kunde 

appliceras i undervisningssyfte. Andra kriterier var att resultatet skulle ge svar på om 

laborativt material i undervisningen gynnade, eller inte gynnade, elevers inlärningsförmåga. 

Studierna skulle även vara inriktade på laborativ matematik för grundskolans senare år. Det 

sista kriteriet var att litteraturen främst skulle vara publicerad på 2000-talet.  

En del undantag har dock gjorts för viss litteratur som publicerats från år 1996, på grund av 

att delar ur litteraturen ändå ansågs vara intressant och relevant för studien. Anledningen till 

att jag valde att litteraturen främst skulle bygga på litteratur från 2000-talet var att jag ville att 

studien skulle behandla så ny och aktuell forskning som möjligt.  
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2.4. Metoddiskussion 

Kriterierna för urvalet av litteraturen bestämdes utifrån studiens syfte, vilket gör det värt att 

diskutera. Om studien hade innefattat laborativ matematik för alla skolformer hade urvalet av 

artiklar sett annorlunda ut. I denna studie användes endast undersökningar om den laborativa 

undervisningen för elever i grundskolans senare år, vilket bidrog till att antalet vetenskapliga 

artiklar minskade. Detta kan dock både betraktas som positivt och negativt. Ur den positiva 

synvinkeln kan det betraktas att mitt sökande begränsades och att jag inte behövde läsa alla 

artiklar som litteratursökningen gav. Däremot kan minskningen av artiklar betraktas negativt 

med att ju fler referenser som stärker ett resultat, desto trovärdigare blir det.  

På liknande sätt och med samma argument kan man motivera att studien främst bygger på 

litteratur från år 2000 och framåt, det vill säga att sökningen avgränsades men att eventuellt 

relevant litteratur gick förlorad. Om jag hade valt att granska litteratur från en längre tid 

tillbaka hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut. 

Att jag valde att granska referenserna i den litteratur som jag valde ut, istället för att fortsätta 

med alternativa sökningar, kan ha medfört att jag gick miste om annan litteratur som kunde 

varit värd att använda för mitt resultat. Det var dock ett smidigare sätt att avgränsa sig och få 

fram relevant litteratur, eftersom referenserna behandlade samma ämne.  

Eftersom att jag har utfört ett produktionsinriktat arbete tidigare under lärarutbildningen kan 

jag jämföra dessa metoder mot varandra. Att utföra ett konsumtionsinriktat arbete med 

litteraturstudie som metod, istället för att utföra ett produktionsarbete och därmed ha 

möjligheten att välja en egen metod, begränsar studiens tillvägagångssätt. Som forskare blir 

man då bunden till att endast granska tidigare forskning och får inte utföra någon egen 

undersökning. Från början var min tanke med denna studie att även granska elevers 

uppfattningar kring laborativt arbete, men insåg senare att detta skulle kräva egna 

undersökningar eller andra sökvägar för att nå denna information. På så sätt hamnade studiens 

fokus istället på om laborativ matematik gynnar elevers lärande och ökar lusten att lära, samt 

hur laborativ matematik kan användas i undervisingen och vilken roll läraren har vid det 

laborativa arbetet.   

Valet av databaser är ytterligare en faktor som påverkar resultatet. Anledningen till att jag 

valde databaserna Academic Search Premier och ERIC var att jag är mest van vid att arbeta 

med dem. Dessa har tidigare i min utbildning visats vara bra verktyg för att hitta relevanta 
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artiklar. Om jag hade valt att söka litteratur via någon annan databas är det möjligt att ett 

större material hade kunnat analyseras. På så vis hade jag kunnat få en bredare litteraturstudie, 

men eftersom att avgränsning är en viktig faktor valde jag att endast använda databaserna 

ovan.  
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3. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den utförda litteratursökningen. Det ger svar på 

studiens frågeställningar och presenteras under passande underrubriker. Avsnittet avslutas 

därefter med en summering.   

3.1. Definition 

Rystedt och Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som en process där 

elever arbetar både mentalt och praktiskt med material, i aktiviteter och arbetsuppgifter med 

ett specifikt undervisningssyfte. Vid ett sådant arbetssätt används flera sinnen samtidigt, till 

skillnad mot om man enbart arbetar enskilt i läroböcker. 

Laborativt material kan vara både vardagliga föremål och pedagogiska material. Vardagliga 

föremål kan vara sådant som finns i vardagslivet och naturen, exempelvis plockmaterial som 

knappar och kapsyler, kortlekar och tärningar (Rystedt & Trygg, 2007). Genom historisk tid 

har vardagliga objekt länge använts som symboler för tal, för att räkna objekt och som 

redskap för att utföra beräkningar. Sådant material kunde till exempel vara pärlor, 

brännmärken på träbitar och knutar på ett snöre (Szendrei, 1996). Pedagogiskt material är 

sådant som är speciellt tillverkat för syfte till matematikundervisning, till exempel byggbara 

kuber, stavar, geometriska figurer och geobräden (Rystedt & Trygg, 2007). Sådant fysiskt 

material används för att sätta samman, plocka isär, arrangera, omfördela, vrida och vända 

(Rystedt & Trygg, 2010).  

Laborativt materialet används för att koppla samman det konkreta med det abstrakta, där 

begreppet konkret menar sådant som vi kan uppfatta med våra fem sinnen och abstrakt sådant 

vi endast kan uppfatta med våra tankar (Rystedt & Trygg, 2007). Förutom fysiskt material kan 

även laborativt material innebära digitala objekt, till exempel datorprogram, grafräknare och 

webbaserade applikationer (Rystedt & Trygg, 2010). Ett bra laborativt material bör vara 

hållbart, enkelt, hanterbart och attraktivt för att skapa ett intresse hos eleverna (Heddens, 

1997). Marknadsföringen av dessa material ses som något roligt och som ska engagera 

eleverna i det matematiska lärandet (Moyer, 2001).   

I den engelskspråkiga litteraturen översätts ofta laborativt matematikmaterial till 

”manipulatives” (Rystedt & Trygg, 2010). Manipulativt material kan ses som konkreta objekt 

som representerar abstrakta matematiska idéer. Materialet är både visuellt och taktilt, och 
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inlärningen sker genom ”hands-on” upplevelser (Moyer, 2001). Utan översättning och för att 

tydliggöra definitionen av ”manipulatives” ges andra exempel nedan. 

”Manipulative materials are concrete models that involve mathematics concepts, 

appealing to several senses, that can be touched and moved around by the students” 

(Heddens, 1997, s. 1). 

” The idea that young children learn best through interacting with concrete objects has 

sparked much interest in the use of mathematics manipulatives, which are concrete 

objects that are designed specifically to help children learn mathematics”  

(Uttal m.fl., 1997, s. 38). 

“Manipulatives are concrete tools used to create an external representation of a 

mathematical idea and include items such as unifix cubes and base 10 blocks” 

(Puchner m.fl., 2008, s. 314). 

Löwing & Kilborn (2002) menar att man inte bör förväxla konkretisering med laborativt 

material. Materialet i sig har ingen konkretiserande egenskap. Däremot kan man genom att 

använda sig av materialet i ett konkretiserande syfte underlätta förståelsen av en abstrakt 

tankeform eller räkneuppgift. Materialet kallas laborativt men metoden som används för att 

underlätta den språkliga förståelsen kallas konkretisering. 

3.2. Laborativ matematikundervisning  

Goldsby (2009) presenterar resultat från flera forskare om användningen av laborativa 

material i matematikundervisningen. De visar bland annat att elever presterar bättre om 

laborativt material används i undervisningen än om det inte används. Dock förbättras inte 

undervisningen enbart genom att använda laborativt material. Elevernas resultat påverkas av 

lärarens erfarenheter och kunskaper om hur olika material utnyttjas, hur mycket tid som ägnas 

åt laborativt material i undervisningen samt om eleverna själva får bestämma över 

användningen. Goldsby visar även att relationen mellan det matematiska begreppet och det 

laborativa materialet inte alltid är uppenbart för eleven. Wirén och Hammarlund (2008) 

nämner att elever inte alltid har lätt för att bryta ett arbetssätt som de är vana vid. I deras 

försök att ändra på sin matematikundervisning visade det sig att eleverna hade svårt att släppa 

läroböckerna. Därför fick det laborativa arbetssättet till en början endast komplettera 

läroboken. Med tiden förde de diskussioner med eleverna om det nya arbetssättet för att ändra 

elevernas uppfattning om att arbeta laborativt. Detta bidrog senare till att eleverna hade lättare 
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för att släppa taget om läroböckerna. Efter en tid blev istället läroboken ett komplement till 

det laborativa arbetet, vilket var tanken med förändringen av matematikundervisningen.  

Undervisningen inom matematik bör sträva efter att ge eleven möjlighet att lära sig olika 

metoder för att lösa problem, för att själv kunna välja metod och analysera resultatet 

(Anderberg & Källgården, 2007). Anderberg och Källgården anser även att läroböckernas 

uppgifter ofta styrs till att lösas med endast en metod, vilket leder till att eleven inte själv får 

möjlighet att välja vägen till resultatet. Detta bidrar till en uppfattning att inom matematik ska 

den metod som boken eller läraren använder användas för att finna svaret, och därmed följer 

att det endast finns en möjlig lösning för resultatet. Om laborativa material används i 

undervisningen kommer det att hjälpa eleven att lära sig att det finns många olika sätt att lösa 

problem, att matematiska problem kan symboliseras på många olika sätt och att det går att 

lösa problem utan att endast följa lärarens anvisningar (Heddens, 1997). 

En viktig del i lärandet av matematik är att man lär sig att förklara tankegången i sin lösning 

både skriftligt och muntligt (Anderberg & Källgården, 2007). Rystedt och Trygg (2010) 

betonar att elevers dokumentation är en viktig del vid inlärning och arbete med laborativt 

material. När ett laborativt material plockats bort finns det inget kvar som visar vad eleven 

lärt sig, vilket däremot syns i en matematikbok som i efterhand visar vilka uppgifter eleven 

har arbetat med.  

Heddens (1997) resonerar om laborativt material i undervisningen och framför att 

användandet kommer att hjälpa eleven att relatera verkliga situationer till matematiskt 

tänkande, att arbeta tillsammans för att lösa problem, att diskutera matematiska idéer och 

begrepp, att uttrycka sitt matematiska tänkande samt att utföra presentationer inför en stor 

grupp. På liknande sätt framför Hult (2000) syften med att laborationer bör användas i 

undervisningen. Det ska dels underlätta förståelsen och skapa ett meningsfullt lärande, och 

dels göra eleverna motiverade till att lära. Moyer (2001) framför i sin studie att vissa lärare 

använder laborativt arbete i undervisningen för att ge eleverna en visuell modell för att 

förstärka och berika ett begrepp, men även vid införandet av nya begrepp. Andra lärare 

använde laborativt material som ett nytt verktyg till att använda en annan strategi, för att 

hjälpa eleven att förstå och lösa problem. Swan och Marshall (2010) har gjort en 

undersökning om på vilket sätt lärare använder olika material i undervisningen. De fann att 

den främsta anledningen är att lärarna vill öka intresset, engagera och motivera eleverna för 

inlärning. De flesta lärarna ansåg att de med hjälp av laborativt material kunde göra 
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undervisningen till ett nöje för eleverna. Dessutom ansåg lärarna att materialet skulle vara ett 

stöd, för att visualisera och konkretisera, för att ge praktiskt inlärning och för att bygga upp en 

bättre förståelse hos eleverna.  

Det konkreta materialet i sig hjälper inte eleverna till förståelse, utan eleverna måste reflektera 

över sin hantering av materialet och även se materialet som redskap för lärande för att en 

matematisk förståelse ska uppstå (Moyer, 2001). På samma sätt argumenterar Szendrei (1996) 

då hon skriver att undervisningsmaterialet inte utför några underverk, utan att det krävs god 

planering och förutseende för att det fysiska materialet ska bidra till matematiska insikter. 

Berggren och Lindroth (2008) anser att inom laborativ matematik behöver man inte fundera 

så mycket på vilket material man kan använda, vad det kostar eller hur man kan få tag på det. 

De menar att med hjälp av ett vanligt A4-papper kan man konstruera uppgifter åt elever som 

räcker till flera veckors matematiklektioner. Ett sådant papper kan man till exempel dela i 

mindre delar och använda till uppgifter om multiplikation, delbarhet och faktorisering. Man 

kan även använda det för att visualisera areabegreppet. Berggren och Lindroth ger förslag på 

sådana olika uppgifter och föreslår att eleverna arbetar i par. Därefter ska lösningsförslagen 

presenteras gemensamt på tavlan och bli till utgångspunkt för gemensamma diskussioner och 

vidare utmaningar.  

3.3. Lärarens roll 

Den effekt det laborativa materialet har på elevernas lärande avgörs av lärarens undervisning 

(Moyer, 2001; Szendrei, 1996). Läraren har till uppgift att påvisa och lyfta fram matematiken 

i de laborativa aktiviteterna så att eleverna får den kunskap som uppgifterna kan ge (Rystedt 

& Trygg, 2010). Lärarens roll i undervisningen är även att få eleven att ha en realistisk syn på 

sig själv, vilket kan uppfyllas genom att uppmuntra varje enskild elev till att arbeta efter sin 

bästa förmåga och samtidigt vägleda eleven till individuellt passande arbetsuppgifter (Magne, 

1998). Nilsson (2005) anser att läraren behöver känna till elevernas förkunskaper om 

laborationens syfte är till för att lära. Förkunskaper har en avgörande betydelse för vad 

eleverna kommer att uppfatta av undervisningens innehåll. 

Ett varierande arbetssätt behövs i undervisningen på grund av att elever lär på olika sätt, vilket 

läraren måste ha i åtanke (Stedøy, 2007). Stedøy menar även, med stöd från annan litteratur, 

att läraren ska uppmuntra eleverna till att samarbeta och föra diskussioner, att experimentera 

med olika lösningsförslag vid problemlösning och att skapa en klassrumsmiljö där sådana 

aktiviteter gynnas. Användandet av laborativt material i undervisningen bidrar till att alla 
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elever får samma förutsättningar att få med sig erfarenheter som underlättar lärandet 

(Szendrei, 1996). Läraren bör se till elevernas intressen och behov, och använda material som 

eleverna kan relatera till i sin närmiljö (Stedøy, 2007). 

Heddens (1997) betonar vikten av lärarens roll vid laborativt arbete i klassrummet. Läraren 

får en större insikt i elevernas matematiska förståelse då läraren lyssnar på när eleverna 

diskuterar det matematiska problem och observerar eleverna både när de arbetar enskilt och i 

grupp. Läraren behöver ställa frågor som ”varför” och ”hur” och fokusera mer på elevernas 

lösningar av ett problem, än att enbart sträva efter att nå ett korrekt svar.  

Nilsson (2005) framför att laborationer kan skapa ökad förståelse och nya insikter, men att 

läraren har en avgörande roll i arbetet för att detta ska ske. Läraren behöver leda och 

organisera undervisningen väl, förklara laborationens syfte och ställa krav på att det 

matematiska språket används för att inte matematiska begrepp ska bli oklara. Läraren behöver 

även ställa utvecklande frågor, hjälpa till att fokusera på viktiga delar i uppgiften samt att få 

igång diskussioner mellan eleverna. Nilsson betonar även vikten av att läraren bör skapa 

kognitiva konflikter när eleverna för felaktiga diskussioner mellan varandra, för att 

förändringar i deras tankeprocess ska sättas igång. 

3.4. Elevers matematikinlärning 

Att mötas av frågan ”varför ska vi lära oss det här?” är vanligt förekommande i skolan. I 

sådant fall saknar eleven motiv för lärandet och har därför svårare att lära. Att ha ett motiv för 

sitt lärande är en grundläggande faktor för verklig inlärning (Gran, 1998).  

3.4.1. Laborativ matematik för att gynna elevers lärande 

Hagland m.fl. (2005) anser att elevens kunskap byggs upp då eleven själv bearbetar 

sinnesintrycken som denna får från sin omgivning. På liknande sätt argumenterar Stedøy 

(2007) då hon påpekar att eleverna behöver vara aktiva i sin lärandeprocess för att uppnå 

kunskap. Att arbeta tillsammans med studiekamrater spelar en stor roll. Tillsammans kan de 

diskutera problemens lösning och ge förslag på olika lösningar. Det ges även möjlighet att 

diskutera betydelsen av olika matematiska begrepp (Hagland m.fl., 2005). Återigen är det 

viktigt att framföra att vid arbete med laborativt material måste eleverna reflektera över sina 

egna handlingar för att materialet ska ge mening för lärandet (Moyer, 2001).  
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Att använda laborativ matematik i undervisningen, för att i högre utsträckning uppnå kunskap, 

stärks av Okigbo och Osuafor (2008) som utförde en studie för att avgöra vilken effekt 

laborativ matematik har på undervisningen i grundskolans senare år. Studien behandlade 

elevers prestationer inom områdena geometri och algebra, där en elevgrupp hade laborativa 

material som geobräden, glober, koner, kuber, rätblock, grafräknare, datorsystem etc. som 

verktyg i undervisningen. Kontrollgruppen behandlade samma område men undervisades 

utifrån den vanliga lektionsplaneringen, det vill säga utan att använda laborativa material som 

hjälpmedel. Varje elev från båda grupperna fick sedan skriftligt utföra ett test, vilket var 

samma för de båda grupperna. Studiens resultat visade att laborativ matematik gynnar 

undervisningen och därmed förbättrar elevernas prestation. Ännu ett exempel som visar att 

laborativ matematik gynnar elevers lärande påvisar Aburime (2007), som har studerat 

effekten av användningen av laborativt material inom matematikundervisning. Det laborativa 

materialet bestod av geometriska figurer som var skapade från vanlig kartong. I studien 

jämfördes sedan studieresultaten mellan elever som hade arbetat laborativt mot elever som 

hade arbetat utan laborativa hjälpmedel. Den statistiska analysen visade ett tydligt resultat att 

elever som undervisas med laborativt material presterar bättre.  

Användningen av digitala objekt i undervisningen är en ny trend som uppstått för att införa 

tekniskt arbete inom matematikundervisning (Lee & Chen, 2010). Lee och Chen utförde en 

studie om elevers uppfattningar och attityder mot att arbeta med laborativ matematik i form 

av olika datorprogram. Studiens resultat visade att elever som känner sig otrygga inom 

matematik är inte bekväma med att använda sådana program. De elever som hade en positiv 

inställning för att lära matematik, och samtidigt ansåg att matematik är ett viktigt ämne, kände 

sig mest bekväma att använda programmen. Dessa elever ansåg även att programmen kunde 

förbättra deras inlärningsförmåga och fortsatte att använda dem som ett verktyg för inlärning. 

Studien visade även att elevers motivation och lust för att lära matematik inte är signifikant 

relaterat till elevers uppfattningar om laborativa datorprogram.  

3.4.2. Elevers motivation och lust att lära 

Magne (1998) belyser att elever vill räkna med riktiga saker i skolan. Att arbeta och räkna 

utifrån arbetsblad eller läroböcker där inget är kopplat till verklighetsproblem ger ingen större 

motivation till lärande. Elever behöver dock uppfatta och förstå relationen mellan det 

laborativa materialet och de matematiska uttrycken, för att lära sig matematik genom ett 

konkret material (Uttal m.fl., 1997). Magne (1998) poängterar även att elever lär sig bäst 
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genom saker som de är intresserade av och genom saker som passar varje elevs sociala 

kompetens. Matematikinlärning handlar även om att tänka, vilket kan stimuleras i sociala 

livssituationer.  

Både elevens inre motivation och självförtroende påverkas av misslyckanden och framgångar 

i matematik (Magne, 1998). Om eleven har låg inre motivation och lågt självförtroende i 

matematik hämmar detta prestationerna. Arbetslusten försvinner när eleven möter uppgifter 

som inte går att lösa, samtidigt som motivationen och självförtroendet sjunker. Magne menar 

att stark motivation hos elever inte hjälper hur långt som helst om elevens förmåga för 

matematik är svag. Tournaki m.fl. (2008) visar dock i deras studie att elever med 

inlärningssvårigheter förbättrar sina prestationer med hjälp av enkla laborativa material. För 

att förbättra elevers inlärning av exempelvis taluppfattning kan laborativt material i 

undervisningen bidra till att elever flyttar handlingen från att endast räkna tal utan förståelse 

till att kunna gruppera dem, organisera dem på ett effektivt sätt och förstå hur olika tal 

relaterar till varandra. Bergström (2007) anser att elever behöver ha ett gott självförtroende i 

matematik för att ha lättare att lära och tycka att matematik är roligt. Att variera 

undervisningen med laborativ matematik och med uppgifter som höjer självförtroendet kan 

leda till att eleverna känner sig mer nöjda.  

Kilhamn (2004) fann genom intervjuer och enkäter att många elever upplever laborativa 

inslag i undervisningen som något intressant och lustfyllt. Hon poängterar dock att något som 

upplevs på ett annorlunda sätt oftast medför ett ökat intresse. Med detta i åtanke anser hon att 

det är positivt att variera undervisingen och använda sig av ett annorlunda arbetssätt. Kilhamn 

har studerat användningen av funktionslådor som laborativt material. Många elever upplever 

funktionsbegreppet som svårt och abstrakt när de möter det i grundskolans senare år. Med 

anledning av detta anser hon att man bör introducera begreppet för eleverna så tidigt som 

möjligt, för att ge en laborativ erfarenhet som grund för förståelse.  

Tengstrand (2010) påpekar att gemensamma diskussioner förekommer allt för sällan. Han 

anser att trenden måste brytas för att elevernas lust för matematiken ska öka. 
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3.5. Kritik mot laborativ matematik 

Uttal m.fl. (1997) framför viss kritik mot laborativt material då de skriver att elever lätt kan 

uppleva materialet som ett objekt att leka med, istället för att använda det som ett hjälpmedel 

för att lära och förstå matematik. De anser att anledningen kan bero på att det laborativa 

materialet oftast är för attraktivt för eleverna, på grund av att materialet ofta har många olika 

typer av ljusa och vackra färger. Detta kan bidra till att elevernas uppmärksamhet dras till 

själva objektet och bort från att se materialet som symbol för inlärning. Ytterligare en 

anledning till att elever endast ser materialet som ett objekt kan bero på om eleverna får vara i 

kontakt med materialet innan de vet vilket syfte det ska användas till. Uttal m.fl. anser att 

materialet varken behöver vara tilltalande eller underhållande för att uppnå sitt syfte. Detta 

visar de med ett exempel från Japan då eleverna redan vid skolstart tilldelas en enkel liten 

uppsättning av laborativt material, vilket de sedan använder genom hela skolgången i de lägre 

åldrarna. Att använda laborativt material på ett sådant sätt leder till att eleverna blir vana vid 

att använda materialet på ett naturligt sätt för att lösa matematiska problem, och på så vis blir 

materialet mindre intressant som ett objekt.  

Moyer (2001) påvisar i sin studie att lärare ofta använder laborativ matematik för att variera 

sin undervisning och för att göra matematiklektionerna till något roligt och annorlunda. Detta 

bidrar till att eleverna snarare uppfattar laborativt arbete som ett tillfälle för lek istället för att 

använda tiden till kunskapsinlärning. I många fall angav lärarna att laborativt material var 

något ”kul” att använda i undervisningen och förutsatte att även eleverna tyckte detsamma. 

Resultatet visade att lärarna skiljde mellan ”rolig matematik” och ”riktig matematik”. Under 

de ”roliga” matematiklektionerna inföll laborativ matematik och användes snarare som ett 

belöningstillfälle för eleverna. Vid de ”riktiga” matematiklektionerna behandlades bland 

annat regler och metoder för beräkningar, med hjälp av uppgifter som enbart krävde papper 

och penna, kalkylblad och läroböcker. 

Szendrei (1996) poängterar att en vanlig syn med att arbeta med ett laborativt material är att 

lärarens roll endast är att tillhandahålla materialet, och sedan kommer den matematiska 

inlärningen att ske automatiskt. Vissa lärare anser även att de måste ge eleven exakta 

anvisningar av hur det laborativa materialet ska användas, annars kommer eleverna endast att 

leka med materialet och inte lära sig något. Szendrei framhäver även att många lärare är 

negativa till att använda laborativt material med argumenten att ljudnivån i klassrummet blir 

hög, eleverna förstör materialet, det medför höga kostnader samt att de begrepp som 
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utvecklats med hjälp av konkreta material aldrig kommer bli abstrakta. Swan m.fl. (1996) 

presenterar på liknande sätt resultatet ur deras studie om varför användningen av laborativt 

material avtar i undervisningen i högre årskurser. De anser bland annat att det beror på att 

material som köps in av inspirerade lärare glöms bort när läraren slutar, och därmed avtar 

entusiasmen och materialets syfte glöms bort. Andra orsaker till att material glöms bort kan 

bero på trender, felköp i brist på tid för beslutsfattande eller att en försäljare har övertygat 

personalen om att ett visst material kommer att lösa matematikens problem. 

Puchner m.fl. (2008) påvisade i sin studie att många elever stöter på problem vid användandet 

av laborativt material. De ansåg att materialet snarare hindrade elevers lärande istället för att 

vara till stöd för den matematiska inlärningen. Vissa elever verkade vara förvirrade över hur 

materialet skulle användas och bekymrade över materialets färger. Andra elever verkade även 

vara frustrerade över att de inte hade tillräckligt med tid för att ta isär, sätta ihop och ordna om 

materialet då deras idéer var felaktiga. Med avseendet på detta ansåg de att eleverna tänkte 

mindre matematiskt när de arbetade med det laborativa materialet, av anledningen att eleverna 

hade för liten erfarenhet av att arbeta laborativt för att lösa problem.  

3.6. Summering av resultat 

Att arbeta med laborativ matematik innebär att både arbeta mentalt och praktiskt med 

material. Det laborativa materialet kan vara både specialtillverkade pedagogiska redskap och 

vardagliga föremål. Materialets syfte fungerar som en länk mellan det abstrakta och det 

konkreta, och även tvärtom. 

Laborativa material i undervisingen bidrar till ett varierande arbetssätt. Eleverna får bland 

annat större möjlighet att arbeta tillsammans i grupp, diskutera matematiska begrepp och idéer 

och uttrycka det matematiska tänkandet. Laborativt material kan även bidra till att underlätta 

förståelsen för olika begrepp, samt att få elever att inse att matematiska problem går att lösa 

på många olika sätt med hjälp av olika strategier. Det är dock viktigt att tänka på att materialet 

i sig inte hjälper eleverna att utveckla förståelse. För att förståelse ska uppstå krävs det att 

eleverna reflekterar över sina handlingar och för en dokumentation över arbetet. 

Läraren har en avgörande roll för att den laborativa undervisningen ska fungera och uppnå sitt 

syfte. Läraren behöver lyfta fram matematiken i laborationerna och uppmärksamma varje 

enskild elevs behov och förkunskaper, för att kunna vägleda dem rätt till passande uppgifter. 

Läraren ska genom det laborativa arbetet handleda och uppmuntra eleverna till att föra 
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diskussioner och undersöka olika lösningsförslag. En viktig del i arbetet är att se hur eleverna 

arbetar och löser problemen istället för att endast granska om svaret är korrekt. 

Laborativ undervisning har i många fall påvisats gynna elevers förmåga att utveckla kunskap. 

Elever har lättare för att lära om de arbetar med saker som de är intresserade av, samtidigt 

som kunskapen byggs upp då de bearbetar sinnesintrycken från omgivningen. Att vara aktiv i 

sin lärandeprocess är även en annan bidragande faktor till att kunskap lättare kan uppnås. För 

att det laborativa materialet ska gynna elevers kunskapsutveckling krävs det att eleverna 

uppfattar och förstår relationen mellan materialet och de matematiska uttrycken. Om elever 

istället uppfattar materialet som ett objekt att leka med uppnår inte laborationen sitt syfte. 

Studier har visat att många lärare använder laborativ matematik för att göra eleverna mer 

motiverade, engagerade och intresserade att arbeta. Om elever saknar motiv för lärandet har 

de svårare att lära. Genom att endast arbeta och räkna i läroböcker, utan koppling till 

verkligheten, bidrar inte till motivation för lärande. Om undervisningen varieras med 

laborativa inslag medför det att eleverna ser lärandet som lustfyllt och intressant. 
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4. Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras resultatet som litteraturstudien har givit. Resultatdelen jämförs med 

bakgrunden för studien för att kunna dra slutsatser, argumentera och diskutera om det 

laborativa arbetssättet. Avsnittet avslutas därefter med en slutsats.  

4.1. Koppling mellan läroplan och laborativ undervisning 

I läroplanen för grundskolans senare år står det inget specifikt om att laborativ matematik ska 

ingå i undervisningen. Däremot upprepas det ofta att eleven ska kunna applicera matematiken 

i vardagliga situationer och ha användning för det i vardagslivet (Skolverket, 2011a). I och 

med att många elever upplever matematiken i skolan som tråkig (Matematikdelegationen, 

2004; Skolverket, 2003) och inte förstår varför de ska lära sig vissa moment (Gran, 1998) 

behöver undervisingen förändras. Läroplanen framhäver även att eleven ska utveckla sitt 

intresse för matematik (Skolverket, 2011a), och om detta ska kunna inträffa behöver eleven ha 

ett motiv för sitt lärande. Läroböckernas uppgifter består huvudsakligen av tal som ska 

beräknas utan koppling till verklighetproblem (Magne, 1998). Med tanke på att många lärare i 

grundskolans senare år väljer ett arbetssätt där eleverna arbetar enskilt i sina läroböcker 

(Tengstrand, 2010) bidrar det till att verklighetsbaserade uppgifter till största del utesluts. Om 

lärare istället använder läroboken som ett komplement till undervisningen och fokuserar mer 

på användningen av laborativa material kan man i högre utsträckning behandla uppgifter som 

kan kopplas till vardagliga problem. Detta i sin tur leder till att eleverna får större möjlighet 

att reflektera över matematikens användning i vardagslivet.  

I kunskapskraven benämns att eleven själv behöver kunna välja passande metoder och 

strategier vid beräkningar, och även klara av att föra diskussioner och samtal om det valda 

tillvägagångssättet (Skolverket, 2011a). I läroböckernas uppgifter används oftast endast en 

strategi för att lösa vissa uppgifter (Anderberg & Källgården, 2007), vilket även kan vara den 

strategi som läraren väljer att undervisa om. Om eleven sitter och arbetar enskilt och tyst i sin 

räknebok finns inte heller möjligheten att diskutera och samtala om matematik, vilket kan 

leda till att eleven får svårare för att själv kunna argumentera för sitt tillvägagångssätt vid 

olika beräkningar. Detta är ytterligare ett exempel på att läroboksstyrd undervisning bör 

förändras till ett mer varierande arbetssätt, med laborativa inslag som verktyg. Laborativa 

uppgifter kan hjälpa eleven att upptäcka egna strategier för att lösa problem, arbeta 

tillsammans i grupp (Heddens, 1997) och skapa ett meningsfullt lärande (Hult, 2000).  
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4.2. Att införa laborativ matematik i undervisningen 

Under min tid ute på fältet under de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen kom jag i 

kontakt med flera matematiklärare. Jag upptäckte att flertalet av dessa lärare fastnat i den 

läroboksstyrda undervisningen, trots att Skolverkets utvecklingsarbete har uppmärksammats 

för att höja undervisningskvalitén inom matematik (Skoverket, 2011b). Det krävs en 

förändring för att våga släppa taget om läroboken, både för elever och för lärare. Att lära 

elever att arbeta med laborativt material kan ta tid om de är vana vid att endast arbeta enskilt 

med läroböcker, vilket stärks av Wirén och Hammarlunds (2008) försök med att införa 

laborativ matematik och förändra undervisningen till ett mer varierat arbetssätt. För liten 

erfarenhet av att arbeta laborativt kan leda till att eleverna känner sig förvirrade och 

frustrerade när de inte förstår syftet med det nya materialet. Detta kan i sin tur leda till att 

eleverna har svårt för att tänka matematiskt vid arbetet (Puchner m.fl., 2008), men om det 

ägnas mer tid i undervisningen åt laborativ matematik bidrar det till att eleverna presterar 

bättre (Goldsby, 2009). Detta tyder på att det krävs tålamod och gott om tid för att förändra 

undervisningen och elevernas syn på läroboken. Om läroboken styr undervisningen ger det en 

bild av att det är viktigt att hinna räkna så många uppgifter som möjligt under ett lektionspass, 

vilket många elever i grundskolans senare år strävar efter (Skolverket, 2003). 

Att införa laborativt arbete i undervisningen kräver ett visst tålamod innan eleverna förstår 

dess syfte. Innan eleverna har förstått hur uppgiften ska lösas finns det stor risk att ljudnivån i 

klassrummet ökar, vilket Szendrei (1996) framhävde som en anledning till att lärare väljer 

bort det laborativa arbetssättet. En annan anledning var att laborativ matematik medför höga 

kostnader. Detta argument kan stämma om lärare väljer att endast köpa in specialtillverkat 

pedagogsikt material, men laborativt material kan även vara vardagliga föremål (Rystedt & 

Trygg, 2007). Sådana föremål kan redan finnas till hands i skolans miljö, till exempel kan 

man bilda geometriska figurer av vanligt kartongmaterial (Aburime, 2007) och A4-papper 

(Berggren & Lindroth, 2008). Nu för tiden har många skolar även tillgång till ett större utbud 

av datorer, vilket kan leda till att man dessutom kan arbeta laborativt via internet eller olika 

datorprogram (Lee & Chen, 2010).  

Med en kreativ lärare finns det många sätt att införa laborativ matematik och på så sätt 

behöver kostnaden inte bli för hög. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta kan kräva en 

större tidsåtgång för planering och genomförande, till skillnad mot att planera lektioner utifrån 
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en lärobok. Att ägna denna extra tid åt arbetet kan därför i början kännas besvärlig, innan 

elevers kunskapsinlärning visar ett förbättrat resultat.  

4.3. Lärarens roll vid laborativ matematikundervisning 

Lärare har en stor roll vid arbetet med laborativ undervisning. Det krävs en stor insats för att 

arbetet ska fungera och ge resultat (Moyer, 2001; Szendei, 1996).  Lärare som använder 

laborativa material för att endast uppmuntrar eleverna och variera undervisningen, utan att ha 

tänkt igenom dess syfte, riskerar att aldrig uppnå ett förbättrat resultat hos eleverna. Den 

matematiska inlärningen sker inte automatiskt genom att endast ge eleverna ett annorlunda 

arbetsmaterial (Szendrei, 1996). Det laborativa materialet i sig utvecklar inte elevers lärande 

och förståelse om det inte utförs på ett korrekt sätt. Lärarens uppgift är att lyfta fram 

matematiken i materialet (Rystedt & Trygg, 2010) och uppmuntra eleverna till att samarbeta, 

diskutera och experimentera (Stedøy, 2007). Läraren behöver alltså vara lika delaktig i arbetet 

som eleverna, genom att leda arbetet och hjälpa eleverna att koppla samman det konkreta 

materialet med de abstrakta begreppen (Rystedt & Trygg, 2007). När eleverna har slutfört ett 

arbete med ett visst material är det även viktigt att samla ihop eleverna och föra gemensamma 

diskussioner och ge återkoppling, precis som Berggren och Lindroth (2008) föreslog.   

Den främsta anledningen till att använda laborativ matematik i undervisningen ska vara för att 

hjälpa elever till en bättre förståelse. Många lärare verkar dock främst använda materialet för 

att engagera, öka intresset och motivera elever till inlärningen. Argument som att hjälpa 

elever att konkretisera och visualisera begrepp för att bygga upp en bättre förståelse kom först 

därefter (Swan & Marshall, 2010). Om lärare har dessa tankar kring det laborativa arbetssättet 

kan det medföra att laborativa uppgifter istället upplevs som en lek, vilket Uttal m.fl. (1997) 

framför som kritik mot laborativ matematik. Om eleverna inte förstår laborationens syfte ser 

de hellre materialet som objekt att leka med. Vid arbete med laborationer behöver lärare ha 

som målsättning att eleven lättare ska förstå det abstrakta. Om detta inte når ut till eleverna 

kommer metoden för arbetet att användas på fel sätt. 

4.4. Laborativ matematik gynnar elevers lärande 

Att laborativ matematik i grundskolans senare år gynnar elevers lärande har många studier 

påvisat (Aburime; 2007; Goldsby, 2009; Okigbo & Osuafor, 2008; Tournaki, 2008). Till en 

början kan det hända att elever har svårt att ta åt sig av kunskapen som ett laborativt material 

ger, speciellt om deras självförtroende för matematik är på en låg nivå. Ett sätt att introducera 
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ett laborativt arbetssätt är att använda uppgifter som är lätta att lösa, för att eleverna ska få en 

bra start med arbetet. Om man använder uppgifter som höjer självförtroendet känner sig 

eleverna mer nöjda (Bergström, 2007), vilken kan vara en bra grund för dem att stå på för att 

sedan kunna fördjupa kunskapsnivån ytterligare. Återigen är det viktigt att framföra att 

undervisningen inte förbättras genom att endast tillföra laborativt material (Goldsby, 2009). 

Det är inte materialet i sig som gynnar elevers inlärning utan hela processen med arbetet. 

Moyer (2001) framför att det är viktigt att eleverna reflekterar över hanteringen av det 

laborativa materialet för att det ska gynna inlärningen. Ett sätt att hjälpa eleverna med denna 

reflektion kan vara att ha gemensamma diskussioner och samtala mycket kring arbetet. På så 

sätt kan det laborativa materialet bli till utgångspunkt för vidare bearbetning och bidra till en 

fördjupad kunskap. Om eleverna samtidigt dokumenterar deras tankar och lösningar under 

arbetets gång har de något att blicka tillbaka på om det senare skulle behövas repeteras. Detta 

stödjs av Anderberg och Källgården (2007) som betonar att det är viktigt att skriftligt förklara 

sin tankegång för att lära sig matematik, och även av Rystedt och Trygg (2010)  som specifikt 

poängterar det vid arbete med laborativ matematik. När eleverna skriftligt dokumenterar och 

beskriver tankegången under tiden de arbetar bearbetar de tankeprocessen ytterligare en gång. 

Detta kan leda till att eleverna sedan har lättare för att argumentera och diskutera om sin 

metod av ett tillvägagångssätt, vilket eleverna ska klara av att utföra för att bli godkända i 

ämnet (Skolverket, 2011a).  

4.5. Laborativ matematik bidrar till ett mer lustfyllt lärande 

Att variera undervisningen och använda laborativa hjälpmedel leder till ett ökat intresse för 

matematik (Kilhamn, 2004). Om arbetet med laborativ matematik utförs på ett sätt som 

gynnar elevers lärande bidrar det till att elever upplever undervisningen som något lustfyllt 

och lärorikt, med avseendet att ett gott självförtroende i matematik medför en ökad arbetslust 

(Magne, 1998; Bergström, 2007). För att eleverna ska känna sig motiverade till arbetet krävs 

det ett engagemang från lärarens sida och erfarenhet av att arbeta laborativt.  

Det är ännu en gång värt att påpeka att den främsta anledningen för att använda laborativt 

material i undervisningen ska vara för att öka elevernas förståelse. Därefter kan argument som 

att öka elevers motivation för arbetet användas. Genom att välja laborativa material som 

passar elevers intresse och kompetens bidrar till att elevers motivation för lärandet ökar, 

eftersom att elever lär sig bättre genom saker som de är intresserade av (Mange, 1998). Lusten 

för att lära hänger ihop med elevens förståelse för matematik (Skolverket, 2003). Om 
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laborativ matematik gynnar elevers lärande bidrar det till ett lustfyllt arbete, och på så sätt 

ökas elevers motivation för att lära. Det är alltså inte materialet i sig som bidrar till ett lustfyllt 

lärande utan det är arbetsprocessens resultat som medför en ökad motivation. Denna slutsats 

stärks av Moyer (2001) som på liknande sätt framför att det laborativt material i sig inte 

hjälper elever till en ökad förståelse. 

4.6. Slutsats 

Att införa laborativa inslag i undervisningen bidrar till ett varierande arbetssätt. Detta leder i 

sin tur till att lärare lättare kan anknyta vardagliga matematiska problem till undervisningen, 

vilket är matematikundervisingens syfte enligt läroplanen. Om laborativ matematik ska gynna 

elevers lärande behöver eleverna förstå laborationernas syfte. Om det laborativa arbetssättet 

gynnar elevers lärande medför det ett ökat intresse och en ökad motivation för fortsatt 

inlärning. Alltså krävs det att läraren har erfarenhet och god kunskap om hur man arbetar med 

laborativ matematik för att det ska resultera i ett lustfyllt lärande. 

5. Förslag till vidare forskning  

Under arbetets gång har nya tankar och nyfikenhet kring det laborativa arbetssättet växt fram. 

Något som skulle vara intressant att veta i en framtida forskning är hur eleverna själva 

uppfattar arbetet med laborativ matematik. Förslagsvis vore det intressant att studera olika 

enkätundersökningar eller observationer för att ta reda på hur elever upplever laborativt 

material. Det vore även intressant att undersöka läroböcker som har givits ut efter att den nya 

läroplanen började gälla, för att se om uppgifterna är mer relaterade till verklighetsproblem. 

6. Tack 

Jag vill tacka min handledare Niclas Larson för stöttning och snabb återkoppling under 

arbetets gång när jag behövde få svar på diverse frågor. Jag vill även tacka min opponent 

Linda Hellström samt min examinator Björn Textorius för bra feedback på arbetet.  

Slutligen vill jag tacka mig själv för att jag skrev detta examensarbete, annars hade jag inte 

fått en inblick i vad laborativ matematik verkligen innebär. Som blivande matematiklärare i 

grundskolans senare år vill jag nu bryta den traditionella läroboksstyrda undervisningen och 

våga införa mer laborativ matematik, även om eleverna har svårt för att släppa taget om 

läroboken och hellre vill räkna många uppgifter. Laborativ matematik handlar om att få 

eleverna att inse att matematik finns överallt, inte bara i en lärobok.  
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