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Laborativ Matematik 

Hur kan man arbeta och varför? 

Frida Gutung 

Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om laborativ undervisning i matematik i en klass 3-4.  Den laborativa 

matematiken anses bra för att den hjälper eleven att förstå det abstrakta med hjälp av konkret 

material och diskussion. Syftet med uppsatsen är med hjälp av observationer undersöka den 

laborativa undervisningen som många undersökningar anser vara bra och hur en laborativ 

undervisning kan se ut. Syftet är också att se hur språket och kommunikationen mellan elev-elev 

eller lärare- elev bidrar till utveckling. Uppsatsen utgår från ett sociokulturellt perspektiv med 

Vygotkij som frontfigur. I uppsatsen visas fyra olika laborativa material som användes under 

mina observationer. Det viktiga med dessa material är att den som använder det ska veta syftet 

och målet med övningen för att tillägna sig kunskapen på rätt sätt. Utan syfte och mål är 

materialet dött. Diskussion och reflektion ska hjälpa eleverna framåt i utvecklingen. 

Nyckelord 

Laborativ matematik, sociokulturellt perspektiv, Vygotskij. 
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Kapitel 1: Inledning/bakgrund 

Under utbildningen på Stockholms Universitet har det funnits en pågående diskussion kring 

skolans matematikundervisning och hur den undervisningen borde se ut.  En vanlig uppfattning 

tycks vara att den traditionella matematikundervisningen borde ersättas av en mer laborativ 

matematikundervisning där eleverna får experimentera och kommunicera kring matematik. 

Anledningen till detta är att eleverna ska få en större förståelse för matematik, men också att fler 

elever blir delaktiga i processen som finns kring matematiken. Poängen med detta blir att 

eleverna förstår vad det är de ska lära sig och vad de lärt sig sig, det blir alltså mer medvetna 

kring sitt eget lärande. En traditionell matematikundervisning kan göra det väldigt svårt för en 

del elever. Ett exempel på de elever som kan komma att stöta på problem kan vara de som har 

läs och skrivsvårigheter. De får då problem med matematik på grund av deras svårighet med att 

läsa uppgifterna korrekt. I många fall är det alltså inte matematiken som är svår. Med 

traditionell undervisning menar jag den undervisningen som är bunden till eller utgår från en 

lärobok i matematik, där den laborativa och experimentella undervisningen i matematik inte 

existerar eller har en väldigt liten del.  Den laborativa matematiken innebär däremot att växla 

mellan det konkreta och abstrakta i matematiken. Det konkreta materialet ska hjälpa till för att 

det abstrakta i matematiken ska bli förståeligt.  

 

Det har framkommit i olika studier bland annat i en av Heddens (1986) att de vanligaste 

anledningarna till varför många inte använder sig av laborativt material i undervisningen är brist 

på pengar och tid men också att klassrumsmiljön väntas bli stökigare än vid traditionell 

undervisning. Malmer (2002) anser att den laborativa matematiken är mycket viktig för att 

eleverna ska få en bättre förståelse och utveckla den abstrakthet som matematik innehåller men 

också för att få omväxling i undervisningen som i sin tur skapar motivation och intresse för 

matematiken. 
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1.1 Styrdokument  

Matematikundervisningen ska utgå från dessa styrdokument oavsett vilken undervisningsform 

man använder, därför är dessa relevanta: 

 

I skolverkets texter står det att: 

– Utbildningens kvalitet kan förbättras genom att den i högre grad karaktäriseras 

av bl. a fler inslag av praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser 

av den abstrakta matematiken. Elever behöver få möta fler representationsformer 

än text, så att fler sinnen aktiveras och därigenom skapar olika 

möjligheter till lärande, förståelse och upplevelser av att lyckas (Skolverket, 

2003b).   

Citatet kan jag direkt koppla till mina observationer för att det är den konkreta och praktiska 

undervisningen som varit i fokus under mina observationer. 

 

– Målet handlar om att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer 

genom att uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling med hjälp 

av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, 

tabeller och bilder (Skolverket, 2009b). 

– För att utveckla ett alltmer abstrakt tänkande kan konkretiserande material 

och bilder användas parallellt med matematiska symboler och begrepp(Skolverket, 2009b). 

Detta mål speglar hur viktigt språket och kommunikationen är i den laborativa undervisningen 

Detta fann även jag, vilket visar sig i mitt resultatkapitel. 

 

I kursplanen i matematik står det bland annat: 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

 

– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig 

matematik och att använda matematik i olika situationer, 

 

– inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

 

– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 

samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. Skolverket (2000) 

 
 

  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den laborativa undervisningen som många 

undersökningar anser vara bra och hur en laborativ undervisning kan se ut. Syftet är också att se 

hur språket och kommunikationen mellan elev-elev eller lärare-elev bidrar till utveckling. 
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Kapitel 2: Teoretiska 

utgångspunkter 

2.1 Laborativ matematik 

I en artikel skriven av Rydstedt & Trygg (2010) beskrivs det att intresset för den laborativa 

matematiken är stort. De menar att den laborativa matematiken ger eleverna ett ökat intresse och 

att rädslan för att matematik är svårt minskar. Eleverna får använda flera av sina sinnen i 

inlärningen .  

 

Missuppfattningar mellan lärare och elev är väldigt vanliga, det eleven visar läraren och hur 

läraren tolkar detta kan ofta vara felaktigt. Därför kommunikation en mycket viktig del i det 

laborativa arbetssättet men även i övrig undervisning. Ett bra sätt att genomföra en uppgift 

menar (Battista, 1998; Battista & Clements, 1996; Pang, 2009) kan vara att eleverna först får 

gissa eller uppskatta resultatet av ett experiment, sedan genomföra det och slutligen jämför sin 

gissning med resultatet. Detta för att bli medveten om sin tänkande och förstå vad som skett. 

2009 genomförde Dianne Goldsby en forskningsöversikt över den forskning som finns om 

laborativ matematik med inriktning mot yngre barn. Hon kom fram till bland annat detta: 

 

- Elever som använder laborativa material kan prestera bättre, enligt de studierna 

ingående kriterierna, jämfört med dem som inte gör det 

- Hur lärare utnyttjar ett material och vilka resultat eleverna når beror på lärarens 

erfarenhet och kunnande 

- Relationen mellan materialet och det matematiska begreppet är inte alltid uppenbart för 

eleven 

- Hur lång tid det laborativa materialet är en del i undervisningen påverkar resultatet och 

för de äldre eleverna påverkas resultatet om de själva får ta ansvar för när och hur 

materialet ska användas 

- Hur elever förstår ett material beror på den undervisning de får och olämpliga samband 

mellan material och begrepp kan leda till och förstärka missuppfattningar 

- Material kan inte på egen hand förväntas förbättra undervisningen. 
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2.1.2. Dokumentation av lärande 

En annan viktig del i den laborativa miljön är att dokumentera elevernas lärande. Berthold, 

Nuckles & Renkl (2007) menar att när det laborativa materialet är borttaget finns inget kvar som 

berättar vad som skett och vad eleverna lärt sig till skillnad från traditionella prov och test som 

dokumenteras på papper. Ett sätt att dokumentera detta menar Berthold, Nuckles & Renkl 

(2007) kan vara att skriva, de menar att skrivandet hjälper oss att bli medvetna om vad vi lärt 

oss och vad vi inte lärt oss – den metakognitiva processen. De menar också att eleverna måste 

förstå varför de skriver för att detta ska ge goda resultat. Rystedt & Trygg (2010) menar att det 

kan vara en kritisk punkt med laborativ matematik om detta inte genomförs noga och på rätt 

sätt. De anser att det är viktigt att göra skrivandet till en del av undervisningen för att detta inte 

ska göras bristfälligt eller glömmas bort. Dysthe (2002) menar att skrivandet är ett hjälpmedel 

för att blir medveten om sina egna tankar och kunna utveckla dem, men hon anser att denna typ 

av skrivande får för lite plats i skolorna. Dysthe (2002) menar att skrivandet tar vara på tanken, 

som gör det möjligt att återuppta den för att följa dess utveckling. Heddens (1997) har fler 

förslag på hur eleverna kan få visa sina kunskaper och hur läraren ska få större förståelse för 

elevernas kunnande. Detta till exempel genom att lyssna när de diskuterar samt att observera när 

de arbetar själva samt i sampel med andra. Ställa hur och varför frågor för att få ett utförligare 

svar samt att eleverna får skriva ner hur det tänkt när de löst en uppgift i stället för att bara 

skriva svaret på lösningen. 

 

2.1.3. Vardagliga/pedagogiska material: 

Man kan dela upp det laborativa materialet i två olika grupper enligt Julianna Szendrei (1996). 

Den första gruppen är vardagliga föremål som finns i det vardagliga livet exempelvis nötter eller 

pinnar. Den andra gruppen kallar hon pedagogiska föremål som är tillverkade i ett avseende för 

ett visst lärande som till exempel centikuber som används för att lära sig positionssystemet. 

Enligt Szendrei (1996) finns det en nackdel med det laborativa materialet, hon menar att eleven 

kan bli så engagerad i själva materialet som kan vara väldigt underhållande att den matematiska 

tanken tappas bort. Julianna Szendrei skrev 1996 en artikel om laborativ matematik, hon menar 

att det laborativa inslagen alltid har funnits i ämnet men att det inte alltid har varit populärt och 

inte heller används på rätt sätt. Men att det på senare tid har fått ett uppsving och att det nu finns 

väldigt mycket olika laborativa material att välja att arbeta med. En diskussion har funnits kring 

om det är till fördel att använda vardagliga material eller pedagogiska material, men Szendrei 

(1996) menar att det pedagogiska materialet är inte magiskt, utan det kräver en hel del tanke och 

planering om man ska lyckas få ut det man vill av materialet. 
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2.1.4. Laborativ/ lärobokbaserad undervisning 

Det är lätt att tro att man ska välja mellan ett laborativt arbetsätt i matematik eller ett 

”traditionellt” läroboksbaserat arbetssätt men Petterson (2003) menar att dessa två ska 

komplettera varandra. Holt (1982) menar att det laborativa arbetssättet är bra vid 

individualisering som i dagens skola är ett mycket aktuellt begrepp. Holt (1982) anser att 

eleverna kan arbeta utifrån sina egna kunskaper och färdigheter. Eva Riesbeck skrev 2008 en 

avhandling där hon driver ett samtal kring frågor som: vad sker i mötet mellan vardagliga och 

vetenskapliga begrepp under samtal i och om matematik? Även Riesbeck (2008) har fått 

uppfattningen att många elever tycker matematik är tråkigt just på grund av att det i många fall 

är enformigt och att det alltid ska vara lugnt och tyst under matematiklektionerna. Hon menar att 

i flera olika styrdokument drivs en diskussion om att det är viktigt att eleverna ska få tala 

matematik. Att få tala matematik kan tolkas på flera olika sätt enligt Riesbeck (2008) och hon 

menar också att lärarna inte får tillräckligt stöd i läroplaner och andra styrdokument för att 

kunna utveckla matematiklektionerna som det verkar tycks önskvärt enligt styrdokumenten. 

Styrdokumenten är för allmänna och det lämnar lärarna i sticket menar Reisbeck (2008). 

 

2.1.5. Lärarens roll 

Många olika forskare har kommit fram till att läraren har en mycket viktig roll i det laborativa 

arbetssättet. Om läraren lägger fram ett material utan att förklara dess innebörd kan detta 

användas på fel sätt och i sin tur ger detta inte det resultatet som önskades, vilket kan resultera i 

att målet med lektionen och användandet av materialet inte uppnås. Läraren ska vara en 

vägledare genom arbetet samtidigt som eleverna får sin frihet att experimentera och undersöka 

det laborativa materialet i sin undervisning. Läraren ska också skapa intresse och funderingar i 

elevers lösningar för att diskussioner ska framträda kring matematiken. Detta för att genom 

diskussion får eleverna grepp om sitt eget tänkande och kan också se sina misstag. Men också 

för att läraren ska kunna se hur eleverna tänker. Nilsson (2005) har ett antal punkter som han 

tycker speglar lärarens roll i undervisningen. Läraren bör: 

 

– organisera och leda arbetet 

– tydliggöra syftet med laborationen för eleverna 

– peka på kritiska punkter och ställa utvecklande frågor 

– tillsammans med eleverna pröva olika lösningar 

– möjliggöra diskussioner mellan eleverna 

– ställa krav på det språk som används 

– skapa kognitiv konflikt, vilket han ser som ett nödvändigt led i lärandeprocessen 

för att en förändring i tänkandet ska komma till stånd. 
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Heddens (1986) diskuterar hur läraren kan hjälpa eleven från det konkreta till det abstrakta 

tänkandet genom olika slags frågeställningar och övningar. Holt (1982) menar att den laborativa 

undervisningen ger fördelar vid individualisering, att alla elever kan arbeta med liknande 

uppgifter men på sin egen kunskapsnivå och med de begrepp eleven behärskar.  

Det betonas ofta i litteraturen att det är sättet som man använder materialet på som är det 

väsentliga. Löwing och Kilborn uttrycker sig så här: 

 

”En av de viktigaste poängerna med konkretisering har man tappat bort redan när man 

kallar ett laborativt material för ett ”konkret material”. Materialet i sig är dött och äger 

inte någon konkretiserande egenskap. Genom att använda materialet på ett sådant sätt att 

det underlättar den språkliga förståelsen av en operation eller tankeform, så har man 

däremot använt materialet i konkretiserande syfte. Men det är ändå inte materialet som är 

konkret. Om man lyckas konkretisera något eller inte är alltså helt beroende av hur 

materialet används”. (Löwing & Kilborn, 2002,s204) 

 

2.2. Det sociokulturella perspektivet 

Jag har valt att använda mig att ett sociokulturellt perspektiv i min observation. Enligt Säljö 

(2005) strävar det sociokulturella perspektivet efter att svara på frågorna: Hur tillägnar sig 

människor samhälleliga erfarenheter? Hur lär hon sig använda dem i olika sammanhang? Och 

hur lever insikterna och kunskaperna vidare? Alltså vad Säljö (2000) påstår är att perspektivet 

handlar om hur människor formas av kulturen de befinner sig i och de kulturella verktyg som 

finns i deras omgivning. Säljö (2000) säger också att i ett sociokulturellt perspektiv är det inte 

fråga om att vi lär oss utan vad vi lär oss av olika situationer. Han menar också att samspelet 

mellan individ och kollektiv är centralt inom perspektivet. Hur dessa samspelar och vad 

individen lär genom kollektivet och vad individen klarar av på egen hand (Säljö, 2000). Säljö 

(2005) anser att utmaningen är att se hur individer och kollektiv ändrar sina sätt att hantera olika 

situationer i sin omvärld, hur dessa förstår vad som händer samt sig själva. Vidare säger Säljö 

(2000) att människan lär på individnivå men också på kollektiv nivå som i olika föreningar, 

arbetsplatser eller till och med på samhällsnivå. Säljö (2005) menar att det sociokulturella 

perspektivet inte är ett universellt perspektiv, man kan därför inte ta för givet att det fungerar 

som det beskrivs i alla olika samhällen. Detta för att i vårt västerländska samhälle använder vi 

oss mycket av olika redskap och media för att kommunicera och utvecklas. I ett samhälle där 

det inte finns tillgång till dessa redskap på samma sätt måste man se på lärande utifrån ett annat 

perspektiv och synsätt. Man ser hela tiden individen och kollektivet ihopkopplat med sin 

omgivning och vad den innehåller som teknik och olika sociala sammanhang. Människan är en 
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biologisk varelse som föds med olika fysiska och psykiska resurser. Genom tiden har 

människan förändrats och utvecklats men perspektivet ser inte denna förändring som något som 

skett i människans hjärna utan att människan har utvecklat en kultur och redskap som gjort att 

individen klarar av så mycket mer i sin omgivning än vad hon hade gjort utan dessa verktyg. 

Det som skiljer det sociokulturella perspektivet från många andra utvecklingspsykologiska 

teorier anser Säljö (2005) är att lärande kommer före utveckling. Han menar att det 

sociokulturella perspektivet inte har de olika stadier av utveckling som många av de andra 

perspektiven har, också att i de övriga perspektiven ser man att lärandet kommer inifrån 

individen samtidigt som man i det sociokulturella perspektivet anser att lärandet kommer till 

individen i samspel med sin omvärld. Det sociokulturella perspektivet beskriver att man kan 

lära sig att läsa, skriva, snickra eller dansa men det är först när individen kan tillägna sig dessa 

färdigheter i samspel med sin omvärld som individen utvecklas. Vygotskij var en av de främsta 

inom det sociokulturella perspektivet, han ansåg vikten av individens miljö och omgivning samt 

samspelet man andra för en fördelaktig utveckling.  

 

2.3. Centrala begrepp 

2.3.1 Lev Vygotskij (1896-1934) 

Lev Vygotskij (1896-1934) var den som lade grunden för det sociokulturella perspektivet, om 

människan och hennes lärande och utveckling. Gunilla Lindqvist (1999) har översatt en del av 

Vygotskijs texter och hon menar att Vygotskij såg den biologiska faktorn som basen och 

grunden till våra medfödda reaktioner. Därför är det miljön vi vistas i som ger oss nya 

erfarenheter och reaktioner. Han menar också att uppfostran byggs på sociala händelser och att 

man uppfostrar sig själv genom att förändra sitt beteende genom egna erfarenheter.  Man 

(Lindqvist.1999) menar ändå att skolan behövs. Även on individen uppfostrar sig själv behöver 

barn en miljö som passar den. Den vuxnes miljö är inte den samma som barnets. Han menar att 

skolan ska vara en ”handlingen skola” och att det är pedagogens uppgift att skapa den miljö 

barnet behöver för att lära och utvecklas. Lindqvist (1999) skriver att det krävs en aktiv elev, en 

aktiv lärare och en aktiv miljö. Så här lät Vygotskijs reformpedagogiska idéer: 

1. utnyttja och inte undertrycka barnets naturliga resurser 

2. intresse som huvudmotivation istället för plikt och tvång 

3. allsidig utveckling istället för ensidig intellektualism 

4. en utvecklingsbetingad undervisning med betoning på individuella skillnader 

5. aktivitet som ledande metodisk princip 
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6. tema- och helhetsundervisning istället för logisk-systematisk ämnesindelning 

7. läraren som mer av handledare än kunskapsförmedlar och maktutövare 

8. bättre kontakt mellan skolan och närmiljön (Lindqvist, 1999.sid 73) 

 

Säljö (2005) menar att han utvecklade den grundläggande idén om mediering genom 

verktyg/redskap och hur relationen mellan stimulus och respons ser ut med hjälp av dessa. 

Kansanen (2000) visar detta med denna enkla triangel även kallad ”Den didaktiska triangeln” 

   

Innehåll 

 

 

 

 

 Lärare          Elev 

 

Triangeln bör tolkas på så sätt att om det inte finns en aktivitet mellan lärare och elev kan inte 

eleven ta till sig innehållet i lektionen/övningen på rätt sätt. Vygotskij (1934) betonar vikten av 

språket, han menar att man kommer längre i sin utveckling och vid lösningar av olika problem 

med hjälp av språket. Vygotskij (1934) anser att svårigheter som uppstår för barnet i exempelvis 

lösningen av en uppgift, kan barnet lösa problemet på ett lättare sätt genom att använda sitt 

språk. Mindre barn använder ofta sitt språk muntligt, alltså de tänker högt. Medans äldre barn 

och vuxna ofta använder sitt språk i huvudet. Man tänker alltså lösningen på samma sätt som ett 

mindre barn men tyst för sig själv. Den laborativa undervisningen lockar alltså fram språket till 

användning. Genom att elever får arbeta mycket med varandra och med olika material används 

språket som en del av hjälpmedlen att lösa uppgiften. Samma sak gäller kommunikationen 

mellan lärare och elev. Dialogen individer emellan måste finnas för att eleven ska ta till sig 

uppgiften på rätt sätt. Detta är vad ”den didaktiska triangeln” ovan beskriver. Man skulle också 

kunna byta ut läraren till en annan elev och koppla detta till Vygotkijs tankar kring den 

närmaste utvecklingszonen. En elev som kommit längre i sin utveckling kan genom dialog och 

kommunikation hjälpa en annan elev framåt i sitt lärande. Vygotksij (1934) menar också att 

språket inte bara speglar tanken utan språkliggörandet bidrar också till att forma och utveckla 

tänkandet. 
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2.3.2 Mediering/medierande verktyg 

Ett av de centrala begreppen i det sociokulturella perspektivet är bland andra mediering som 

Säljö (2000 sid. 81) beskriver på detta sätt: ”mediering innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella 

och fysiska redskap.” Allstå är det vi tänker och föreställer oss alltid påverkade av vår miljö. Vi 

blir färgade av vår omvärld redan från födseln och är alltså inte blanka blad som ska fyllas med 

kunskap. Detta sker ofta med hjälp av medierande verktyg/redskap. 

 

Begreppet medierande verktyg finns också inom perspektivet och som även Vygotskij använder 

sig av är medierande verktyg som kan beskrivas som ett redskap som tar oss längre än vad våra 

biologiska resurser någonsin skulle klara av. Säljö (2000) beskriver dessa verktyg och redskap 

som fysiska och intellektuella resurser som hjälper oss att agera i och hantera vår omvärld. 

Dessa är enligt Säljö (2000) centrala för lärande och utveckling i det sociokulturella 

perspektivet. De är en viktig del av kulturen som hjälper oss i olika situationer för att lösa 

eventuella problem som uppstår. Utan hjälp av medierande redskap som cyklar, bilar, tåg eller 

kikare, kameror med mera skulle vi inte kunnat utvecklas så mycket som vi har. Vi skulle aldrig 

ha kunnat se och lära oss om till exempel rymden utan våra medierande redskap. Detta för att 

människans syn inte har kapacitet att se på så långt håll. Enligt Säljö (2005) är även medierande 

verktyg en viktig del av livet för en människa med något slags handikapp. Två exempel kan 

vara att med hjälp av talböcker, eller blindskrift kan blinda läsa och med hjälp av olika slags 

proteser kan människor som blivit tvungna att amputera ett ben, gå på sina ben igen.  Vi kan 

alltså även skapa våra egna medierande verktyg och inte bara använda oss av sådant som redan 

finns i vår omgivning. Ett namn för alla fysiska redskap vi har i vår värld kallar Säljö 

(2000,sid.29) artefakter. Det är allt vi använder oss av för att underlätta för oss själva det vill 

säga byggverktyg, olika fordon med mera. Säljö (2005) beskriver att Vygotskij menade att vi 

måste inse vilken roll redskap/verktyg har för vårt lärande och vår utveckling. För att förstå det 

använde sig Vygotskij av olika exempel, som att låta en människa knyta en knut på sin näsduk 

för att komma ihåg en viktig uppgift. Knuten uppfyller då sin uppgift som medierande redskap 

och gör att individen kommer ihåg sin uppgift trots att knuten i verkligheten inte kan uppfylla 

den funktionen egentligen. Säljö (2005) menar att de medierande redskapen skapar en helt ny 

tankeverksamhet hos oss människor. Med olika medierande resurser kan vi inte bara klara av 

komplicerade situationer utan vi kan också reflektera kring det vi gör samt att kommunicera 

med andra människor.  
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Man kan skilja mellan två olika redskap, det första är det fysiska redskapet, vilket tidigare 

nämnts som artefakter. Dessa redskap är de som människan har tillverkat för att underlätta för 

oss själva och vår omgivning, som skruvmejslar, osthyvel eller hårborste. De språkliga 

redskapen innefattar bland annat intellektet och kommunikationen.  

 

2.3.3. Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskij använder begreppet den närmaste utvecklingszonen centralt i sina teorier. Säljö 

(2000,sid.19) menar att Vygotskij ansåg att människor ständigt befinner sig under utveckling 

och i ständig förändring. Han menar också att vi hela tiden har möjlighet att ta till oss kunskap 

från våra medmänniskor. Vygotskij menade att genom våra fysiska och intellektuella redskap 

som vi behärskar att använda ser vi mönster och möjligheter. Man ser alltså människan som en 

varelse som ständigt är på gång att skapa nya redskap med hjälp av sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Med hjälp av dessa erövrar människan nya områden med hjälp av sina erfarenheter 

och tidigare kunskap. Detta är det Vygotskji kallar den närmaste utvecklingszonen Säljö (2000 

sid.120). Med den närmaste utvecklingszonen menar han avståndet mellan vad en människa kan 

prestera på egen hand utan något stöd och vad man kan prestera med någon annan till exempel 

en vuxen eller en kamrat med mer kunskap. Man kan säga att den mer kompetente individen 

leder den mindre kompetente. Säljö (2000 sid 124) menar att det finns fyra steg i denna 

utveckling som gör att en person kan tillägna och behärska nya redskap för att utvecklas. De 

fyra stegen ser ut så här: 

 

”a. I den första fasen saknar man förtrogenhet med redskapet och dess funktion i en 

speciell praktik. 

b. Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer 

kompetent person. 

c. Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på egen 

hand. Man kan också avgöra när det skall användas. Stödet kan nu minskas eller vara 

mer indirekt. 

d. Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när 

och hur det ska användas.” (Säljö 2000 sid.124) 
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En persons utveckling kan från början till slut beskrivas med denna bild Säljö (2000 sid. 122). 

Under denna process går personen igenom de fyra ovanstående stadierna.

 

2.3.4. Lärande 

Säljö (2000,sid.66) skriver att lärandet sker genom att vi i olika sociala sammanhang tolkar 

omvärlden och på så sätt utvecklas inom ramen för de normer och värderingar vi omges av. 

Som tidigare  nämnt så börjar vi formas redan från det att vi föds. Med hjälp av våra 

medmänniskor lär vi oss hur välden fungerar och hur vi ska fungera i den. Omgivningen 

uppmuntrar oss att agera och bete oss på det sätt som är ”rätt” i vår kultur. Säljö (2000, sid.67) 

menar också att barnet är starkt beroende av den vuxne. Barnet blir som en lärling till den vuxne 

som visar hur man uppför sig i olika sociala situationer. Han menar också att kommunikation 

och användande av språket är centralt inom det sociokulturella perspektivet. Genom att 

kommunicera uppfattar barnet vad som sker i lekar och andra interaktiva situationer, och på så 

sätt lär sig barnet att agera med andra människor. Detta kan beskrivas som ett av det 

intellektuella och språkliga medierande redskapen som barnet får ta del av för att tydliggöra 

språkliggörandet.  

 

Kärnan inom perspektivet är en kombination av olika faktorer så som användandet av olika 

medierande verktyg, samspelet och kommunikationen mellan individer vilket den närmaste 

utvecklingszonen beskriver, samt lärarens roll i undervisningen. 

 

Uppnådd kompetens Utvecklingszon 
Framtida 

kompetens 
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Kapitel 3: Metod och 

genomförande 
Jag har genomfört en kvalitativ undersökning genom observation. Bjorndal (2002) beskriver 

den kvalitativa uppläggningen som mer flexibel än den kvantitativa därför att den lämnar 

utrymme för mig som observatör. Han menar att man efter hand får mer information och kan då 

gå djupare in på det man finner i sin observation. Nackdelen med den kvalitativa uppläggningen 

menar Bjorndal (2002) är att de data man producerar inte blir lika tydlig och ”hållbar” som i en 

kvantitativ undersökning. Det går inte att generalisera den data man får in i en kvalitativ 

undersökning på grund av att det är i mitt fall (en klass) ett så pass litet område som undersöks. 

Jag fotograferade det laborativa materialet samt observerade aktivitet i klassrummet och skrev 

observationsanteckningar. Den intervju som syns i mitt resultatkapitel är endast lärarens ord, 

eleverna varken intervjuades eller dokumenterades de på bild, med reservation av vissa 

kroppsdelar som exempelvis händer. Observationen genomfördes på det sätt som Bjorndal 

(2002) beskriver som observation av första ordnigen. Med det menar han att observationen 

genomförs på så sätt att den som observerar inte deltar i aktiviteten som ska observeras. Detta 

för att den som observerar ska ha rätt fokus. 

 

3.1. Urval 

3.1.2. Val av plats och situation 

Jag blev erbjuden att besöka en klass 3-4 i Stockholm som tillsammans med sin klasslärare och 

annan personal arbetar mycket laborativt både i matematik och i teknik. I mitt fall skulle jag 

undersökta hur den laborativa undervisningen kunde se ut i matematik, samt att se hur språket 

och kommunikationen mellan elev-elev och lärare-elev bidrar till utveckling. Tillsammans med 

klassläraren bestämde jag olika tillfällen som jag skulle besöka och observera den laborativa 

matematiken. Undervisningen skulle inte anpassas efter mina önskemål utan den skulle vara den 

brukar se ut. Vid ett tillfälle blev det dock inte som planerat. En lärarstudent skulle genomföra 

en laborativ lektion men ville inte att jag skulle närvara och observera så jag fick helt enkelt åka 

hem och återkomma en annan dag som passade bättre. Läraren i klassen har även skriftligt 

svarat på frågor som kommit upp under arbetets gång samt svarat skriftligt på frågor jag mailat 

till henne. 
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Klassrummet var relativt litet och elevernas bänkar stod oregelbundet utställda i klassrummet. 

Klassläraren hade placerat eleverna i par, andra i grupp och en del i rader. Väggarna i 

klassrummet var välfyllda av olika projekt som pågick eller var avslutade. Det fanns många 

olika diplom upphängda i klassrummet från tävlingar av olika slag som klassen deltagit i, främst 

olika matematik och tekniktävlingar men också olika insamlingar, som till exempel av 

aluminiumburkar. Det stod modeller av olika egenbyggda fordon och robotar lite här och där. 

Jag hade inte bestämt exakt vad jag ville observera eftersom jag inte visste hur lektionerna 

skulle se ut. Det jag visste var att jag skulle observera hur den laborativa undervisningen kunde 

se ut och hur samspel och kommunikation individer emellan bidrar till utveckling. 

 

3.2. Genomförande 

Vid alla tre tillfällen var jag bara en observatör som tog foton och antecknade, jag var bara 

delaktig i den mån att jag talade med eleverna när de tilltalade mig men jag ställde inte frågor 

eller bjöd in till konversation och kommunikation. Vid vissa tillfällen ställde jag frågor för att 

förstå materialet bättre.  Jag hade ingenting att göra med valet av elever som observerades. Jag 

fick helt enkelt anpassa mig efter den vanliga undervisningen och övriga aktiviteter på skolan.         

 

Tillfälle 1: 

Vid det första tillfället befann sig hela klassen, klassläraren och en extra personal i det vanliga 

klassrummet. Eleverna satt vid sina bestämda platser och läraren befann sig framme vid tavlan.  

Jag började med att sitta på en fast plats men en stund in i lektionen började jag röra mig mellan 

eleverna för att ta kort. Lektionen gick ut på att eleverna skulle räkna femtioöringar som dem 

samlat in till kampanjen ”Dammsug Sverige”. Begrepp som hälften/bubbelt diskuterades också. 

Eleverna skulle också sortera femtioöringarna efter årtal. Vissa elever ville prata om vad de 

gjorde och andra inte. Jag som observatör valde att de fick välja själva att blanda in mig i deras 

tankar eller inte. 

 

Tillfälle 2: 

Under det andra tillfället hade eleverna teknik. Vi befann oss i klassrummet men också ute i 

korridoren. Jag höll mig mest i korridoren där eleverna med hjälp av en enkelt byggd ramp 

skulle testa sina egenbyggda fordon. Vilket fordon var byggd på bästa sätt för att kunna färdas 

längst? Under denna aktivitet var jag passiv och var inte alls inblandad i aktiviteten. 

 

Tillfälle 3: 

Vid det tredje tillfället var jag med halva klassen i ”matteverkstaden” tillsammans med 

klassläraren. Vid detta tillfälle fick jag mycket information kring olika pedagogiska och 
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vardagliga material och hur de används. Eleverna spelade olika spel som hade olika syften. 

Vissa elever spelade för att de verkligen ville och andra spelade för att visa mig.  Jag tog foton 

på materialet och skrev anteckningar om hur de olika spelen fungerade och syftet med dem. 

Detta tillfälle kändes inte helt verklighetsbaserat eftersom de ville hinna visa så många material 

och spel som möjligt. Detta gjorde att det blev mycket information för mig att hinna anteckna 

och fotografera. Det blev en aning stressat.  

 

Intervjun med klassläraren gjordes via mail under observationstiden, i stort sett vid ett och 

samma tillfälle men följdfrågor jag ville ha svar på besvarades efterhand. 

 

3.3. Materialbearbetning 

Med hjälp av mina anteckningar och foton kommer jag i resultatkapitlet att beskriva lektionerna 

mer ingående samt den didaktiska tanken bakom varje lektion. Jag kommer även att redovisa 

foton på olika material och spel som används i den laborativa undervisningen samt vad jag såg 

av kommunikationen och samspelet individerna emellan. 

 

3.4. Tillförlitlighet 

Jag ville få inblick i hur en laborativ undervisning i matematik kunde se ut i ett vanligt svenskt 

klassrum. Men den inblick jag fick blev inte lika djup och ingående som jag hade hoppats. 

Eftersom klassen arbetar mycket med teknik parallellt med matematik fick jag även se en del av 

detta vilket inte var det jag skulle undersöka och observera. Detta tog alltså en del av min tid. 

Däremot var andra delar av undervisningen som tillfälle 1 helt enligt vardagens principer. Inget 

var konstgjort eller pågående för min skull. Det tredje och sista tillfället blev dock en aning 

konstlad version av verkligheten. I ”matteverkstaden” spelar de spel och gör andra aktiviteter 

för att främja inlärningen av matematik men under mitt besök ville de visa så mycket som 

möjligt vilket gjorde att det inte utspelade sig som en vanlig lektion i ”matteverkstaden”.  Det 

blev snarare en informationsstund om olika spel och material. Trots detta han jag observera en 

hel del av det jag ville se. Min undersökning bygger på observation av den laborativa 

undervinisngen i matematik och olika material, samt hur kommunikationen bidrar till 

utveckling. Hur elevernas bakgrund och kulturella kapital kan ha påverkat upplägget av 

lektioner eller användandet av olika material har inte fått någon plats alls i mina observationer. 

Eftersom jag har gjort en kvalitativ studie får man bedöma tillförlitligheten efter det. 
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3.5. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(1990) har fyra huvudkrav som man bör ta hänsyn till. Dessa är: 

Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens forskning. 

Samtyckekravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentalitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

3.6. Tillvägagångssätt 

Inledningsvis berättade jag för klassläraren vad min uppgift var och hur jag ville genomföra min 

undersökning. Jag fick då hennes medgivande (samtyckekravet). Vid mitt första besök i klassen 

berättade jag varför jag var där och vad jag skulle göra(informatinskravet). Jag berättade att jag 

skulle fotografera olika material men att eleverna själva inte skulle vara med på bilderna på 

grund av etiska skäl. Samspelet mellan eleverna syns därför inte på kort. Större delen av klassen 

har sedan tidigare tillåtelse från sina föräldrar att medverka på kort och klassens hemsida. 

Därför har jag inte tagit bort kort där det eventuellt syns händer eller andra kroppsdelar av 

eleverna. Det var tre elever som inte hade tillåtelse från sina föräldrar eller inte ville vara med 

på bild, dessa elever syns heller inte på något av fotona. Eftersom jag inte kände klassen sen 

tidigare har jag ingen vetskap om deras namn eller personnummer, men detta är heller inte 

väsentligt i min undersökning. Jag har inte intervjuat enskilda personer förutom läraren som 

även hon har tystnadsplikt kring enskilda personer, vilket gör att det inte finns några 

personuppgifter att skydda (konfidentialitetskravet). Min uppsats kommer endast att användas i 

studiesyfte (nyttjandekravet). 
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Kapitel 4: Resultat 

4.1. Beskrivning och analys av data 

De data som här beskrivs är hämtade från de två olika tillfällena jag observerade i en klass 3-4 i 

en skola i Stockholm där de arbetar aktivt men en laborativ undervisning i matematik. Mitt 

fokus ligger på hur undervisningen kan bedrivas och vilka material som kan användas samt hur 

språk och kommunikation bidrar till utveckling. De data som här framkommer bygger på mina 

egna anteckningar som jag skrivit i samband med att materialen använts samt foton som togs i 

samband med observationerna. Under tillfälle tre kommer jag benämna läraren som L och 

eleverna som E1,E2 och så vidare. Det är olika elever vid olika övningar men jag benämner dem 

på samma sätt genom hela reultatkapitlet. Jag kommer i detta resultatkapitel att fokusera på 

tillfälle ett och tre, detta på grund av att tillfälle två var mer en tekniklektion i stället för en 

matematiklektion och jag anser då att min studie skulle få fel fokus. 

 

Tillfälle ett: 

Denna lektion utfördes i det vanliga klassrummet i helklass medan läraren rörde sig i den främre 

delen av klassrummet. 

 

Syfte och didaktisk tanke med lektionen: Denna lektion byggde på en kampanj klassen varit 

med att bidra till, nämligen ”Dammsug Sverige” . Kampanjen gick ut på att samla in så många 

femtio-öringar som möjligt till förmån för BRIS, Child-Hood Sverige och SOS barnbyar. 

Förutom att delta i kampanjen hade eleverna även tidigare läst litteratur kring barns olika 

förutsättningar i världen. Vid detta lektionstillfälle var insamlingen i sitt slutskede och eleverna 

skulle räkna hur mycket de tillsammans lyckats samla ihop. I samband med detta tog läraren 

diskussionen kring hälften/dubbelt. Syftet var allstå att träna på hälften/dubbelt samt att räkna ut 

hur mycket de samlat ihop. Under räknandet av mynten där syns det tydligt att det finns flera 

strategier att välja för att komma fram till ett antal.  
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 Diskussionen fokus ligger hela tiden kring pengar, vem är på tjugolappen?  Hur mycket är 

hälften av 10 femtio-öringar? Hur mycket är dubbelt av 20 femtioöringar? Osv. Eleverna får 

också i uppgift att sortera mynten i åldersordning och se vilka det finns flest/minst av. Under 

hela lektionen finns en ständig konversation och kommunikation kring innehållet på lektionen. 

Här syns kopplingen mellan språket och tänkandet tydligt. Läraren för eleverna framåt genom 
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att ställa utmanande frågor. Dessa frågor väcker nya frågor även hos eleverna som gör att 

lektionen utvecklas ännu mer. Utan denna dialog hade lektionen fallit platt och den hade i stort 

sett bara gett svar på hur många femtioöringar de tillsammans samlat in. 

 

Tillfälle 3: 

Vid detta tillfälle befinner sig jag, klassläraren och halva klassen i ”matteverkstaden”. Där 

spelas det spel och det blir en slags visningsstund för mig kring ganska många spel och material 

som kan användas.  

 

Didaktisk tanke och syfte med lektionen: Vanligtvis är den didaktiska tanken kring 

”matteverkstaden” att eleverna på ett roligt och motiverande sätt tillägnar sig kunskaper i 

matematik. Det finns många olika aktiviteter att välja mellan vilket gör att det förhoppningsvis 

tillfredställer allas olika behov. Däremot blev som jag tidigare nämnt inte denna lektion som den 

brukar se ut i verkligheten. Syftet med lektionen blev då i stället att de skulle visa mig flera 

olika spel och material som de brukar använda sig av. Trots högt tempo lyckades jag fånga 

samspelet mellan elev-elev och lärare-elev (se 4:2). 

 

4.2. Material 1: 

”Rätt eller fel” 

 

 

Syfte: Detta spel tränar minnet, problemlösning och begrepp, samt att de använder sig av 

huvudräkning för att lösa problemen. Spelet kräver också en del läsförståelse. 
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Hur lär sig eleverna: 

Spelet innehåller ett antal bildkort. Ett av korten väljs ut och ska då memoreras i 10-30 sekunder 

av en eller flera elever. Här tränas minnet, samt läsförståelse eftersom det är text på bilden som 

man måste förstå för att senare kunna svara på frågorna. 

 

 

 

 

Till varje bildkort finns ett antal problemkort som ställer frågor utifrån bilden som 

memorerades. Detta är ett av dem. 

 

 

 

Med hjälp av dessa kort ska eleven svara på frågor som hör ihop med bildkortet. Problemkorten 

innehåller många olika begrepp som till exempel dubbelt/hälften, även här tränas läsförståelsen 

men framförallt begreppsförståelsen och minnet. 

Svarar gör eleven genom att hålla upp sitt svar med den här: 
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Sedan samlar eleven sina rätta svar i en hög och sina felaktiga svar i en annan hög. När frågorna 

till bildkortet är slut räknar eleven ihop sina antal rätt svar. 

 

Situation: 

E1: - Nallehjulet kostade nog 5 kr att spela på. Tror jag.. 

E2: - Nej, jag är säker på att det kostade sex, jag kommer ihåg det. 

E1: - Okej, men då kostar det 10 kr att spelat på chokladhjulet då. 

E2: - Japp. 

 

 

Mina reflektioner: 

Under mina observationer har jag sett att spelet går mycket ut på att gissa svaren. Om man inte 

har bra minne eller inte lyckas memorera hela bilden med texten som bilden innehåller på 10-30 

sekunder blir det väldigt svårt att svara rätt på frågorna även om eleven troligtvis skulle kunna 

svara på de relativt lätta frågorna i vanliga fall. Eleven som ska svara på frågorna tror jag lär sig 

minst i detta spel. Eleven som håller i bildkortet och kan svara på om hans gissningar är rätt är 

den som egentligen behöver tänka till och lösa problemet i uppgiften. Det verkar som 

memorerandet av bilden tar för mycket energi i uppgiften och att övriga delar av den didaktiska 

tanken då kommer i kläm. Däremot syns triangelns effekt tydligt i denna situation. Eftersom den 

ena eleven var säker på att han kommit ihåg rätt och då diskuterar detta med den första eleven 

kan elev ett lösa uppgiften korrekt. Utan denna dialog hade elev ett svarat fel på frågan. 
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4.3. Material 2: 

”Bilmatte” 

 

 

Syfte: I denna övning handlar det enbart om huvudräkning utifrån egna strategier. 

 

Hur lär sig eleverna? 

Spelet går ut på att man tejpar upp tre linjer tvärs över ett bord. Spelarna har fyra tärningar var 

och fyra bilar var med nummer på taken. Första spelaren slår sina tärningar och om han får 

summan av vad som finns på en av hans bilar får han flytta den ett steg framåt. Spelarna 

tillsammans avgör om det har räknats rätt. Den som är först över alla linjer med sina bilar 

vinner. 

 

 

Situation: 

E1: slår tärningarna och får 12, flyttar sin bil med tolv på taket. 

E2: slår tärningarna och får 9 och flyttar sin bil med 10 på taket. 
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E3: -men det där va ju fusk! 

E2: vaddårå? Det blev ju 10. 

E3: Neee, 3+4+2 blir ju 9. 

E1 och E2 räknar båda två prickarna på de slagna tärningarna och inser att det blev 9. 

E2: oj då, det blev visst 9. 

E3: ja just de, nu e det din tur( E1). 

 

Mina reflektioner: 

Spelet är ett bra sätt att individualisera övning av huvudräkning. Alla spelar samma spel men får 

använda sig av de strategier som de tycker bäst om. Det är också effektivt på det sättet att alla 

räknar allas poäng, eleverna kontrollräknar hela tiden deras kompisars resultat och diskuterar 

med varandra om de inte är överrens. Det är ju trots allt en tävling. Det blir ingen ”slötid” bara 

för att det är någon annans tur att slå. En annan positiv sak med spelet är att det är väldigt lätt att 

skapa och det är mer eller mindre gratis. Trots en lite barsk stämning uppstår en dialog mellan 

spelarna som gör att misstag undviks. De reder ut ”problemet” tillsammans och kommer fram 

till rätt lösning.  

 

4.4. Material 3: 

”Equilibro” 

 

 

Syfte: Att eleverna övar på olika geometriska former samt att de lär sig att läsa ”en karta”. 
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Hur lär sig eleverna? 

Genom lek och samarbete ska eleverna i par, grupp eller enskilt lägga en bild av de olika 

geometriska formerna.  

 

 

 

Situation: 

E1 lägger en bild utifrån kartan men den stämmer inte riktigt. 

E1: -jag är klar! 

L: - ser din bild likadan ut som på kartan? 

E1: - jaaa. 

L:- Är du säker? Titta ordentligt. 

E1: - nej det gör den inte riktigt. Det fattas ett sånt där tak. 

L: - vilken del menar du då? 

E1: - Den här. (håller upp en triangel) 

L:-ja just det en triangel. Vad gör att man vet att det är en triangel? 

E1:-Den har tre hörn. 

L:- Just precis. 

 

Mina reflektioner:  

Nackdelen med detta material är att om det utförs av elever som inte har kunskapen kring de 

geometriska formerna kommer dessa inte tränas utan det blir endast en övning i att lägga en 

figur av de olika geometriska formerna. Däremot kan det vara ett bra sätt att träna formerna om 

en av eleverna ligger på en högre kunskapsnivå än sin kamrat eller om en vuxen är inblandat i 

kommunikationen som i denna situation där läraren är den som för kommunikationen framåt. 

Eleven får de korrekta namnen på delarna han använder vilket han kan koppla ihop med sina 
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egna tankar kring formerna. Nästa gång han lägger spelet kanske han använder ordet triangel i 

stället för” taket”. 

 

 

4.5. Material 4: 

”Blundamatte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte: Med hjälp av egna erfarenheter och minnet tränar eleverna olika begrepp som 

tyngst/lättast, längst/kortast. Eleverna tränar också enheter som gram, hektogram, kilo osv. 

 

Hur lär sig eleverna? 

Eleverna sitter i en ring på mattan eller på ett annat ställe där alla får plats. Man lägger föremål i 

en ring i mitten av samlingen. En blir utsedd att dra ett kort där det står en beskrivande uppgift. 

De andra blundar och ska gissa vilket föremål uppgiftsläsaren menar. Med hjälp av minnet och 

egna erfarenheter kan eleverna gissa på ett föremål. 
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Situation: 

E1 lägger ett limstift och ett lite större gosedjur i E2s (blundar) händer. Limstiftet väger mer. 

E1: - vilken grej är tyngst? 

E2: - Den hårda grejen. 

E1: - rätt! 

L: Nu kan du titta. Hur visste du att den var tyngre? 

E2: - jag kände det. 

L: - Har storleken någon betydelse när det gäller vikt? 

E1: - nej, det beror på vad grejer är gjord av. 

L: Precis, en väldigt liten sak kan väga mycket mer än en stor om den lilla saken är tillverkad va 

till exempel bly och den stora utav bomull. 

 

Mina reflektioner: 

Detta tror jag är ett roligt sätt att träna minnet, begrepp och enheter på, men jag kan se en fördel 

i att uppgiften utförs i par i stället för i grupp på grund av att den som blundar och ska tänka ska 

få ta sin egen tid. Jag kan tänka mig att när uppgiften utförs i grupp är det många som inte 

hinner med att tänka och fundera innan någon annan har svarat. Fördelen med detta material är 

också att det kan tillverkas av nästan vad som helst. Det går alltså lätt att göra det själv. I denna 

situation gör kommunikationen mellan lärare och elev att läraren får en inblick i elevens 

kunnande. Eleven visar att den har förståelse för vikt och olika materials vikt. Utan denna 

kommunikation dem emellan hade inte läraren fått veta detta, det visar alltså också hur viktigt 

det är att vara en aktiv lärare i den laborativa undervisningen. 
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4.6. Skriftlig intervju med klasslärare: 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra en intervju med klassläraren i den klass där jag 

gjorde mina observationer. Intervjun syftar på att synliggöra klasslärarens tankar kring att arbeta 

med laborativt material i matematikundervisningen. 

Lärarens svar redovisas med kursiv stil. 

 

Vilka fördelar tycker du finns med den laborativa undervisningen, då främst i matte? 

 Man synliggör lärandet. Många elever har svårt att abstrahera. Förhoppningsvis kan alla det 

till slut. Att jobba praktiskt är roligare; har man roligt lär man sig mer. 

  

Vilka nackdelar finns? 

 Att man skjuter upp just förmåga att abstrahera. Eller att eleven ”leker” med saker fast den 

kan. Fast jag tycker att nackdelarna är egentligen få i lägre åldrarna. 

På skolorna är allmänt för lite praktisk matte och utematte. Man kan använda alla årstider och 

väderlek för att lära sig matte: mäta regn, bygga i snön, mäta skugga, använda löv och kottar 

och massvis med annat. 

  

Vilken är din roll i den laborativa undervisningen? 

Förklara vad uppgiften går ut på, dela in elever i förhoppningsvis fungerande grupper det vill 

säga att jag delar in eleverna utifrå deras olika nivåer. I grupperna kan de som kommit längre 

hjälp de lite svagare eleverna, alla är bra på olika saker, gå runt och stötta, ibland anteckna 

frågor utifrån samtal jag lyssnar på. 

Ibland sitter jag och inväntar rapportering. Det beror på vad det är för lektion eller del av 

lektionen. 

Man måste inte hålla på en hel lektion. Man kan inleda eller avsluta med praktiska övningar. 

  

Använder ni er av vardagliga eller pedagogiska material? Kombination kanske? varför? 

 Vi har köpt in material som finns i vår matteverkstad och har jobbat med det en samlad period 

förra våren. Vi använder oss av toapappersrullar, förpackningar, pinnar, frö, stenar och 

träbitar(spill) som vi får levererat av en snickare. Vi använder plastflaskor.  

  

Hur introduceras det laborativa materialet för eleverna? 

 Vissa spel och övningar introducerar vi vuxna till några elever som lär sig och övar. Sedan 

introducerar de sina fadderbarn. På det viset har vi fått både fadderskapsbiten och 

praktiskmatte i samma paket. 
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Hur vet man att eleverna har greppat den matematiska tanken bakom ett laborativt 

material/Övning? 

 Varje övning har mål. Vi brukar utvärdera lektioner. Eleverna har material där de har sina 

mål . Det utvärderar vi tillsammans så att både vi lärare och eleven vet var eleven befinner sig i 

sin utveckling och om det är något som måste övas mer på.  

  

Hur dokumenterar ni lärandet? 

 Eleverna har sitt häfte Jag kan och jag har ett liknande häfte som heter Min egen kursplan. I 

dessa häften dokumenterar vi resultat.  

Exempel med olika arbeten har vi i temaböckerna. Vårt mattearbete är ofta temaknutet. Ibland 

låter vi bli att dokumentera själva övningar, oftast diskuterar vi resultat. 

Ibland går det väldigt fort så man känner att man inte hinner eftersnacka. Detta gör att vi 

lärare ibland inte hinner prata ihop oss om nästa lektion och vad vi borde ändra på för att göra 

det så bra som möjligt för elevernas utveckling. 

Men man måste också se allt lärande i ett perspektiv. Alla lektioner går inte som man planerat 

Hur kombinerar ni den laborativa undervisningen med den "traditionella undervisningen"? 

 Eleverna har sin bok och jobbar i den utifrån på vilken nivå de befinner sig. Om två år kommer 

jag att ha femmor som idag är år tre och jobba utan böckerna. Det har jag alltid velat men inte 

kunnat pga. att jag har åldersblandade grupper. 

Sedan är det viktigt att jag inte utplånar böcker: mina elever ska till (namn på mottagande 

skola)sedan och där är det mest boken som gäller. 

  

Vad anser du eleverna lär sig förutom lektionens "syfte" med hjälp av den laborativa 

undervisningen? 

 Vid laborationer och matteverkstad jobbar de ofta i grupp så samarbete är en vinst. Men 

framförallt att matte är ingenting abstrakt och onödigt utan att det har med vår vardag att 

göra: när vi handlar, reser, lånar pengar, bakar, lagar mat, passar tider, vet när det är 

födelsedagar, tidtabeller osv.  

  

Vad skulle du vilja lyfta fram om den laborativa undervisningen som är viktigt för mig att veta? 

 Om du kommer till en skola där få vågar jobba laborativt gå mot strömmen och kör ändå. Du 

vinner mycket, dina elever också och förhoppningsvis höjs deras resultat så de vågar tro att de 

är bra och vill plugga matte och naturvetenskap. 

 Man laborera för lite i skolorna för att det är bökigt, man måste städa och fixa innan och efter. 

Blanda alltid in eleverna i att ta fram, ta bort, städad, fylla på. Samla. 

Hitta ett sätt att tycka att det är viktigt och roligt så kommer dina elever komma ihåg dig.  
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Kapitel 5: Analys/Diskussion 

5.1. Analys 

I det här kapitlet kommer jag analysera och diskutera viktiga aspekter av vad laborativ 

matematikundervisning kan resultera i. Jag har delat upp analysen av undersökningen i sex olika 

infallsvinklar för att synliggöra de olika aspekterna. 

 

Språk 

Jag såg i mina observationer att språk och diskussioner samt användandet av laborativt material 

är det som främst bidrar till utveckling. Det är inte bara kommunikation lärare – elev emellan 

utan även eleverna emellan. De starkare eleverna lyfter de svagare vilket Vygotskij beskriver 

som ” den närmaste utvecklingszonen”. Utan diskussion hade varken jag som observatör, 

läraren eller eleverna varit medvetna om elevernas tänkande. Genom att det skapades en 

diskussion individerna emellan kunde vi alla ta del av vad eleverna redan behärskade och vad de 

lärde sig vid det speciella tillfället . Vygotskijs (1934) tankar kring språket som medierande 

verktyg är tydligt framtränade i mina observationer. Det är hela tiden diskussionerna och 

kommunikationen mellan de olika parterna som gör att materialet som används uppfyller målet 

med lektionen. Kommunikationen är avgörande för att inlärningen ska bli synlig och att 

eleverna blir medvetna om vad de lär sig eller vad de redan behärskar. Eva Reisbeck (2008) 

menar att flera olika styrdokument driver en diskussion om att det är viktigt för eleverna att tala 

matematik. Utifrån hennes resonemang är det här ett utmärkt tillfälle att få göra detta. 

 

 

Lärarens roll 

Läraren har en betydande roll i dessa sammanhang vilket jag också såg under mina 

observationer. Läraren ställde frågor som resulterade i diskussioner vilket hjälpte eleverna i sitt 

lärande och de blev medvetna om sitt tänkande. Det är bland annat läraren som leder eleverna 

framåt på ett sätt som skapar kommunikation och reflektion. Precis som Kasanens (2000)  

didaktiska triangel visar behöver det finnas en kommunikation mellan lärare och elev för att 

eleven ska kunna ta till sig innehållet i en lektion på rätt sätt och med rätt syfte. Det är med hjälp 

av språket som läraren blir medveten om elevernas kunskaper men också hur eleverna för 

varandra framåt genom diskussion, precis som Vygotskij beskriver som den närmaste 

utvecklingszonen. Detta fick jag se en hel del av under mina observationer och detta syns även i 

min resultatdel.  
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Vardagliga /pedagogiska material 

När man använder olika material inom matematikundervisningen krävs en god kommunikation 

individerna emellan för att det ska ske en progression. Under både tillfälle 1 och tillfälle 3 

agerar läraren genom att ställa frågor som utmanar och får eleverna att fundera och diskutera 

med varandra och henne. Läraren går även igenom alla material med eleverna innan de börjar 

användas. Detta är en viktig del i den laborativa undervisningen. Material som Vygotskij (Säljö 

2000) kallar medierande verktyg kan användas felaktigt om inte eleverna vet och förstår syftet 

med övningen, med det menar han att eleven måste veta hur han ska använda materialet för att 

lära sig det tänkta innehållet och nå sitt mål. Om läraren inte haft möjlighet att introducera ett 

material för alla elever kan de elever som tagit materialet till sig och behärskar det introducera 

det för övriga elever. Även i situationer som dessa blir det då ett typexempel på Vygotskijs idé 

om att utnyttja den närmsta utvecklingszonen. Den mer kompetente eleven leder och hjälper den 

mindre kompetente eleven framåt i sin utveckling, som förhoppningsvis längre fram kan 

använda och förstå syftet med ett visst material/medierande verktyg. Mina observationer och 

mitt syfte svarar dock inte på frågan om alla elever är medvetna om vad man lär av ett visst 

material/verktyg. Detta kan vara en svår bit i den laborativa undervisningen, och att likaså få 

alla elever delaktiga på ett sådant sätt att man som lärare kan avgöra vad eleven kan och inte 

kan. Därför är kommunikation mellan lärare och elev otroligt viktigt.  

 

Szendrei (1996) tar upp att det finns vardagliga material och pedagogiska material. Dessa 

två såg jag även i mina observationer. Ett exempel på vardagliga material kan vara 

”bilmatte” där man skapat det medierande verktyget själv medan ”Rätt eller fel” är ett 

pedagogiskt tillverkat material. Som synes ser jag egentligen ingen skillnad mellan 

dessa när det gäller elevens kunskapsutveckling. Om eleven är medveten om vad 

materialet är till för och vad målet med övningen är tycks det inte spela någon roll om 

materialet är egentillverkat eller producerat på ett företag. En faktor som kan ställa till 

problem vid användandet av ett fabrikstillverkat pedagogiskt verktyg kan vara alla 

elevers olika bakgrund och kultur. Det är en del i det sociokulturella synsättet som man 

måste ta hänsyn till. Alla elever är individer och kan komma från olika kulturer med 

olika normer och värderingar. Användaren av det pedagogiska materialet måste vara 

medveten om att alla inte har haft samma förutsättningar att utvecklas och ta till sig 

kunskap. I ett material som ”rätt eller fel” när man ska memorera en bild kan detta bli 

svårt för de elever som inte kan realtera till det som bilden visar. De kan inte använda 

sig av sina egna erfarenheter för att ta till sig bildens budskap. I dessa fall kan det 
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eventuellt vara av värde att använda sig av ett vardagligt material som eleven kan 

relatera till och i stället fokusera på den huvudsakliga uppgiften.  

 

Lärande och intresse 

Det är viktigt att tillfredställa barns intresse för att skapa motivation att lära. Vi vet alla 

att vi lär oss snabbare och lättare när vi får göra något vi tycker är roligt och intressant. 

Det fanns många olika material i min observationsklass att använda sig av, dessa borde 

tillfredställa de olika behov som finns, men om fallet skulle vara det motsatta skulle 

man kunna låta eleverna tillverka egna medierande verktyg. Huvudsaken är att de vet 

vad som är syftet och målet med de verktyg som ska tillverkas. 

  

Läroboksbaserad undervisning 

Under mina observationer har jag inte sett några ”traditionella” matematikböcker. Detta 

kan bero på att det var den laborativa undervisningen jag skulle observera, och det var 

då det de också visade mig. Läraren berättar i den skriftliga intervjun att de inte arbetar 

så mycket i matematikböcker men att hon ändå inte vill ta bort dem helt eftersom skolan 

eleverna ska till härnäst använder sig mycket av matematikböcker och då behöver 

eleverna vara vana att även arbeta på det sättet. Det handlar om elevens hela utbildning 

och inte bara under de år som en viss lärare undervisar.  

 

Dokumentation av lärande 

 Den dokumentation jag fick se under observationerna var i form av bilder på väggarna 

där eleverna arbetar med olika projekt. Läraren berättar i intervjun att de brukar 

utvärdera varje lektion med materialet ”jag kan” som är ett utvärderingmaterial där 

eleverna blir medvetna om vad de lärt sig. Jag fick se många olika elevprotokoll som är 

knutna till olika material. Ett protokoll tar exempelvis upp ”vardagsmatte” med allt vad 

det innebär. I detta fall innebar det alla olika enheter som längd, vikt och så vidare. 

Andra protokoll är till för de olika spel och material jag tidigare visat. Dessa fylls i när 

eleven är klar med en viss uppgift. 
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5.2. Diskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka den laborativa undervisningen och hur den kan se ut, 

och även se hur kommunikation individer emellan bidrar till utveckling. Undersökningen visade 

att ett laborativt arbetsätt i matematikundervisningen är beroende av en medveten pedagog för 

att utvecklingen ska gå framåt. Lärarens roll är att utmana och diskustera med eleverna kring det 

laborativa materialet . Materialet i sig är inte det viktiga utan att syftet med uppgiften är tydligt 

för eleven för att materialet skall användas på rätt sätt.  Goldsby (2009) menar att 

missuppfattningar som uppstår när man arbetar med laborativt material skulle kunna undvikas 

om kommunikation finns. Vilket bekräftas i min undersökning. 

En diskussion som finns i dagens skola handlar om att att den laborativa undervisningen är 

kostsam. Därför används den undervisningsformen inte så mycket som den ”borde”. Men som 

Szendrei (1996) beskriver kan man lika gärna använda sig av ett vardagligt material, det vill 

säga ett material man tillverkat själv och det är då bara brist fantasi som kan sätta stopp. I min 

observationsklass användes både vardagliga och pedagogiskt tillverkade material. 

 

Kasanens (2000) didaktiska triangel beskriver tydligt det jag sett under mina observationer. 

Lärare, elev och material går hand i hand. Men för att ett mål ska kunna uppnås är 

kommunikationen och språket dem emellan avgörande. Läraren var inte hela tiden synligt aktiv, 

men när inte eleverna själva lyckades hålla igång en utvecklande diskussion klev läraren in och 

gjorde som Nilsson (2005) beskriver som en av lärarens uppgifter, nämligen att ställa 

utmanande frågor som fick igång diskussionen igen.  

Ett exempel på när lärarens frågor bidrar till att kunskapen blir synlig är situationen med 

materialet ”blundamatte”. Där kallar eleven den geometriska figuren triangel för ”tak”. Genom 

diskussion får läraren fram att det är triangel eleven menar och eleven kan berätta att han/hon 

vet att en triangel har tre hörn. Utan diskussion hade eleven inte fått det korrekta namnet för 

figuren och läraren hade heller inte blivit medveten om elevens kunskap om figurens 

egenskaper. 

 

Val av metod 

Nedan kommer jag beskriva de svårigheter som jag stött på under utvecklingen av uppsatsen. 

Dels har jag svårt att se den laborativa undervisningen med kritiska glasögon på grund av jag 

ser undervisningen som både rolig och givande för både lärare och elever. En svårighet jag 

upptäckte var att få med sig alla elever i undervisningen. En del elever har en förmåga att se 

intresserade ut fast det egentligen är någon helt annanstans. Där kommer kommunikationen 

återigen som en viktig del i deras kunskapsutveckling. En stor del mina teoretiska 
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utgångspunkter är ur ett sociokulturellt perspektiv vilket kan ha bidragit till varför 

kommunikation och språkdelen i uppsatsen har fått mycket utrymme. 

 

Det var viktigt att jag var medveten om mina egna förutfattade meningar kring laborativ 

matematik för att inte bara se det positiva i den laborativa undervisningen i min observation. Jag 

har en positiv syn på laborativ matematik därför att jag under min utbildning har ”fått lära mig” 

att den laborativa undervisningen är bättre än den icke – laborativa, med det menar jag att den 

laborativa matematiken ger större utrymme för eleven att få insikt i och mer konkret förstå den 

abstrakta matematiken. Kommunikationen i ämnet ska göra det lättare att förstå men också att 

skapa glädje och motivation att lära sig matematik. Därför var det viktigt att jag även såg på 

undervisningen med kritiska glasögon.  Detta tyckte jag var svårt. Syftet med min uppsats var 

inte heller att se det eventuellt negativa med undervisningen, trots att det är viktigt att man ser 

det får olika aspekter och synvinklar. 

 

Nu i efterhand hade jag valt att filma mina observationer i stället för att skriva och fotografera 

det jag såg. Detta för att jag skulle haft nytta av att kunna gå tillbaka och se på det inspelade 

materialet hur många gånger jag velat. Det är svårt att få med allt som sägs och görs när man 

bara antecknar och fotograferar. Det som också försvårade mina observationer var att det inte 

blev som planerat. Lektioner som jag skulle varit med på blev inte av, av olika anledningar.  

Därför blev exempelvis tillfälle tre i ”matteverkstan” ganska konstlat i den bemärkelsen att de 

ville visa så många olika material som möjligt på grund av tidsbrist och inte planerad lektion.  

Lektionen blev därför inte som verkligheten brukar se ut, men utan detta hade empirin fallit. Det 

påverkade mina observationer på så sätt att jag fick se mindre av den vanliga laborativa 

undervisningen än jag hade tänkt. Under tillfälle 1 fick jag dock möjlighet att närvara under en 

helt vanlig matematiklektion, men under tillfälle 3 blev det mer en presentation av olika 

vardagliga och pedagogiska material. Trots det fick jag se hur viktigt språket är för tänkandet 

och för utvecklingen och medvetandegörandet av det egna lärandet, vilket jag också beskrivit i 

resultatdelen. 

                         

Fördelarna med att observera just i denna klass var att dessa elever är vana vid att arbeta med 

laborativt material vilket underlättar arbetets gång. Det minimerar risken för okoncentrerade 

elever som inte vet vad de ska göra och då kanske använder materialet på fel sätt. Eftersom 

dessa elever har varit med i många olika projekt och varit på olika tävlingar verkade de 

bekväma med mig som okänd observatör i klassrummet. De ville gärna visa hur olika spel och 

material skulle användas och de hjälpte till så jag kunde ta bra bilder på materialet. Om eleverna 

inte hade varit vana med att få besök i klassrummet skulle det kunnat försvåra mitt arbete på 
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grund av att eleverna blir blyga och kanske rent av inte vill att jag ska observera dem. Detta är 

självklart sådant som man måste respektera.  

 

Jag har genom denna examensuppgift fått en inblick i den laborativa undervisningen i 

matematik, vilket i sin tur fått mig än mer intresserad av den.  

 

5.3. Slutsats: 

Syftet med uppsatsen var att undersöka den laborativa undervisningen. Och visa exempel på hur 

den kan se ut och vilka material som kan användas. Jag har även tittat närmare på språket och 

kommunikationen elev-elev och lärare-elev emellan för att se hur det bidrar till utveckling. 

 

Min slutsats är att all laborativ undervisning i matematik kräver en medveten pedagogik för att 

eleverna ska utvecklas mot de uppsatta målen i matematikundervisningen. Kommunikationen 

medvetandegör deras lärande och ger läraren indikationer på var eleven befinner sig i sitt 

lärande för att kunna anpassa undervisningen för vidare utveckling. 

 

 

5.4. Vidare forskning:  

Det vore intressent att undersöka hur pass medvetna eleverna är om målen de olika materialen 

syftar till och vilka instrument som krävs för att utvärdera detta.  
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