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Abstract 
The students are usually eager to develop their mathematical learning. However, the 

Skolverket can see that this eagerness passes in the early years of school. A study shows that a 

varied mathematical education creates enthusiasm to learn, which can decrease the negative 

view of mathematics.  

The purpose of this study is to see how five pedagogues use laboratory mathematics, their 

approaches to laboratory mathematics as well as to find out their role in the laboratory 

education.  The result of the study is based on interviews with the pedagogues, who are all 

teachers for students in year F-3. All of the pedagogues work in a laboratory way, but to 

different extents.  

The study shows that the pedagogues aim to make the mathematics as concrete and everyday 

as possible. The pedagogues use the laboratory way of working and materials in different 

ways and have slightly different views of what counts as laboratory material.  

Further, the study shows that there are more possibilities than obstacles with the laboratory 

way of working. The five pedagogues all agree that this way of working is beneficial for the 

pupils, especially for the students who are poor achievers. The possible obstacles raised by the 

pedagogues were lack of time and to some extend shortage of material. Two important factors 

within this way of working are communication and briefings. 
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Sammanfattning 
Elever har oftast en glädje och lust till att utveckla sitt matematiska lärande. Trots detta visar 

Skolverket på att denna glädje försvinner ganska tidigt under skolåren. För att minska denna 

negativa inställning till matematiken finns det forskning som pekar på att en varierad 

matematikundervisning skapar lust att lära.  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur fem pedagoger använder sig av laborativ 

matematik, deras synsätt till laborativ matematik samt hur de ser på sin roll som pedagog i 

den laborativa undervisningen. Resultatet av studien tar sin utgångspunkt i intervjuer med 

pedagogerna som alla är klasslärare för elever i skolår F-3. Alla pedagogerna arbetar 

laborativt, dock i olika utsträckning.  

Studien visar på att pedagogerna vill göra matematiken konkret och vardagsnära. 

Pedagogerna använder sig av det laborativa arbetssättet och materialet på olika sätt och har 

lite olika syn på vad laborativt material är.  

Vidare visar studien på att det finns fler möjligheter än hinder med det laborativa arbetssättet. 

De fem pedagogerna är eniga om att arbetssättet gynnar alla elever, särskilt de 

svagpresterande eleverna. De hinder som pedagogerna nämner är tidsbrist och till viss del 

materialbrist. Inom detta arbetssätt är kommunikation och genomgångar två viktiga bitar.  

 

Nyckelord 
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Förord 
Vi vill genom denna studie undersöka hur medvetna pedagogerna är och på vilket sätt de 

använder sig av laborativt material i sin undervisning. Vi har under vår tid på 

lärarutbildningen i Halmstad läst inriktningen lek, rörelse, idrott och hälsa och där ingick 

endast 15 högskolepoäng matematikutveckling. Då vårt intresse för matematik under kursens 

gång stärktes beslutade vi oss för att vidareutveckla oss inom matematiken och sökte därför in 

till Läs-, skriv- och matematikinlärning på Linnéuniverisitetet. Vårt engagemang stärktes 

ytterligare och då vi under utbildningens gång har blivit introducerade för bland annat hur 

laborativt arbetssätt kan användas i undervisningen, var detta något som vann vårt intresse. Vi 

har många gånger under vår utbildningstid fått höra av många föreläsare att verksamma 

pedagoger är alldeles för lärobokstyrda och att undervisningen bör utgå mer ifrån konkreta 

och vardagsnära situationer.  

 

Största delen av denna studie har vi skrivit gemensamt. Vi har individuellt läst in oss på 

litteraturen och genomfört en transkribering tillsammans och resterande fyra har delats upp 

och transkriberats individuellt. Genomförandet av intervjuerna har vi gemensamt genomfört 

men en av oss har haft den ledande rollen vid de olika intervjuerna.   

 

Genom våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi upplevt att de pedagoger vi har 

varit hos oftast har använt sig av läroboken som grund och i ett fåtal situationer kopplat in det 

laborativa materialet. Vi hade tidigt funderingar på att uppsatsen skulle utgå från ämnet 

laborativt arbetssätt i matematiken, då vi uppmärksammat att många elever har svårigheter 

inom matematiken vilket i sin tur bidrar till att eleverna tycker att matematiken blir tråkig. 

Tankarna till denna uppsats väcktes när vi var på ett samarbetsmöte som Halmstad kommun 

anordnade. Under detta möte gav Malin Lindwall oss några olika förslag och tips på saker 

som vi kunde undersöka inom matematiken och ett av förslagen som vi fastnade för var att 

undersöka hur dagens pedagoger använder sig av laborativ matematik. Vidare tilldelade 

kommunen oss en kontaktperson (AnnaLena Åberg) och efter ett möte med henne var vi fast 

beslutna att det är just hur dagens pedagoger använder sig av laborativ matematik som vi ville 

undersöka.  

 

Det är många vi vill tacka för det stöd och den hjälp vi fått under arbetet med denna C-

uppsats. Vi vill ge ett stort tack till våra handledare Carina Stenberg och Jan-Olof Johansson 

som varit ett stort stöd under arbetets gång. Vi vill också tacka övriga medlemmar i vår 



 

 

handledningsgrupp för deras uppmuntring, vägledning, tips och synpunkter. Vidare skulle vi 

vilja tacka Theresé Rydberg för hennes synpunkter och vägledning. Vidare vill vi tacka 

AnnaLena Åberg som varit vår kontaktperson. 

 

Halmstad 4 Januari 2012 

 

Emilié Nilsson och Elin Staaf 
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1. Inledning 
Vi kommer i kapitel 1 att beskriva bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsning för 

denna studie. 

1.1. Bakgrund 
Skolverkets rapport Lusten att lära (2003) påpekar att elevernas lust och intresse för 

matematik minskar ju högre upp i skolåren de kommer. Matematiken blir svår att förstå när 

abstraktionsnivån ökar. Under våra VFU-perioder har vi sett att läroboken upptar en stor del 

av matematikundervisningen. Löwing och Kilborn (2002) påpekar att matematiken 

härstammar ur vardagen och yrkeslivet. Författarna menar att matematiken successivt har 

vuxit fram ur det vardagliga livet och att det är långt senare som vi börjat krångla till 

matematiken och gjort den mer abstrakt än nödvändigt. Ahlberg (2000) påpekar att det är 

viktigt att låta eleverna få uppleva rika möjligheter av kreativitet och upptäckarglädjen som 

finns inom matematiken och inte ställa allt för stora formella krav tidigt i undervisningen 

eftersom det kan leda till felaktig och negativ inställning till matematiken.   

 

PISA (Programme for International Student Assessment) har genomfört en undersökning där:  

”Målet med matematikundersökningen i PISA är att utvärdera elevers förmåga att integrera och tillämpa 

matematiska kunskaper och färdigheter i en mängd realistiska situationer. Det innebär att eleven behöver 

förstå matematik som en meningsfull problemlösande aktivitet.” (Skolverket, 2010).  

Enligt PISAs undersökning låg Sveriges elever över medelvärdet i matematik för 10 år sedan, 

men idag har medelvärdet sjunkit och nu ligger elevresultaten i Sverige på ett genomsnittligt 

värde bland OCED-länderna. Vidare kan man utläsa i undersökningen att det är de 

lågpresterande eleverna som drabbats hårdast. PISA hävdar att en av fem elever i Sverige inte 

uppnår de resultat som betraktas nödvändigt för att klara de matematiska kraven som de 

förväntas möta i vuxenlivet.   

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) kan man läsa 

att syftet med matematikundervisningen är att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att:   

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2011a, s. 63). 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att titta på vad verksamma pedagoger använder sig av när det 

gäller laborativ matematik i undervisningen, deras synsätt på den laborativa matematiken och 

dess roll som pedagog i undervisningen.  

1.3 Frågeställning  

 Hur använder pedagogerna laborativ matematik i sin undervisning? 

 Hur ser pedagogerna på laborativ matematik och laborativt material? 

 Vilken roll har pedagogerna i den laborativa matematikundervisningen? 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att rikta denna studie mot verksamma pedagogers syn på användandet av den 

laborativa matematiken samt dess möjligheter och svagheter. Då vi vill arbeta i skolan med 

elever i de tidiga skolåren har vi valt att rikta denna undersökning till lärare i skolår F-3. 
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2. Litteraturgenomgång   
Vi har här i kapitel 2 valt att dela upp litteraturgenomgången i olika underrubriker för att 

förtydliga tidigare forskning och göra det lättare för läsarna att förstå texten. Underrubrikerna 

kan ibland kopplas samman och ibland kan det vara svårt att särskilja dem från varandra. 

2.1 Lust att lära 
Eleverna har oftast en glädje och lust att utveckla sitt lärande i matematik under de första åren 

i skolan, men trots detta tyder mycket på att denna glädje och lust att utveckla sina 

matematikkunskaper försvinner ganska tidigt under skolåren (Skolverket, 2003). Rystedt och 

Trygg (2005) och Malmer (2002) hävdar att eleverna redan på ett tidigt stadium anser 

matematiken som tråkig och svår. Även Ahlberg (2000) påpekar att eleverna tidigt kan få en 

negativ inställning till matematiken och därför är det viktigt för pedagoger att motverka denna 

negativa syn och uppgivenhet för att eleverna ska få en tilltro till sin egen förmåga och tycka 

att matematiken är rolig. Utefter detta och vårt syfte anser vi att det är intressant att titta på 

hur pedagogerna i vår studie utvecklar lusten att lära hos eleverna och om eleverna får tänka 

utanför läroboken. Matematikdelegationen (SOU 2004:97) menar att beprövad forskning visar 

på att en varierad matematikundervisning skapar rika föreställningar hos eleverna som i sin 

tur gör att lusten och fascinationen kan bevaras långt upp i åldrarna vidare menar de att det 

finns bevis på att elevernas första möte med matematiken är avgörande för dess attityd till 

matematiken och dess kommande studieframgångar. Vidare i matematikdelegationen kan man 

läsa att många elever förlorar sitt intresse för matematiken mellan 10-12 årsåldern då de 

upplever matematiken som svår och obegriplig. Författarna menar att man ska göra 

matematiken mer levande samtidigt som Malmer (2002) menar att man genom en laborativ 

undervisning kan ge eleverna stimulans och en omväxlande undervisning. Utifrån det ovan 

nämnda menar Malmer att det laborativa materialet är nödvändigt, samtidigt som Rystedt och 

Trygg (2005) menar att eleverna får möjlighet till individualisering vilket gör matematiken 

roligare och mer utmanande utifrån varje individs nivå. Rystedt och Trygg menar också att 

eleverna med hjälp av det laborativa materialet ofta också presterar över sin egen förmåga 

med stöd av en kunnigare kamrat eller en pedagog vilket gör att eleverna hamnar i det som 

Vygotskij benämner för proximalutvecklingszon (se kapitel 3.1). Detta knyter vi an till våra 

frågeställningar där vi vill klarlägga hur pedagogerna beskriver olika sätt att använda sig utav 

laborativt material på och hur undervisningen kan se ut. 
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2.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, 
Lgr11 
Eftersom all undervisning utgår ifrån läroplanen och varje ämnes kursplan har vi valt att ta 

upp användandet av kursplanen med pedagogerna i studien. Vi kommer här att ta upp delar av 

kursplanen och kommentarmaterialet till matematikens kursplan som är relevant för vår 

studie, då detta är en byggsten till all undervisning i skolan. 

 

Skolverket (2011a) beskriver att matematik är en verksamhet som är kreativ, reflekterande 

och problemlösande som går att koppla till den samhälleliga, tekniska och sociala 

utvecklingen. Vidare ska matematiken bidra till att eleverna ges förutsättningar till att fatta 

beslut i valsituationer i vardagslivet och kunna delta i de beslut som fattas i samhället. 

Skolverket belyser att syftet med matematikundervisningen i skolan är att eleverna utvecklar 

kunskaper som de kan använda i vardagen och även inom andra ämnen. Författarna beskriver 

även att matematikundervisningen ska bidra till att eleverna lär sig att reflektera över hur de 

kan använda matematiken i vardagen och vad det finns för användning och begränsningar för 

matematiken i vardagslivet.  

 

I kommentarmaterialet som finns till matematikens kursplan går det att läsa att eleverna ska 

utveckla sitt intresse för matematik och förmågan att använda matematiken i olika 

sammanhang (Skolverket, 2011b). Med detta lyfter författarna fram att eleverna inte alltid 

behöver komma på rätt lösning utan här ges eleverna förutsättningar till att se att det finns 

flera olika sätt för att komma fram till en lösning. Skolverket påpekar att ett genomgående 

teman och ambitionen i Lgr11 är att undervisningen ska bidra till att eleverna får möjlighet att 

känna hur de kan använda sina matematiska kunskaper i olika sammanhang och situationer. 

Matematikundervisningen ska bidra till att eleverna kan ställa sig relevanta frågor där 

matematiken blandas in i vardagen. Genom att eleverna har fått träna och öva på hur och var 

de kan möta matematiken i vardagen har de även fått en större möjlighet att ta ställning till 

samt att de kan ta rätt beslut i frågor där matematiska kunskaper är nödvändiga. Skolverket 

framhäver även vikten av att kunna kommunicera och argumentera med och om matematik. 

Författarna belyser att det är först när eleverna kan hantera att kommunicera matematik som 

de kan använda matematiken som ett funktionellt verktyg.       

2.3 Laborativ matematik – vad är det? 
Ordet laboration brukar översättas till försök eller experiment som ofta används i skolans 

undervisning och ordet har sina rötter i det latinska ordet laborare som betyder arbeta (Rystedt 
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& Trygg, 2005). Även det engelska ordet labour härstammar från samma rötter och översätts 

också det till arbeta. Vidare härstammar ordet aktivitet från det latinska ordet activius som 

kräver aktivt deltagande och översätts till praktisk verksam. Ordet laboration beskrivs även i 

Svenska akademins ordlista (2011) där de översätter ordet till ”utförande av experimentellt 

arbete” samtidigt som det kan ingå i skolans eller lärosätens pedagogiska verksamhet. Rystedt 

och Trygg (2005) definierar laborativa aktiviteter som en verksamhet främst inom 

matematiken där syftet är att eleverna ska få arbeta praktiskt med olika experiment och 

försök.  

 

Rystedt och Trygg (2005) hävdar att laborativa aktiviteter skapar en bro mellan det eleverna 

redan kan och kunskap som eleverna ska sträva efter att nå. Författarna påpekar att detta är 

något som inte eleverna kan nå på egen hand utan det krävs att de får en bra undervisning där 

matematiken lyfts fram i aktiviteterna som genomförs. Rydstedt och Trygg påpekar att 

eleverna behöver få hjälp med att dra paralleller mellan de laborativa aktiviteterna och de 

abstrakta begreppen som ingår i matematiken. Rystedt och Trygg (2010) hävdar att laborativ 

undervisning tar sin utgångspunkt ifrån elevernas individuella nivå. Detta gör att alla elever 

kan delta utefter sin egen förmåga oberoende på var i sin utveckling de befinner sig. Vidare 

får eleverna arbeta utifrån sin nivå för att utveckla sin begreppsvärld för att kunna ta till sig 

den abstrakta och symboliska matematiken.  

 

Rystedt och Trygg (2010) påpekar att den laborativa matematiken handlar om att gå från det 

konkreta till det abstrakta för att underlätta inlärningen för eleverna, samtidigt har den 

laborativa matematiken den fördelen att många sinnen tas i bruk och skapar inspiration och 

motivation för fortsatt lärande. Författarna menar att eleverna kan befästa kunskapen på ett 

bättre sätt när de får möjlighet att ta i material och de får även en minnesbild av hur de gjorde 

och hur de kan tänka. Vidare framhäver författarna att eleverna får en större användning av 

sina tidigare erfarenheter och omvärldskunskaperna ökar avsevärt när de får använda laborativ 

matematik. Vi kan se ett samband mellan det som författarna Rystedt och Trygg pratar om, 

vilket vi kan knyta an till våra frågeställningar och vårt syfte då vi vill kartlägga hur 

pedagogerna i vår studie använder sig av laborativ matematik.  

 

Rystedt och Trygg (2005) framhäver att det som pedagog är viktigt att använda sig utav de 

didaktiska frågorna Vad, Varför och Hur. Genom dessa frågor får pedagogen en god grund att 

utgå ifrån och elevernas lärande hamnar i fokus. Vidare framhäver författarna att det inom den 
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laborativa matematiken främst är hur- frågan som beaktas och att om pedagogerna vill få ut så 

mycket som möjligt i aktiviteterna måste de framhäva Vad och Varför frågan också. Dessa 

didaktiska frågor ska besvara Vad som ska läras, Varför det ska läras och Hur det ska läras. 

2.4 Laborativt material – vad är det? 
Eftersom laborativt material är grunden för att kunna bedriva en laborativ undervisning har vi 

här valt att beskrivit vad som menas med laborativt material och hur det kan användas. 

Rydstedt och Trygg (2005) framhäver att det laborativa materialet ska användas för att skapa 

stimulans, som ett stöd för att åskådliggöra och konkretisera problemlösning samt som ett 

stöd vid inlärningen av de grundläggande matematiska begreppen. Det laborativa materialet 

kan även användas för att se och hitta mönster samt olika samband. Författarna påpekar även 

att det inte finns någon entydig definiering av laborativt material i den matematikdidaktiska 

litteraturen. Vidare hävdar de att ett vanligt sätt att dela in det laborativa materialet är att dela 

in det i de två huvudgrupperna vardagliga föremål och pedagogiskt material. Med de 

vardagliga föremålen lyfter Rystedt och Trygg fram de föremål och verktyg som finns 

tillgängligt i vardagen och med det pedagogiska materialet menar de sådant material som är 

skapat för matematikundervisningen. Att det laborativa materialet är som en länk mellan det 

abstrakta och konkreta är ytterligare något som författarna poängterar.  

2.5 Individualisering 
Individualiseringen skulle vi vilja knyta an till vår frågeställning där vi vill kartlägga hur 

pedagogerna i studien använder sig av laborativt material och hur undervisningen kan se ut.  

Olsson (2000) beskriver det som många pedagoger vill uppnå, nämligen att alla barn och 

elever ska känna och uppleva en glädje med att utforska och upptäcka matematiken. Vidare 

belyser författaren att det är viktigt att pedagogerna har gjort matematiken rolig och när 

eleverna lämnar skolan ska de ha med sig goda kunskaper om matematik och de ska ha fått 

tilltro till sitt eget tänkande. Skolverket (2003) hävdar att lyckas, känna att man förstår och att 

man lär sig upplever många elever som de viktigaste faktorerna som påverkar deras lust att 

lära i en positiv riktning. Detta gör att det är viktigt att uppgifternas svårighetsgrad är 

anpassade utefter varje individ och dess motivation men även dess individuella nivå 

(Skolverket, 2003, Rystedt & Trygg, 2010). Utifrån detta kan alla elever delta utifrån sina 

egna förutsättningar och arbeta mot de mål de är på väg mot. Då uppgifter är på rätt nivå 

utmanar elevernas förmåga maximalt vilket gynnar deras motivation och detta i sin tur leder 

till att eleverna strävar efter att uppnå kunskapskraven i Lgr11.  Med hjälp av laborativt 

material skapar man en bro mellan den kunskap eleverna redan befäst och mellan den 
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kunskap eleverna strävar efter att nå (Rystedt & Trygg, 2005). Rystedt och Trygg hävdar att 

eleverna inte kan nå detta på egen hand utan pedagogernas undervisning och de aktiviteter 

som utförs utgör en optimal grund för detta lärande. Ahlberg (2000) hävdar att det är oerhört 

viktigt att eleverna får möjlighet att prova sig fram och på det sättet utveckla sin förståelse 

och därmed tilltron till sin egen förmåga utan att krav ställs på att lösningarna ska vara helt 

korrekta.  

2.6 Möjligheter och svårigheter med laborativ matematik 
”Om laborativt material får en positiv eller negativ effekt på undervisningen beror i stor utsträckning på 

läraren syfte med aktiviteten” (Rystedt & Trygg, 2005, s.86). 

 

Utifrån detta har vi valt att dela upp positiva och negativa effekter i underrubriker som vi 

kallar möjligheterna och svårigheterna istället. Dessa underrubriker kan vi koppla samman 

med våra frågeställningar och vårt syfte då vi vill kartlägga hur pedagogerna i studien 

upplever möjligheter och svårigheter med att arbeta laborativt och använda sig av det 

laborativa materialet.  

2.6.1 Svårigheter 
Löwing och Kilborn (2002) menar att syftet med det laborativa materialet är att ge eleverna 

stöd för nya tankeformer och strategier för att på så sätt få förståelse för uppgiften eller 

räkneregeln. Vidare skriver författarna att materialet kan hämma eleverna i deras tankeformer 

eller strategier om materialet inte successivt plockas bort när eleverna bemästrat förståelsen 

för uppgiften/räkneregeln. Författarna menar även att ett annat dilemma är att det är svårt att 

konkretisera all matematik och detta kan leda till att lärarna hittar på egna exempel/lösningar. 

Enligt Löwing och Kilborn är det då bättre att använda sig av de matematiska begreppen som 

regler i det logiska spelet eftersom eleverna ofta är vana att följa spelregler. Vidare framhäver 

författarna att det är oerhört viktigt att den laborativa aktiviteten har ett formellt syfte och att 

aktiviteten inte bara blir en aktivitet som sysselsätter eleverna. 

 

Rystedt och Trygg (2005) hävdar att det finns pedagoger som gör skillnad på kul matematik 

och riktig matematik.  Kul matematik ansågs ofta som en belöning för de duktiga eleverna 

som fick använda materialet som en kul grej i slutet av veckan. Dessa pedagoger pratar om 

riktig matematik då de använder sig av läroböcker och anteckningsböcker samt att 

undervisningen handlar om regler, procedurer och algoritmer. Rystedt och Trygg menar att 

om den laborativa matematiken ses som en kul grej begränsar man elevernas tänkande och 

förståelse till matematiken.  Författarna belyser att den laborativa matematiken kan vara en 
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form av belöning och fungera som ett underhållande avbrott i den vanliga undervisningen, 

men samtidigt påpekar Rystedt och Trygg att de laborativa aktiviteterna har en stor potential 

och bidrar med lärande samtidigt som det är ett roligt inslag. Malmer (1990) menar att 

matematiken ofta är förknippad med teoretisk kunskap vilket i sin tur ofta förhindrar kreativa 

inslag. Rystedt och Trygg (2005) påpekar att laborativt material kan hindra förståelsen att 

skrida framåt om det används mekaniskt samtidigt som det finns material som kan låsa 

eleverna vid dess tankegång.   

2.6.2 Möjligheter 
Enligt Löwing och Kilborn (2002) är syftet med det laborativa materialet att eleverna ska få 

en förståelse för uppgiften eller räkneregeln. Materialet ska stödja eleverna vid nya 

tankeformer och då de nya tankeformerna eller strategierna har inhämtats menar författarna 

att man bör lägga undan det laborativa materialet. Skolverket (2003) menar att lusten att lära 

och motivationen ökar successivt allt eftersom självförtroendet ökar i takt med att eleverna får 

nya tankestrategier och en möjlighet att känna att de lyckas. Samtidigt som Rystedt och Trygg 

(2005) menar att eleverna uppskattar den laborativa matematiken och en positiv spiral för 

lärandet uppstår. Rystedt och Trygg menar att man med hjälp av det laborativa materialet kan 

vidga synen på matematik och genom att använda sig av flera olika arbetssätt ökar man 

inlärningsmöjligheterna hos eleverna då det finns fler sätt att lära sig på samtidigt som många 

elever tycker om att arbeta praktiskt med händerna, samarbeta, göra undersökningar osv. Då 

eleverna är olika och lär på olika sätt är det viktigt att de får ett varierat arbetssätt med hjälp 

av det laborativa materialet. Enligt Malmer (2002) är det laborativa materialet både 

nödvändigt och självklart, hon påpekar att genom laborativ undervisning kan eleverna få 

stimulans och en omväxlande undervisning. Hon menar vidare på att det är viktigt att eleverna 

får en konkret bild av processen/uppgiften som ska utföras samtidigt som hon påpekar att 

arbetssätt med öga-handfunktionen underlättar och i vissa fall möjliggör för inlärningen hos 

eleverna. Rystedt och Trygg (2005) hävdar att det laborativa materialet uppmuntrar till 

samarbete samtidigt som eleverna ofta presterar över sin egen förmåga och en förklaring till 

detta menar författarna är Vygotskijs närmaste utvecklingszon (se kapitel 3.1). 

2.7 Pedagogens roll i undervisningen  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger använder sig av laborativ 

matematik i sin undervisning och hur de ser på sin roll i undervinsingen och därför har vi valt 

att här i stycke 2.7 beskriva utifrån forskning vilken roll pedagogen har i undervisningen.  
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Skolverket (2008) hävdar i sin internationella utredning TIMSS-07 att skolan idag ägnar 

större del av matematikundervisningen till självständigt arbete. Vidare skriver Skolverket att 

den svenska undervisningen jämfört med genomsnittet av EU/OECD-länderna är styrd av 

läroboken och lektionstiden ägnas mer åt individuellt arbete. Samtidigt som Skolverket (2004) 

hävdar i sin nationella utredning av grundskolan (NU-03) att den isolerade och 

individualiserade undervisningen har ökat där eleverna sitter isolerat ifrån både pedagoger och 

klasskamrater och arbetar i läroböckerna med de uppgifter som finns där. Vidare menar 

Skolverket att det individuella arbetet har ökat, pedagogernas genomgångar har minskat och 

även grupparbeten har successivt sinat ut.  Individualiseringen har prioriterats och inte allt för 

sällan sitter eleverna och arbetar med olika läromedel på olika svårighetsnivåer. Pedagogerna 

har fått rollen att gå runt i klassrummet och ge individuellt stöd. Skolverket menar vidare på 

att resultaten i skolår 5 har försämrats successivt mellan 1992 och 2003. Vidare skriver 

Skolverket att detta kan bero på avsaknaden av diskussion inom matematiken både mellan 

pedagoger och elever samtidigt som matematikundervisningen har reducerats till enskilda 

projekt där pedagogens roll är att stödja eleverna och vägleda eleverna genom läroboken. 

 

Rystedt och Trygg (2005) menar att pedagogens roll är central när det gäller laborativ 

undervisning och att det har stor betydelse på vilket sätt pedagogen leder 

undervisningen/laborationen. Samtidigt menar författarna att det är viktigt att pedagogen 

ställer utmanande frågor och pekar på kritiska punkter. Vidare menar författarna att 

pedagogens roll har oerhört stor betydelse för elevernas lärande och pedagogens kompetens är 

en av de viktigaste resurserna som avspeglar sig på eleverna och dess lärande. Samtidigt som 

Skolverket (2003) menar att pedagogen är den avgörande faktorn till lusten att lära hos 

eleverna. Rystedt och Trygg (2005) hävdar att pedagogen ska skapa ett positivt arbetsklimat 

samtidigt som han/hon ska hitta möjligheter till lämpliga kreativa aktiviteter som leder mot 

Lgr 11:s uppsatta kunskapskrav samtidigt som de stödjer eleverna i deras tänkande och 

kunnande. Rystedt och Trygg menar att pedagogens kompetens vid användandet är avgörande 

vid laborativt material eftersom laborativt material i sig inte är ett kunskapskrav utan ett stöd 

att nå kunskapskraven. Vidare menar de att det laborativa materialet kan få både en positiv 

och negativ bild beroende på den kompetens pedagogen besitter. 

 

Matematikdelegationen (SOU 2004:97) hävdar att läraren är det absolut viktigaste för 

eleverna när det gäller lusten att lära sig matematik samtidigt som det är viktigt för eleverna 

att pedagogen har ämneskunskap. Pedagogen ska kunna förklara på olika sätt för eleverna 
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samtidigt som de ger olika tips och idéer på hur de ska tänka.  Vidare menar 

Matematikdelegationen att det är viktigt att anpassa undervisningen till elevernas 

förutsättningar.  
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3. Teori 
Här i kapitel 3 har vi valt att prestentera den teoretiska ram som vårt arbete bygger på, som är 

en blandning av två teoretiska perspektiv. Vi har valt att utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och Deweys konstruktivism. Anledningen till att vi valt att utgå ifrån dessa 

teoretiker är att deras teorier bygger på ett varierat arbetssätt och det leder i sin tur till att alla 

elever får möjligheter till att skaffa sig medvetenhet och förståelse om matematiken. Vi har 

sedan valt att koppla studien till fenomenologin eftersom denna metod bygger på hur 

pedagogerna upplever och uppfattar sin livsvärld.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Smith (2010) hävdar att Vygotskij såg allt lärande som socialt, detta kunde ske på grund av att 

begrepp och idéer ofta förmedlas från personer med erfarenheter och då sker det ett lärande i 

ett socialt sammanhang. Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet där varje 

individ konstruerar sin egen kunskap genom olika kommunikativa aktiviteter, men det krävs 

även ett samspel och kommunikation med andra för att kunskap ska kunna bildas. Ahlberg 

(2001) framhäver att samspel och interaktion mellan olika individer inom det sociokulturella 

perspektivet har en avgörande betydelse för hur begreppsutvecklingen och kommunikationen 

utvecklar tänkandet. Vidare hävdar författaren att individer lär sig genom att förstå och tolka 

sin omvärld genom praktiska situationer. Detta går att koppla till de tre bitarna som Säljö 

(2000) anser som viktiga inom det sociokulturella perspektivet nämligen den sociala 

praktiken, det språkliga och det praktiska.  

 

Både Ahlberg (2001) och Säljö (2000) påpekar att de ser skolan som en social praktik. 

Ahlberg (2001) framhäver att det är en social praktik med specifika normer och 

meningssystem där enskilda individer är en del i ett sammanhang där det är tillåtet med egna 

upplevelser och tolkningar. Säljö (2000) poängterar lärandets kommunikativa karaktär och att 

skolan står för en stor del av kunskapsförmedlingen som sker genom tänkande och 

diskussioner i olika situationer.  

 

Williams (2006) betonar starkt att barn lär sig av varandra och författaren hävdar att 

Vygotskijs teori mynnar ut i detta och att teorin bygger på att utvecklingen stimuleras genom 

undervisningen. Williams tolkar Vygotskijs teori och framhäver att det sker en utveckling i 

samspel med andra men det är pedagogernas uppdrag att se till att utvecklingen går på rätt 

håll. I och med att individer lär sig på olika sätt kan kunskapen se olika ut, men all kunskap 
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som alla individer besitter behövs för att det ska bli ett socialt sammanhang. Säljö (2000) 

behandlar även Vygotskijs begrepp på möjlig utvecklingszon där han beskriver att det handlar 

om ett avstånd mellan vad en person kan klara av själv utan hjälp och vad en person kan klara 

av under en vuxens ledning eller med hjälp av en kamrat som är mer kunnig. Säljö beskriver 

vidare att detta är en sorts modell om hur kunskap och färdigheter överförs till oss i det 

sociokulturella perspektivet. Säljö och Arfwedson och Arfwedson (2008) menar att lärandet 

sker i sociala sammanhang, där individen skapar sin egen kunskap tillsammans med andra och 

att utvecklingen sker i samspel med andra och att det är pedagogernas uppdrag att styra 

utvecklingen.  

3.2 Konstruktivism   
Dewey ansåg att barnens tänkande är ett resultat av fysiska aktiviteter (Arfwedson & 

Arfwedson, 2008). Genom att barnen får konstruera och tillverka saker, mixtra med saker 

samt fundera och tänka på vad som hände skaffar de sig erfarenheter genom att de ställts inför 

dessa problem och det utvecklar deras tänkande. Författarna beskriver att all utbildning inom 

denna teori ska bygga på tankeoperationer och vidare beskriver de att denna tankeoperation 

först kan starta när människan ställs inför ett problem där människan inte vet hur man ska 

handla. Arfwedson och Arfwedson framhäver att pedagogernas viktigaste uppgift är att starta 

och vidmakthålla dessa tankeoperationer hos eleverna. Vidare beskriver Pramling Samuelsson 

och Mårdsjö Olsson (2007) att Dewey ansåg att reflektionen också var en stor bit i hans teori. 

Reflektion är ett samspel mellan tidigare kunskaper och nya idéer som uppkommer i 

tankeoperationerna.   

 

Dewey hade ett pedagogiskt och konstruktivistiskt slagord som är ”Learning by doing” 

(Arfwedson & Arfwedson, 2008). Med detta slagord vill Dewey förmedla att eleverna 

praktiskt ska kunna ta till sig de teoretiska kunskaperna och på det sättet kunna använda dessa 

nyvunna kunskaper i abstrakta sammanhang. Genom ”Learning by doing” får eleverna 

experimentera och pröva sig fram till lösningar. Inom denna teori och framförallt detta 

slagord kallade Dewey sin metod för problemmetoden. När skolorna anammade och tolkade 

Deweys budskap försågs klassrummen med olika verktyg för att kunna utföra praktiska 

aktiviteter. Eleverna uppmanades att lösa problemen i grupp eftersom det då även blev en 

moralisk och social träning. Författarna beskriver även att bland annat Dewey lämnade 

klassrummen och tog med sig eleverna ut för att de skulle få undersöka och studera naturen, 

arbetsprocesser, olika yrken m.m. Efter detta undersökande tog eleverna med sig sitt 
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insamlade material in till klassrummet där det bearbetades. På det sättet inhämtar eleverna 

erfarenheter genom praktiska aktiviteter. Arfwedson och Arfwedson framhäver att dagens 

skola har sina rötter långt bak i tiden och influeras starkt av Deweys tankar som är en levande 

kraft och som för skolutvecklingen framåt.  

 

Arfwedson och Arfwedson (2008) framhäver Deweys syn på sin egen teori gentemot både 

individen och samhället. Dewey påpekar att varje individ är unik och har rätt till att bli 

respekterad som den individ man är och att varje individ ska kunna få sina egna behov och 

intressen tillgodosedda och få dem att utvecklas. Vidare framhäver han att ett demokratiskt 

samhälle främjas och utökas i takt med att det finns många individuella röster och en uppsjö 

av initiativ.     

3.3 Fenomenologi 
När något undersöks kvalitativt kan tillvägagångssättet se olika ut för hur undersökningen och 

analysen går till. Fenomenologin kan användas när en undersökning behandlar områden inom 

bland annat utbildningsfrågor och lärande. Birkler (2008) poängterar att huvudsyftet med 

fenomenologin är att undersöka hur en individ upplever och uppfattar sin livsvärld. Denna 

värld upplever och erfar vi alla men det ser olika ut för olika individer och det är just denna 

individuella livsvärld som fenomenologin är intresserad av. Vidare hävdar författaren att det 

inte är själva objektet som är det intressanta utan det är relationen till objektet som är det 

väsentliga. Stukát (2005) pratar om elevers lärande och där lyfter han fram att det viktiga inte 

är hur mycket de lärt sig utan det viktiga är vad och hur de lär sig. Vidare poängterar Stukát 

precis som Birkler (2008) att en viktig fråga inom fenomenlogin är ”Hur uppfattar människor 

sin omvärld?” (Stukát, 2005, s. 33).   

 

Det vanligaste tillvägagångssättet inom fenomenologin är att genomföra kvalitativa intervjuer 

där den intervjuade får beskriva sin egen upplevelse och uppfattning om ett visst fenomen 

som undersöks (Stukát, 2005). Vi kommer att använda detta vanliga tillvägagångssätt och 

därmed genomföra intervjuer med fem pedagoger runt om i kommunen. Författaren belyser 

att genom att göra en transkribering av intervjuerna kan en analys enkelt skrivas efter att 

materialet har blivit bearbetat och granskat ett par gånger och där skillnader och likheter 

mellan de olika intervjuerna visar sig.  När likheter och skillnader är hittade ska dessa sorteras 

in i olika kategorier, dessa kategorier ska vara tydliga och de får inte överlappa varandra och 

resultatet som kommer fram utav detta är att det finns en del skilda kvalitativa uppfattningar 
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eller olika sätt att tänka om samma fenomen. Eftersom detta är en tidskrävande metod kan det 

vara bra att inte ha så många intervjupersoner och därmed inte så många intervjuer som ska 

transkriberas och bearbetas. Det viktiga i en fenomenlogisk studie är inte att ta reda på vad 

alla, i det här fallet pedagoger, tycker och tänker om ett objekt utan det intressanta med denna 

typ av studie är att få reda på vad en liten del av en viss population tycker och tänker. 
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4. Metod 
Vi kommer här att redogöra vilken metod vi använt för att samla in data och vad denna metod 

innebär. Vi kommer här i kapitel 4 att beskriva hur vi gjort vårt urval och hur vi har behandlat 

de personer vi mött under studiens gång utefter de etiska principerna. 

4.1 Val av metod och motivering av det empiriska materialet 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vårt arbete om pedagogernas syn på den 

laborativa matematiken. Våra frågeställningar kan bäst besvaras genom att göra kvalitativa 

intervjuer. Vidare har vi valt att göra intervjuer med fem stycken pedagoger för att få en 

djupare inblick i hur de ser på den laborativa matematiken och hur de arbetar med den 

laborativa matematiken. Då det insamlade empiriska materialet av intervjuerna blir väldigt 

mycket och väldigt omfattande belyser Nylén (2005) att detta material måste sammanfattas, 

välja ut och även välja bort vissa saker i materialet för att få en bra sammanställning. Detta 

har vi gjort genom att vi har transkriberat intervjuerna och sedan sammanställt data.    

4.2 Kvalitativ metod 
Eftersom vi vill göra en studie där vi med ord istället för siffror kan beskriva och gå djupare 

in på det laborativa arbetssättet valde vi att utgå ifrån den kvalitativa metoden då den metoden 

går ut på att man kan beskriva data med ord (Eliasson, 2006). Eftersom vår studie går ut på att 

pedagogerna får beskriva sin syn på den laborativa matematiken anser vi att den kvalitativa 

metoden passar vår studie. En av de vanligaste metoderna inom den kvalitativa metoden är 

intervjuer och Eliasson beskriver att dessa intervjuer kan se ut på olika sätt beroende på hur 

intervjuaren lägger upp det. Eftersom vi gör intervjuer utifrån den kvalitativa metoden så 

utgår vi även från det som Kvale och Brinkmann (2009) påpekar nämligen att vi försöker 

förstå frågorna utifrån intervjupersonernas inställning och erfarenheter. Vidare påpekar Kvale 

och Brinkmann att det handlar om att kunna förstå det som den intervjuade säger utifrån 

hennes/hans perspektiv ifrån den vardagen som personen vistats i.   

 

Nylén (2005) beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att beskriva forskningen som görs 

som ett fenomen istället för egenskaper. Vidare belyser författaren att den kvalitativa 

forskningen även har att göra med att belysa ett vetenskapligt synsätt. Stukát (2005) beskriver 

den kvalitativa metoden där huvuduppgiften är att kunna förstå och tyda det framtagna 

resultatet av en studie och att det inte ska gå att förutsäga innan studien är gjord. 
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4.3 Urval av intervjupersoner  
Vi har valt att intervjua fem stycken verksamma pedagoger som alla är klasslärare i en klass 

mellan skolår F-3. Vår utbildning är inriktad mot åldersspannet förskolan – skolår 5 och 

utefter det har vi valt att intervjua pedagoger inom spannet F-3.   

 

Vårt urval av intervjupersoner har vi gjort genom våra VFU perioder samt när vi har varit ute 

och vikarierat och på så sätt har vi fått kontakt med pedagoger på olika skolor. Urvalet vi har 

gjort är en form av det som Eliasson (2006) beskriver som bekvämlighetsurval i och med att 

vi tagit kontakt med pedagoger vi redan träffat. Ingen utav de vi intervjuat har varit våra 

handledare under någon period utan det är andra pedagoger som arbetar på några av våra 

VFU-skolor och på skolor där vi vikarierat. Vi har inte så mycket förkunskaper om hur dessa 

fem pedagoger arbetar med laborativ matematik, men det vi vet om dessa pedagoger sedan 

innan är att de alla är klasslärare för en klass mellan skolår F-3 och att de alla har matematik i 

sin utbildning. När vi tagit kontakt med de fem pedagogerna och fått godkännande av de och 

deras samtycke skickade vi ett informationsbrev (se bilaga 1) till pedagogerna så att de fick 

lite mer insyn i vad det är vi ska göra och vad det ska leda fram till.  

 

Fördelarna med att göra intervjuer med pedagoger som vi träffat tidigare är att vi har en insyn 

i hur undervisningen ser ut på skolorna även om vi inte vet hur varje pedagog arbetar. En 

nackdel kan vara att vi använt av oss bekvämlighetsurval vilket Elisson (2006) beskriver som 

ett urval där endast de intervjuade gör sin röst hörd och det är bara deras åsikter som kommer 

fram. Vidare kan en nackdel vara att vi bara ser hur det ser ut på de skolor vi har gjort VFU-

praktiker på och skolor vi vikarierat och inte på övriga skolor i kommunen. Genom att vi 

redan visste vilka pedagogerna var och de vet vilka vi är kanske de inte svarar ärligt på 

frågorna utan svarar som de tror att vi vill att de ska svara.  

4.3.1 Intervjupersonerna  
Vi kommer här att ge en kort presentation av de fem intervjupersonerna som vi intervjuat i vår 

studie. Vi har valt att ge alla pedagogerna och deras skolor fiktiva namn (se kapitel 4.4). 

 

Pedagog A är en kvinna i 55- årsåldern. Hon är utbildad lågstadielärare och i den 

utbildningen ingick matematik. Hon har arbetat på Byskolan i 32 år och har idag en klass i 

skolår 3 med 23 elever.  
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Pedagog B är en kvinna i 30-årsåldern. Hon har en utbildning som sträcker sig från förskolan 

upp till skolår 5. Hon läste en lärarutbildning med inriktning mot matematik och NO. Hon har 

varit färdig pedagog i 3,5 år men har bara arbetat i 2,5 år och det har hon gjort på Byskolan. 

Hon har idag i en klass i skolår 3 med 20 elever.  

 

Pedagog C är en man i 45-årsåldern. Han är utbildad 1-7 lärare och i den utbildningen ingick 

matematik. Han arbetar på Centrumskolan och har gjort det i 5 år och innan dess har han 

tjänstgjort på en annan skola. Han har idag en klass i skolår 1 med 28 elever. 

 

Pedagog D är en kvinna i 45-åråldern. Hon är utbildad lärare med inriktning fritidspedagog 

och som tillägg till sin utbildning har hon kompletterat med matematikdidaktik på 15hp. Hon 

arbetar på Skogsskolan och har arbetat som pedagog i snart 21 år. Hon har i dag en klass i 

skolår 2 med 15 elever.      

 

Pedagog E är en kvinna i 35-årsåldern. Hon är utbildad förskollärare och arbetar idag på 

Sjöskolan i en förskoleklass med 23 elever. Hon har i dag arbetat som pedagog i snart 12 år.   

4.4 Etik  
Innan vi genomförde intervjuerna med de fem pedagogerna så ingick de i ett så kallat 

informerat samtycke där de etiska koderna ingår (Denscombe, 2004). I detta informerade 

samtycke framhäver författaren att den som ska delta i intervjun ska ha fått information om 

vad som kommer att ske och vad som kan ske samt att vi som intervjuare ska se till så att 

denna information förstås av intervjupersonen. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar även att 

intervjupersonen ska bli informerad om risker och fördelar med att delta i en intervju och då 

även i studien. Vidare fortsätter Denscombe (2004) att poängtera att det även innebär att 

intervjupersonen är kunnig att göra bedömningar och framförallt att deltagandet är frivilligt 

och att det absolut inte får förkomma tvång för att genomföra intervjun.  

 

Vi har vidare valt att ge intervjupersonerna och deras arbetsplatser pseudonymer eftersom vi 

inte vill avslöja deras riktiga namn och arbetsplats (Denscombe, 2004, Kvale och Brinkmann, 

2009). Genom att ge intervjupersonerna denna konfidentialitet kommer inga läsare av studien 

att kunna identifiera de personer som deltagit och därigenom skyddas deras integritet (Kvale 

& Brinkmann, 2009).     
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4.5 Reliabilitet och validitet 
När vi har genomfört vår studie och intervjuerna med de fem pedagogerna har vi haft vårt 

syfte i bakhuvudet hela tiden och genom det har vi också tänkt på reliabiliteten. Med 

reliabiliteten menas att studien är tillförlitlig och att den hela tiden ska syfta till att återkoppla 

och hänga samman med syftet i studien (Stukát, 2009). Vidare fortsätter Stukát att framhäva 

validiteten på studien. Med validiteten menar författaren att det är viktigt att studien kommer 

att mäta det som är avsett att mätas och därigenom får studien en hög giltighet. För att vi ska 

kunna ha en hög reliabilitet och validitet har vi spelat in intervjuerna och sedan transkriberat 

dem. Vi har även ställt oss frågor som: Har jag undersökt det som syftet var? samt: Är de 

resultat vi har fått fram tillförlitliga?  

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver reliabiliteten som om det vore lika hög tillförlitlighet 

oavsett om intervjun gjorts vid en annan tidpunkt och av någon annan, hade vi fått fram 

samma svar då? Vidare fortsätter författarna att diskutera om hur den intervjuade ändrar sina 

svar efter vem som genomför intervjun. För att vi ska få med så lite egna tolkningar som 

möjligt under intervjuerna har vi genomfört de fem intervjuerna tillsammans, men det är en av 

oss som har haft huvudansvaret för intervjun, därmed ökar reliabiliteten och risker för 

feltolkningar minskar. När det gäller validiteten förklarar Kvale och Brinkmann att det 

handlar om precis det som Stukát (2009) belyste nämligen att det handlar om giltigheten och 

sanningen för det som sägs. Kvale och Brinkmann (2009) fortsätter beskriva att validitet 

handlar om att mäta det som studien avser att mäta annars är validiteten inte trovärdig.      

4.6 Strukturerad intervju 
Att vi valt att göra intervjuer har att göra med att vi vill kunna förstå hur verksamma 

pedagoger ser på den laborativa matematiken och då även förstå deras vardag utifrån de 

intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). För att på bästa sätt få fram detta ur de 

intervjuade pedagogerna har vi valt att göra strukturerade intervjuer.  

 

Genom att utgå från en strukturerad intervju har vi valt att göra ett frågeschema där vi skrivit 

ner frågor där svaren kommer att bli ganska begränsade (Eliasson, 2006). Denna typ av 

intervju gör att det blir ganska lätt att dokumentera och analysera eftersom svaren inte kan 

sväva ut så mycket från frågan. Genom denna intervjuform är risken liten att vi som 

intervjuare påverkar de intervjuade pedagogerna i deras svar. Efter att vi skrivit vårt 

frågeschema (se bilaga 2) visade vi det för våra handledare och diskuterade om frågorna var 
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relevanta och om de höll sig inom vårt ämne. När vi fått klartecken från de att frågeschemat 

var okej började vi med intervjuerna.  

 

Eliasson (2006) beskriver att det som kan vara lite negativt med den strukturerade intervjun är 

att frågorna binder upp intervjuaren och det blir svårt att spinna vidare på intressanta svar, 

detta är för att det kan bli svårt att jämföra datainsamlingarna mellan de olika pedagogerna då 

de spunnit vidare på olika saker. Författaren förklarar även att denna typ av intervju är den 

enklaste och det är även denna typ som har den minsta påverkan på intervjupersonerna och 

deras svar. Vidare fortsätter författaren att påpeka att genom att använda denna typ av intervju 

blir reliabiliteten och validiteten högre i och med att den som intervjuas inte påverkas av 

intervjuarens inlägg i diskussionen. 

4.7 Genomförande 
När intervjufrågorna var skrivna och även godkända av våra handledare skickade vi ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till de pedagoger vi valt att genomföra intervjuerna med. Efter 

det bokade vi in möten med alla berörda där de fick bestämma tid och plats. Innan vi åkte ut 

till pedagogerna såg vi till att ha med oss vårt frågeschema, en diktafon där vi skulle spela in 

intervjuerna, vi tog även med oss block och penna för att kunna skriva upp sådant som är 

extra intressant under intervjun.  

 

När vi kom ut till intervjupersonerna började vi med att förklara lite om vårt arbete samt vårt 

syfte med arbetet, detta stod även i brevet som pedagogerna fått ut men vi valde att förtydliga 

det lite. Under intervjuerna ställde en och samma person frågorna för att det inte ska uppstå 

någon förvirring och den andre satt tyst och lyssnade och skrev ner om det dök upp något 

extra intressant.  

 

Intervjuerna varade mellan 15 och 30 minuter. Vi började med att transkribera en av 

intervjuerna tillsammans för att vi skulle göra så lika som möjligt när vi sedan transkriberade 

två intervjuer var. Kvale och Brinkmann (2009) belyser att transkribering innebär att något 

transformeras, alltså att det ändrar form och i det här fallet transformeras tal till text. I och 

med att vi transkriberar intervjuerna får vi med allt det som pedagogen sa ordagrant på papper 

och kan under arbetets gång gå tillbaka och titta på vad varje pedagog svarade på varje fråga. 

Efter transkriberingarna var gjorda satt vi tillsammans och letade efter likheter och skillnader i 
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svaren och om det var något som utmärkte sig i det som pedagogerna svarat och när vi hittat 

detta började vi skriva analysen.   
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5. Resultat och analys 
Vi väljer här i kapitel 5 att redovisa intervjufrågorna från de fem pedagogerna och koppla 

samman svaren från intervjufrågorna med rubriker som finns med tidigare i studien. Här 

kommer pedagogernas svar ifrån intervjuerna att synliggöras och detta följs upp med en 

analys i direkt anslutning till varje rubrik. I resultatet och analysen kommer fenomenologin 

fram eftersom detta kapitel handlar om det pedagogerna sagt under intervjuerna och att vi 

sedan kopplat samman det med det vi skrivit i litteraturgenomgången.  

5.1 Resultat utifrån: Lusten att lära och teorier  
Inga av våra intervjufrågor har tagit sin utgångspunkt utifrån rubriken lusten att lära eller de 

teorier vi har behandlat i teorikapitlet. Däremot anser vi att detta är betydelsefulla delar i 

undervisningen och utifrån intervjuerna kan vi se spår av dessa delar och har därför beslutat 

oss för att göra en analys utifrån det.   

5.1.1 Analys utifrån: pedagogernas sätt att se på Lusten att lära och teoretisk 
utgångspunkt   
Vi har genom intervjuerna sett att fyra av de fem pedagogerna använder sig utav Deweys teori 

och framför allt att slagordet ”Learning by doing” har en betydelse för inlärningen av 

matematiken. Arfwedson och Arfwedson (2008) beskriver att barnens tänkande utvecklas 

genom att de får tillverka, konstruera och mixtra med saker och det är det som de fyra 

pedagogerna belyser under intervjuerna. Vi upplever att den femte pedagogen vill och strävar 

efter att använda sig utav ”Learning by doing” men att pedagogen inte kommer dit eftersom 

han har ett hinder i att han själv inte känner sig säker på att använda det laborativa 

arbetssättet. Det som alla fem pedagogerna undermedvetet pratar om under hela intervjuerna 

är att den laborativa matematiken handlar om att förstå att matematiken finns i deras vardag. 

Detta är något som Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) tar upp genom att 

reflektionen är en stor och viktig bit i Deweys teori. Vi kopplar samman denna reflektion med 

samtal och att kunna se att matematiken finns i vardagen vilket även pedagogerna tar upp. I 

och med att pedagogerna anser att den laborativa matematiken handlar om att se att 

matematiken finns i vardagen samt styrker det vardagsnära arbetssätt som Arfwedson och 

Arfwedson (2008) påpekar, nämligen att skolans viktigaste uppgift är att starta och 

vidmakthålla tankeoperationerna hos eleverna.  

 

Den femte pedagogen (pedagog C) kan vi koppla samman med Vygotskijs teori och det som 

Ahlberg (2001) och Säljö (2000) påpekar om skolans sociala praktik. Eftersom pedagog C 

använder sig mycket av läroboken blir eleverna enskilda individer i ett sammanhang. Det vi 
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har svårt att se utifrån detta arbetssätt med läroboken är att eleverna får egna upplevelser och 

tolkningar av matematiken som Ahlberg (2001) lyfter fram som en viktig bit när de arbetar i 

läroboken. Framför allt pedagog B, D och E belyser att det är viktigt att eleverna kan lära sig 

av varandra genom både genomgångar, samtal, diskussioner och pararbete. Detta är något 

som Williams (2006) belyser som viktigt att barn lär sig av varandra och det bygger även 

Vygotskijs teori på, att det sker en utveckling i samspel med andra. Vygotskijs teori handlar 

om att lärandet är socialt och lärandet sker genom att kunskap förmedlas genom erfarenheter 

från person till person (Säljö, 2010). Pedagog B använder sig mycket av genomgångar och att 

eleverna får förklara för varandra och detta kan kopplas till Vygotskijs teori eftersom det där 

sker ett lärande genom att eleverna byter erfarenheter och detta sker i socialt sammanhang i 

klassen. Säljö beskriver Vygotskijs proximala utvecklingszon och den går att koppla med det 

vi sett och hört under intervjuerna eftersom eleverna byter erfarenheter och lär av varandra.   

5.2 Resultat utifrån: Laborativ matematik – vad är det?  
Pedagog A menar att laborativ matematik för henne handlar om att kunna använda material 

och att eleverna ska kunna förstå vad det är de gör. Hon beskriver även att den laborativa 

matematiken handlar om att åskådliggöra matematiken för eleverna och att den blir mera 

vardagsnära för de samt att eleverna får uppleva och göra matematik med andra sinnen. 

Pedagog A anser att alla elever gynnas av att få arbeta med laborativ matematik, men hon 

förklarar även att det kanske är de som har svårt med den abstrakta matematiken som gynnas 

lite mer. Hon beskriver att ”det handlar om att göra det så att eleverna förstår och att de sen 

kan överföra det laborativa till det abstrakta” (Pedagog A).  

 

Pedagog B beskriver att laborativ matematik handlar om att kunna delge varandra tankar 

genom samtal. För pedagog B är samtalet en väldigt viktig ingrediens för att den laborativa 

matematiken ska fungera. Vidare menar hon att om den laborativa matematiken utgår ifrån 

elevernas livsvärld så blir det roligare och lättare att förstå, hon beskriver att hon ofta 

använder eleverna i klassen när de ska lösa problem istället för fiktiva figurer. Pedagog B 

menar att alla elever gynnas av att få arbeta laborativt men att de som har svårigheter gynnas 

lite mer än de andra eleverna. Hon beskriver att de gäller att kunna synliggöra matematiken i 

vardagen för eleverna och att den laborativa matematiken hjälper till att synliggöra detta.  

 

Pedagog C förklarar att för honom handlar laborativ matematik om att synliggöra 

matematiken för eleverna. Synliggörandet sker på ett konkret sätt där man tar hjälp av 



23 

 

passande material som eleverna kan känna på och ta i. Pedagog C anser att de elever som har 

svårigheter med matematiken är de elever som gynnas mest av att få använda laborativ 

matematik.   

 

Pedagog D betonar att laborativ matematik för henne handlar om att kunna använda sig av 

olika saker för att synliggöra sitt eget tänkande. Pedagog D påpekar att alla elever gynnas av 

att arbeta med laborativ matematik. Hon belyser att alla elever lär sig på olika sätt och därför 

anser hon inte att det finns någon som gynnas mer eller mindre av att arbeta med laborativ 

matematik.  

 

Pedagog E påpekar att laborativ matematik för henne handlar om att arbeta praktiskt och att 

kunna konkretisera matematiken för eleverna. Vidare belyser pedagog E att alla eleverna 

gynnas att få arbeta med laborativ matematik. Hon menar även att de svaga eleverna i 

matematik gynnas lite mer än de övriga eleverna.  

5.2.1 Analys utifrån: Pedagogernas sätt att se på laborativ matematik 
Något som är gemensamt för alla pedagoger är att den laborativa matematiken handlar om att 

synliggöra matematiken och att elever ska få arbeta med konkret material, pedagogerna 

beskriver också att det handlar om att göra matematiken vardagsnära och få eleverna att förstå 

att matematiken finns runt omkring dem. Detta är även något som Rystedt och Trygg (2010) 

framhäver då de pratar om den laborativa matematiken som ett sätt att gå från det abstrakta till 

det konkreta. Vidare belyser författarna att eleverna behöver hjälp för att dra paralleller 

mellan den laborativa matematiken och den abstrakta matematiken. Författarna pratar även 

om att det är många olika sinnen som används när den laborativa matematiken sker och det är 

något som pedagog A pratar om under intervjun och anser är viktigt för elevernas lärande.  

 

Pedagog D belyser att alla elever lär sig på olika sätt. De fem pedagogerna nämner att alla 

elever gynnas av den laborativa matematiken och några av pedagogerna beskriver att det 

framförallt är de svagpresterande eleverna som gynnas mest.  Rystedt och Trygg (2010) 

framhäver att den laborativa matematiken utgår ifrån varje elevs individuella nivå och därför 

gynnar den alla elever oavsett vart i sin utveckling de befinner sig. Eleverna kan inom den 

laborativa matematiken utveckla sin begreppsvärld i sin egen takt för att ta sig från det 

konkreta till det abstrakta. 
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Det som ingen av pedagogerna nämner under intervjuerna är de didaktiska frågorna. Dessa 

frågor tar Rystedt och Trygg (2005) upp och beskriver då att framförallt hur- frågan är den 

viktigaste och att det är de didaktiska frågorna som är en god grund för att få elevernas 

lärande i fokus.   

5.3 Resultat utifrån: Laborativt material – vad är det? 
Pedagog A menar att laborativt material handlar om att eleverna ska få möjlighet och kunna 

använda konkret material samtidigt som de till exempel kan avväga att hämta rätt 

mätinstrument för att mäta ett specifikt mått. Det handlar även om att de ska kunna använda 

materialet för att lösa olika typer av uppgifter och kunna koppla det konkreta till det abstrakta. 

Målet för eleverna när de använder laborativt material är att de ska kunna göra matematiken 

begriplig. 

 

Pedagog B poängterar att det inte ska finnas något rätt och fel när eleverna arbetar med 

laborativt material utan att de får lov att tänka på olika sätt och även komma fram till olika 

lösningar så länge de har en förklaring till hur de har tänkt. Pedagog B menar att hon gärna tar 

fram olika typer av plockmaterial som eleverna kan känna på och ta i och då få en bättre 

uppfattning om vad de gör.  

 

Pedagog C belyser att eleverna får arbeta med olika material vid olika tillfällen och typer av 

uppgifter. Han beskriver bland annat att eleverna använder sig utav stenar vid en typ av 

uppgift. Pedagog C menar att laborativt material är sådant material som eleverna kan använda 

när det behöver förstå uppgifter konkret. 

 

Pedagog D förklarar att när hon tänker på laborativt material så tänker hon att eleverna 

arbetar tillsammans, de diskuterar och utbyter idéer och förklarar för varandra hur de tänker. 

Något som inte eleverna tänker på men som faktiskt är väldigt laborativt är när de lägger 

pärlplattor. De skapar olika mönster och placerar ut olika färger med mera. Pedagog D 

förklarar att laborativt material kan vara precis vad som helst som både du och eleverna 

använder sig av.  

 

Pedagog E beskriver att det laborativa materialet är sådant som finns i elevernas vardag och 

det gäller att få dem att förstå att även saker som inte de anser handlar om matematik faktiskt 
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gör det ändå. Det laborativa materialet ska handla om att få eleverna till att förstå det dem gör 

på ett konkret sätt. 

5.3.1 Analys utifrån: Pedagogernas syn på laborativt material 
Något som de fem pedagogerna har gemensamt med författarna Rystedt och Trygg (2005) är 

att det laborativa materialet ska vara en hjälp för att kunna koppla det konkreta till det 

abstrakta. Författarna framhäver också att det inte finns något entydig definition av vad 

laborativt material är för något och detta går även att se spår av i det som pedagogerna sa 

under intervjuerna. För pedagogerna kan laborativt material vara olika saker, en beskriver det 

som plockmaterial, en annan som stenar och så vidare. Något som både pedagog D och 

författarna Rystedt och Trygg tar upp är att det laborativa materialet kan hjälpa till att hitta 

mönster och olika samband. Det som pedagogerna beskriver som laborativt material är mera 

så kallat vardagliga föremål än pedagogiskt material som Rystedt och Trygg benämner de 

olika typerna av laborativt material. Eftersom pedagogerna anser att de kan använda sig av 

olika material till olika uppgifter och att detta material kan vara i princip vilket material som 

helst. 

5.4 Resultat utifrån: Pedagogens roll och individualisering  
Pedagog A belyser att hon har en viktig roll inom det laborativa arbetssättet. Hon beskriver 

att som pedagog måste man kunna presentera olika typer av material samt att det kan finnas 

flera lösningar på samma uppgift. Som pedagog gäller det att få elever att förstå syftet med 

det de gör. Pedagog A anser att hon använder sig ganska mycket av laborativt material i sin 

undervisning istället för att alltid plocka fram läroboken, men hon påpekar att det inte ser 

likadant ut för alla elever. En del elever använder det laborativa materialet i stort sett hela 

tiden medan vissa plockar fram det ibland. Pedagog A framhäver även att hon alltid använder 

sig av laborativt material vid genomgångar för att göra det så klart som möjligt för alla elever.   

 

Pedagog B betonar att hon har en jätteviktig roll i att leda in eleverna till rätt frågeställningar 

där de kan tänka och förklara olika uppgifter. Hon beskriver att det är viktigt att finns där för 

eleverna som ett stöd och även vara tillgänglig för alla. Men den här rollen finnas inte bara i 

klassrummet under matematiken utan den finns långt innan där all förberedelse sker innan det 

laborativa arbetet kan börja. Pedagog B använder sig mycket av genomgångar i sin 

matematikundervisning, men det är inte bara hon som pratar utan alla eleverna är delaktiga 

och kan förklara för varandra. Hon använder läroboken som ett komplement till 

genomgångarna där eleverna får bearbeta sådant som de gått igenom på tavlan eller som de 
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har diskuterat på något annat sätt. Pedagog B berättade att hon klippte ur sidorna om 

subtraktion ur elevernas böcker för att de inte skulle behöva sitta och traggla sådant som de 

redan gjort massor av gånger.     

 

Pedagog C beskriver att hans roll som pedagog är att finnas till hands för alla elever och 

hjälpa de elever som behöver hjälp. Vidare förklarar han att till största del använder sig av 

läroboken och att eleverna får använda laborativt material för att kunna lösa uppgifterna i 

boken.  

 

Pedagog D belyser att hon har en jättestor roll som pedagog i arbetet med matematiken. Bara 

att få eleverna till att förstå kräver stort engagemang av dig som pedagog och sen handlar det 

även om synliggöra för dem att matematiken finns överallt runt dem. Men det som hon 

framförallt påpekade och som hon tyckte var det viktigaste utav allt som pedagog är att ha en 

positiv inställning till matematiken över huvudtaget. Pedagog D anser att hon använder 

läroboken och det laborativa materialet ungefär lika mycket.    

 

Pedagog E understryker att hon har en stor roll för elevernas lärande eftersom det är 

pedagogen som introducerar matematiken, ger dem utmaningar och ser till så att de blir 

engagerade. Hon beskriver att den största delen av undervisningen ägnas åt ett laborativt 

arbetssätt, vidare beskriver hon att det är det som passar bäst i förskoleklassen där inlärningen 

ska ske under lekfulla former.  

5.4.1 Analys utifrån: Pedagogernas syn på sin roll i det laborativa arbetssättet  
Fyra av fem pedagoger säger att de har en stor eller en jättestor roll inom det laborativa 

arbetssättet vilket även Rystedt och Trygg (2005) framhäver som en viktig del i det laborativa 

arbetssättet eftersom det kommer att påverka elevernas lärande. Pedagog C beskriver att hans 

roll är att finnas till hands för eleverna, detta fenomen att bara finnas till hands och ge stöd till 

eleverna beskriver Skolverket (2004) som en effekt av den allt mer ökande individualiserade 

undervisningen. Rystedt och Trygg (2005) belyser att det är viktigt att pedagogerna kan ställa 

utmanande frågor till eleverna och detta är något som Pedagog D och E lyfter fram. Pedagog 

B betonar att samtal inom matematiken är väldigt viktigt och det är ett medel som hon 

använder sig väldigt mycket av i sin undervisning. Det som dessa fem pedagoger pratar om 

kring matematiken speglar inte det som Skolverket (2008) hävdar i sin internationella 

utredning om att matematikundervisningen till största delen handlar om självständigt arbete. 
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Även det som Skolverket (2004) hävdar i sin nationella utredning av grundskolan att 

genomgångarna minskar går emot det som några av pedagogerna berättar om sin 

undervisning, pedagog A och B beskriver att de använder sig mycket av laborativt material 

vid genomgångarna och speciellt pedagog B belyser vikten av genomgångar för att eleverna 

ska få en förståelse för matematiken.  

 

Den enda av pedagogerna som berättade att undervisningen utgår ifrån läroboken är pedagog 

C, de andra pedagogerna använder läroboken som ett komplement till den laborativa 

matematiken och pedagog E beskriver att den laborativa matematiken är den del av 

undervisningen som får störst plats. Skolverket (2003) hävdar att om eleverna får känna att de 

lyckas, förstår samt att de lär sig påverkar matematiken positivt och genom en laborativ 

matematikundervisning kan eleverna lättare förstå. Pedagog A beskriver att användandet av 

det laborativa materialet kan se olika ut för olika elever och att uppgifterna blir mer anpassade 

till att passa varje enskild elev. 

5.5 Resultat utifrån: Möjligheter och svårigheter 
Pedagog A beskriver att hon bara ser en massa möjligheter med att arbeta laborativt och 

framför allt så får eleverna en verklighetsanknytning till det som de gör. Hon nämner att några 

svårigheter är att det kanske inte alltid finns tillräckligt med material, att en del elever behöver 

väldigt tydlig handledning och att det då blir svårt att hinna med att hjälpa alla elever, att 

eleverna kanske inte förstår syftet med att arbeta laborativt och att det då kan bli lek istället 

för lärande. Pedagog A framhäver även att en svårighet också kan vara att det tar längre tid 

men hon belyser även att det måste få lov att ta tid. Ytterligare en svårighet kan vara att 

eleverna inte förstår att de räknar matte när de använder sig av laborativt material.   

 

Pedagog B påpekar att det inte finns några direkta hinder för ett laborativt arbetssätt, men 

ibland kan hon uppleva att det blir för stora grupper för laborativt arbete även om hon delar in 

klassen i olika grupper för då blir det svårt att hinna titta, lyssna och ställa frågor till alla 

elever. Möjligheterna med det laborativa arbetssättet är att befästa matematiken genom att inte 

arbeta i boken och de får en verklighetsanknytning när de inte bara ser siffror. Svårigheterna 

med att arbeta laborativt är att hinna med all förberedelse med att till exempel laminera, 

klippa, klistra och hitta annat bra material. En annan svårighet är att det lätt blir högljutt men 

det är på grund av att det är ett friare arbetssätt och en friare miljö, när eleverna pratar visar 

det på ett intresse för det som görs.   
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Pedagog C anser att möjligheten med det laborativa arbetssättet är att eleverna får se 

matematiska lösningar på ett konkret sätt samt att de svagpresterande eleverna får en tydligare 

bild av matematiken. Vidare beskriver pedagog C att svårigheterna med att arbeta laborativt 

är att han känner sig osäker på arbetssättet och plockar därför hellre fram läroboken, att det 

blir tidsbrist och svårt att hinna med att hjälpa och se alla eleverna. Ytterligare en svårighet 

som han ser är att ekonomin inte räcker till att köpa in laborativt material samtidigt som han 

känner sig osäker på om det behöver kosta pengar. Vidare beskriver han att det är lättare för 

föräldrarna att hänga med i elevernas utveckling om de arbetar i läroboken och det blir även 

lättare att hinna med det centrala innehållet och de kunskapskrav som finns för elever i 

årskurs 3. Pedagog C beskriver även att en svårighet med att arbeta laborativt är att vissa 

elever anser att det är pinsamt att plocka fram och använda laborativt material. 

 

Pedagog D framhäver att möjligheterna är hur många som helst och att eleverna får en insikt 

om vad de gör istället för att öva upp rabbelkunskapen. Ytterligare möjligheter med det 

laborativa arbetssättet är att eleverna blir medvetna om att matematiken finns i vardagen och 

att de behöver kunna matematik för att tillexempel kunna baka. Pedagog D menar att en 

svårighet med det laborativa arbetssättet är att det kan bli rörigt och att det tar lite längre tid 

annars finns det inga svårigheter med detta arbetssätt.  

 

Pedagog E belyser att det finns väldigt många möjligheter och fördelar med ett laborativt 

arbetssätt. Eleverna får tidigt möta matematiken på ett konkret sätt och de lär sig att förstå att 

matematik inte bara handlar om siffror och tal i en bok utan matematiken är något som finns 

runt om oss i vår vardag. Genom det laborativa får eleverna möta matematiken ur flera olika 

aspekter och det blir lättare för eleverna att möta och förstå den framtida 

matematikundervisningen. De svårigheter som finns med det laborativa arbetssättet är att det 

kan vara bra att genomföra detta arbetssätt i mindre grupper och att det kan vara svårt att hitta 

utrymme för flera små grupper både vad gäller pedagoger och lokaler. Vidare påpekar 

pedagog E att många pedagoger kan uppleva den laborativa matematiken som en svårighet på 

grund av att de är för fokuserade på att hinna med ett visst antal sidor i matteboken.  

5.5.1 Analys utifrån: Möjligheter och svårigheter inom den laborativa matematiken 
Fyra pedagoger anser att det finns väldigt många möjligheter med den laborativa matematiken 

medan pedagog C anser att möjligheten med det laborativa arbetssättet är att framförallt de 
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lågpresterande eleverna får se matematiken konkret. Malmer (2002) befäster det som 

pedagogerna pratar om nämligen att eleverna får uppleva matematiken på ett konkret sätt, 

författaren belyser även att det laborativa arbetssättet möjliggör inlärning hos eleverna och 

genom det får de även en verklighetsanknytning som pedagogerna nämner är viktigt för att 

kunna förstå matematiken. En del av pedagogerna nämner även det som Löwing och Kilborn 

(2002) och Rystedt och Trygg (2005) pratar om att det laborativa materialet kan ge eleverna 

nya tankeformer och strategier och samtidigt kan det vidga synen som eleverna har för att lösa 

olika uppgifter. Pedagog E förklarar att eleverna får möta matematiken ur olika aspekter 

genom det laborativa materialet och det är även något som Rystedt och Trygg (2005) nämner 

som en positiv aspekt av den laborativa matematiken eftersom de får möjlighet att lära sig att 

det finns flera olika sätt att lära sig på.   

 

Pedagogerna är relativt eniga om att det inte finns så mycket svårigheter med den laborativa 

matematiken, dock nämner en av pedagogerna att han hellre plockar fram läroboken eftersom 

han inte känner sig säker på detta arbetssätt. Löwing och Kilborn (2005) beskriver att en 

svårighet med det laborativa arbetssättet är att se till att eleverna förstår syftet med det och det 

är något som Pedagog A nämner som en svårighet, hon menar på att en del elever inte kan 

koppla ihop det laborativa materialet med matematiken. Rystedt och Trygg (2005) beskriver 

att det finns två olika sätt att se på matematiken och den enda som nämner något om att 

matematiken kan bli en lek är pedagog A. Hon beskriver att den laborativa matematiken kan 

leda till lek om eleverna inte vet vad de ska göra med materialet. Något som pedagog A och C 

beskriver är att det kan bli svårt att hinna med och hjälpa alla när det laborativa materialet är 

med i undervisningen och det kan leda in på det som Löwing och Kilborn (2005) pratar om 

med att det kan vara svårt att konkretisera all matematik. Pedagogerna pratar mycket om att 

det laborativa arbetssättet är bra för att det ger en konkret bild av att matematiken används i 

vardagen men Malmer (1990) belyser att många elever förknippar matematik med teoretisk 

kunskap. Rystedt och Trygg (2005) nämner riktigt matematik där läroboken har den centrala 

rollen och det är denna form av matematik som pedagog C bedriver i sin undervisning. 

 

5.6 Resultat utifrån: Lgr 11 i matematik  
Pedagog A poängterar att det inte finns några kunskapskrav som är kopplade direkt till 

laborativ matematik, men det är och kan vara ett sätt för att kunna nå kunskapskraven. Det 

handlar om att skapa en förståelse för matematiken och att förstå att matematiken finns 

utanför matteboken. 
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Pedagog B menar att det är självklart att den laborativa matematiken följer kunskapskraven. 

Allt som står i kursplanen kan bearbetas genom laborativt arbetssätt. Men det är viktigt att det 

ena inte utesluter det andra och därför anser pedagog B att det behövs både abstrakt och 

konkret matematik. Det viktigaste när man arbetar laborativt är samtalen, där kan allting inom 

matematiken tas upp och begreppen synliggörs.  

 

Pedagog C berättar att han tycker att den laborativa matematiken uppfyller matematikens 

kunskapskrav. Men samtidigt är han tveksam till hur alla kunskapskrav ska hinnas med 

eftersom den laborativa matematiken är tidskrävande och vidare påpekar han att det inte finns 

några direkta kunskapskrav till den laborativa matematiken.  

 

Pedagog D anser att den laborativa matematiken kan kopplas till det som står i kursplanen för 

matematik.  

 

Pedagog E anser att om man använder läroplanen och matematikens kursplan på rätt sätt så 

kan den absolut nå upp till de måluppfyllelser som finns.  

5.6.1 Analys utifrån: Laborativ matematik i kursplanen för matematik 
Alla pedagogerna är överens om att den laborativa matematiken uppfyller de mål och 

kunskapskrav som finns i kursplanen för matematik. Som en del av pedagogerna berättar så 

finns det inga mål i kursplanen där den laborativa matematiken nämns, men de fortsätter att 

belysa att många av de kunskapskrav som finns i matematikens kursplan kan bearbetas genom 

laborativt arbetssätt. Skolverket (2011a) beskriver att matematik är en verksamhet som är 

kreativ, reflekterande och problemlösande. Denna beskrivning passar in på det som 

pedagogerna tidigare har berättat om hur de arbetar med laborativ matematik. Precis som 

pedagog B berättar om sin undervisning styrker kursplanen att det är viktigt med 

kommunikation för att senare kunna använda matematiken som ett funktionellt verktyg 

(Skolverket, 2011b).   
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6. Diskussion 
Här i kapitel 6 kommer vi att föra en diskussion kring vårt resultat i förhållande till våra 

frågeställningar och vårt syfte. Diskussionen kommer at kopplas samman med 

litteraturgenomgången. Vi har valt att dela upp diskussionen i underrubriker där vi diskuterar 

metod och resultat i varsin rubrik.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vår undersökning bäst besvaras 

genom kvalitativa intervjuer (se metodkapitlet). Vi valde att samla in det empiriska materialet 

genom intervjuer men precis som vi beskriver i metodkapitlet blev empirin väldigt omfattande 

och därför beslutade vi oss utifrån Nyléns (2005) synsätt att sammanfatta materialet vilket vi 

gjorde genom transkriberingar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär det att man 

ändrar om till en annan form. Detta är något vi anser att vi har gjort då vi har ändrat våra 

transkriberingar från ljud till text. För att alla fem intervjuerna skulle transkriberas ut efter 

samma form beslutade vi oss för att gemensamt sätta oss och göra den första transkriberingen 

tillsammans och de andra fyra delade vi upp sinsemellan och utgick efter samma struktur.  

Kvale och Brinkmann menar att det är positivt att använda sig av samma sorts struktur vid 

transkriberingen eftersom annars finns det möjlighet att vi som transkribenter påverkar 

transkriberingen vilket i slutänden påverkar resultatet av studien. Vidare har vi under både 

transkriberingen och övrigt arbete med studien ställt oss frågor som om vi har undersökt det 

syftet var? samt om resultatet vi fått fram är tillförlitligt?  

 

Kvale och Brinkmann menar vidare att vi genom den kvalitativa metoden försöker förstå 

frågorna utifrån intervjupersonernas inställning och erfarenhet. Vidare menar författarna att vi 

som undersökare ska kunna förstå intervjupersonens svar utifrån hans/hennes perspektiv 

vilket vi anser vara en svårighet samtidigt som vi tror att det här kan smyga sig in 

missuppfattningar. Men samtidigt menar Stukát (2005) att det är vårt jobb som undersökare 

att sätta ord på intervjupersonernas svar och vidare kunna förstå och tolka empirin i studien 

och inte förutsäga något innan studien är genomförd.   

 

Vi anser att vår studie är tillförlitlig då vi utfört forskningen utifrån de etiska reglerna som 

finns och som vi beskriver ovan (se kapitel 4.4) och för att försäkra oss om att vår studie ska 

innehålla så lite feltolkningar som möjligt har vi gemensamt genomfört våra fem intervjuer 

vilket gör att vår reliabilitet ökar. Vidare har vi beskrivit tillvägagångssättet och resonemanget 

för intervjupersonerna utifrån det Kvale och Brinkmann (2009) och Denscombe (2004) 
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diskuterar och därefter låta intervjupersonerna ta del av resultatet innan publiceringen. Detta 

har vi valt att göra för att säkerställa eventuella missuppfattningar kring intervjupersonernas 

verklighet och för att ytterligare säkerställa och höja reliabiliteten och validiteten i studien.  

 

För att försäkra oss om att studien inte ska innehålla någon påverkan från oss skribenter valde 

vi att använda oss av strukturerade intervjuer som minskar risken för eventuell påverkan 

genom att i förväg ha nerskrivna frågor som ganska begränsat besvaras av intervjupersonen. 

Då svaren besvaras inom vissa ramar har intervjupersonen mindre chans att sväva ut i sina 

svar vilket gör att chansen för oss skribenter att påverka resultatet mindre. Dock anser vi att 

denna intervjuform kan ha en negativ inverkan då den binder upp intervjuaren vilket i sin tur 

gör det svårt att spinna vidare på intressanta svar, dock anser Eliasson (2006) att reliabiliteten 

och validiteten ökar med denna intervjuform som vi nämnt ovan påverkas inte 

intervjupersonen av intervjuaren under själva diskussionen.   

6.2 Resultatdiskussion 
Denna studie visar på hur fem pedagoger förhåller sig till den laborativa matematiken och hur 

de använder arbetssättet. Pedagogerna visar på en bred kunskap om vad det innebär att arbeta 

laborativt och de har förstått att materialet till detta sätt att arbeta kan hittas var som helst, det 

bara är en av pedagogerna som pratar om att ekonomin inte räcker till för att arbeta laborativt.  

Under intervjuerna hade vi ingen möjlighet att se vilka olika sorters material de använder och 

hur deras undervisning ser ut, men det som verkar vara viktigt för alla pedagogerna är att 

matematiken ska handla om glädje och att de utvecklar sina matematikkunskaper precis som 

Skolverket (2003) beskriver.    

 

Pedagogerna i studien nämnde alla att den laborativa matematiken kan hjälpa alla eleverna 

och framförallt de svagpresterande eleverna. I och med att den laborativa matematiken kan 

utgå ifrån varje enskild elevs behov och individuella nivå gynnar den alla elever som deltar i 

matematikundervisningen, detta är även något som författarna Rystedt och Trygg (2010) 

lyfter fram som positivt med den laborativa matematiken. Något annat som alla pedagogerna 

är överens om är att den laborativa matematiken hjälper eleverna att förstå matematiken på ett 

konkret sätt och även att den gör matematiken vardagsnära. Utefter detta kan vi se att alla 

pedagogerna vill arbeta laborativt och att de vill kunna hjälpa alla elever att förstå 

matematiken i vardagen, men alla pedagoger i undersökningen har inte kommit lika långt i 

detta avseende. 
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Det som är roligt att se är att det finns ett engagemang hos pedagogerna, dock är det på olika 

nivåer, att arbeta laborativt och de kan se att det går att koppla samman den laborativa 

matematiken med de kunskapskrav som i kursplanen för matematik som finns i Lgr11. 

Pedagogerna belyser dock att det inte finns några utsatta kunskapskrav för den laborativa 

matematiken men Skolverket (2011a) betonar att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att möta matematiken i olika sammanhang och därmed kunna förstå dess 

betydelse. Pedagogerna kopplar samman detta med att den laborativa matematiken handlar 

om att gå från det konkreta till det abstrakta och även se nyttan av matematiken i vardagen, 

något som även författarna Rystedt och Trygg (2005) belyser. 

 

Pedagogerna i studien ser många möjligheter med att arbeta laborativt och de nämner många 

gånger under intervjuerna att det handlar om det som Malmer (2002) belyser nämligen att 

uppleva matematiken på ett konkret sätt. De hinder som de nämner är tidsbrist och att det kan 

ibland vara för stora grupper. Något annat som de nämner som ett hinder är att det ibland inte 

finns material till alla elever och detta anser vi vara en trolig orsak och ursäkt till att många 

pedagoger ute i verksamheterna hellre plockar fram läroboken. Fyra av de fem pedagogerna 

som deltar i studien svarar att de använder sig mycket av laborativ matematik medan den 

femte pedagogen hellre plockar fram läroboken på grund av att han känner sig osäker på 

arbetssättet.  
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7.  Slutsats och sammanfattning 
Här i kapitel 7 kommer vi att sammanfatta och besvara våra frågeställningar. 

 

Vår första frågeställning löd: hur använder pedagogerna laborativ matematik i sin 

undervisning? Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att pedagogerna använder sig av 

laborativ matematik i undervisningen men detta sker dock på olika grader. Fyra av 

pedagogerna i vår studie använder sig mycket av laborativ matematik i sin undervisning 

medan den femte pedagogen känner sig osäker på arbetssättet och utgår till stora delar av sin 

undervisning ifrån läroboken istället. Alla fem pedagogerna använder sig av det laborativa 

materialet för att få eleverna att förstå matematiken på ett konkret sätt. En av pedagogerna 

använder framförallt materialet till de svagpresterande eleverna för att ge de ytterligare stöd i 

matematikundervisningen.  

 

Utifrån vår andra frågeställning som löd: hur ser pedagogerna på laborativ matematik och 

laborativt material? Har vi kommit fram till att alla pedagoger i vår studie är positiva till den 

laborativa matematiken och materialet. Tre av våra fem pedagoger som ingick i studien menar 

att även kommunikation ingår i den laborativa undervisningen och använder sig därför av 

detta vid varje matematiktillfälle. Alla fem pedagogerna använder sig av det laborativa 

materialet på så sätt att eleverna ska få en förståelse för det abstrakta på ett enkelt och konkret 

sätt. Vi har i vår studie upptäckt att pedagogerna ser många möjligheter med den laborativa 

undervisningen dock existerar det ett fåtal svårigheter som tillexempel tidsbrist.    

 

Vår tredje och sista frågeställning löd: vilken roll har pedagogerna i den laborativa 

matematikundervisningen? Vi har under intervjuerna och genom den litteratur vi använt oss 

av kommit fram till att pedagogernas roll när det gäller laborativ matematik är oerhört viktig 

för elevernas lärande. Pedagogerna i studien menar att lärarens roll är att finnas till hands och 

ge eleverna stöttning i undervisningen och samtidigt hjälpa eleverna att förstå och göra 

matematiken vardagsnära och begriplig. Samtidigt tyder den litteratur vi behandlat på att 

pedagogens roll har oerhörd stor betydelsen när det gäller lusten att lära samtidigt som den 

tyder på att pedagogens kompetens är en av de viktigaste byggstenarna i undervisningen som 

avspeglar sig på eleverna och dess lärande. 
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8. Fortsatt forskning 
Vi anser att den laborativa matematiken är relativt ung när det gäller forskningssammanhang 

och hoppas framtida forskning kommer att undersöka just detta område. Vi har i vår studie 

undersökt hur pedagogerna använder sig av den laborativa matematiken i sin undervisning 

samt pedagogens roll och dess synsätt på laborativ matematik och det laborativa materialet. 

Vi anser att det vore intressant att undersöka vilken form av laborativt arbetssätt som lyckas 

bäst i undervisningen och vad man som pedagog kan förbättra i sin undervisning. 

 

I våra intervjuer framkommer det att fyra av fem pedagoger anser att alla gynnas av den 

laborativa undervisningen samtidigt som man kan uttyda att fyra av fem pedagoger anser att 

de svagpresterande eleverna gynnas mest av den laborativa undervisningen. Utifrån detta 

anser vi att det hade varit oerhört intressant att undersöka vilka elever det egentligen är som 

gynnas mest av den laborativa undervisningen och framför allt gynnas alla av den?   
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Informationsbrev till pedagoger 
 

Högskolan i Halmstad 

LUT/Lärarutbildningen i Halmstad  

Kurs: Allmänt utbildningsområde 61-90 

 

Informationsbrev 

2011-10-28 

 

Examensarbete med utgångspunkt på laborativt arbetssätt 

 

Hej! 

Vi heter Emilié Nilsson och Elin Staaf och vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete 

som utgår ifrån en empirisk studie kring laborativ matematik i skolår F-3. Vi läser just nu vår 

sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad där det ingår att skriva ett 

examensarbete.  

 

Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på hur verksamma pedagoger använder sig av 

laborativ matematik i sin undervisning. Vårt mål blir därför att sammanställa empirin i en 

vetenskaplig studie.  

 

Vi vill intervjua dig som är klasslärare och undervisar i ämnet matematik i skolår F- 3. Vi 

kommer endast att publicera dina svar i vår vetenskapliga studie och varken ditt namn eller 

den skola du arbetar på. 

 

Genom att du deltar i vår studie kan du hjälpa oss att bidra i en positiv riktning mot ett 

laborativt arbetssätt. Vi är därför oerhört tacksamma om du vill bidra med kunskap i vår 

empiriska studie.  

 

Tack på förhand 

Emilié Nilsson & Elin Staaf 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på: 

Emilié Nilsson 070-XXX XX XX 

eller 

XXXXXXXX@student.hh.se  
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Intervjufrågor 
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

3. Vad har du för utbildning? 

 

4. Vad har du för klass? 

 

5. Hur stor är klassen/gruppen? 

 

6. Vad är laborativ matematik för dig? 

 

7. Använder du dig av laborativt arbetssätt i din undervisning? 

 

8. Varför?/varför inte? – svårigheter – möjligheter  

 

9. Vilka elever anser du gynnas mest av laborativt arbetssätt?  

 

10. Hur bedömer du laborativt arbetssätt?  

 

10.1 Hur dokumenterar och utvärderar du elevernas arbetssätt? 

 

11. Hur stor del av din undervisning använder du dig av laborativt arbetssätt kontra 

traditionell undervisning? 

 

12. Hur viktig roll har du som pedagog i arbetet med laborativt material? 

 

13. Vad ser du för fördelar med laborativ matematik?  

 

14. Vad ser du för nackdelar med laborativ matematik? 

 

15. Anser du att laborativ matematik följer matematikens måluppföljelser?  

 

 

 


