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Abstract 
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Supervisor: Eva Färjsjö, Maria Zackariasson   

Program: Teacher Training in Intercultural Profile  

Date: April 2010. 

 
The purpose of this study is to give a description of how six pedagogues in the third and 

fourth grade teaches mathematics and which working methods they use. When using the term 

working methods it is implied that it can for example be outdoors pedagogic, laboratory 

material, problem solutions et cetera. This material can both be an everyday material or a 

pedagogical material. The research was carried through by interviews and observations. Six 

pedagogues were interviewed in two different districts. Most of the pedagogues taught in the 

third grade and some in the fourth grade. The results show that all of the pedagogues use 

outdoor pedagogic, laboratory material and the schoolbook when teaching in mathematics.   

According to the pedagogues elaborative material is when the pupils use their hands and 

bodies. The pupils are supposed to feel and act. The pedagogues work with elaborative 

material first by giving an introduction about the material that they are going to use in the 

mathematical lessons. The pedagogues use elaborative material so that the pupils get a better 

understanding. The pedagogues also considered that using elaborative material contributed to 

the pupils learning by several other senses, which then led to an easier and more fun 

understanding of mathematics.  

Keyword: Working methods, Laboratory material 

 

Sammanfattning   
 

Syftet med undersökningen är att ge en beskrivning hur sex pedagoger i årskurs 3 och 4 

undervisar i matematik och vilka arbetsmetoder de använder. 
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Med arbetsmetoder menar jag utomhuspedagogik, laborativt material, problemlösning osv.  

Laborativ matematik innebär att eleverna får en abstrakt förståelse för matematikämnet. Detta 

material kan vara både vardagsmaterial och pedagogiska material. Undersökningen 

genomfördes genom intervjuer och observationer. Sex pedagoger intervjuades i två olika 

skolor i olika kommuner. Majoriteten av pedagogerna undervisad i årskurs 3 och de övriga 

pedagogerna undervisade i årskurs 4. 

Resultatet visar att alla pedagoger använder utomhuspedagogik, laborativt material och 

läroboken i matematikundervisningen. Pedagogerna anser att laborativt material är när 

eleverna gör något med sina händer och kroppar. Eleverna ska känna och göra. Pedagogerna 

arbetar med laborativt material genom att först ge en introduktion om det materialet som ska 

användas i matematikundervisningen för att sedan arbeta med den abstrakta matematiken. 

Pedagogerna använder laborativt material för att eleverna ska få en djupare förståelse. 

Pedagogerna ansåg också att laborativt material bidrar till att eleverna lär med fler sinnen 

vilket det gör att kunskapen fastnar lättare och matematiken blir mer lustfylld.  

Nyckelord: Arbetsmetoder, Laborativt material. 
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1. Inledning  

Med min uppsats vill jag undersöka hur sex pedagoger i årskurs 3 och 4 undervisar i 

matematik och vilka arbetsmetoder de använder. Matematik är ett vetenskapligt ämne och ett 

skolämne som alla känner igen som har gått i en svensk skola. Matematik är något som väcker 

känslor, intresse, nyfikenhet eller till och med rädsla hos några människor. Matematik är 

viktig i vår värld och vi använder den dagligen i olika situationer.  

 

Under min skolgång minns jag att matematik handlade om att räkna uppgifter i en bok. 

Laborativt material förekom nästan aldrig. När läraren ställde frågor försökte jag hitta det 

rätta svaret, men var alltid rädd för att svaret skulle vara fel. Med tiden blev matematiken svår 

och tråkig och jag upplevde att jag aldrig skulle klara detta ämne.  

Mitt mål med mitt examensarbete är att skapa nyfikenhet och intresse hos elever i yngre 

åldrar. Enligt Läroplanen, Lpo 94, är det ett mål i sig att eleverna upplever matematikämnet 

intressant och lustfyllt, vilket jag också tror ökar möjligheterna till en bättre förståelse.  

 

När jag började på Södertörns högskola, lärarutbildning mot yngre åldrar, funderade jag på 

om jag hade valt rätt utbildning. I utbildningen ingick ju matematik. Senare blev jag allt mer 

intresserad av matematik. Detta intresse uppstod när vi diskuterade i klassen, om hur man 

kunde lära sig matematik med hjälp av laborativt material.  

 

När jag i framtiden undervisar i matematik vill jag ge mina elever en positiv och lustfull 

utbildning i matematik och även en god förståelse. Jag vill lära barnen att ”matte” är ett 

mycket användbart ämne. Jag hoppas att fler än jag kan ha nytta av mitt arbete och även 

finner det intressant.  
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2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur sex pedagoger i årskurs 3 och 4 

undervisar i matematik och vilka arbetsmetoder de använder? 

 

2.1 Frågeställningar  

Följande frågor ska besvaras i undersökningen: 

 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika arbetsmetoder inom matematiken? 

 Vad anser pedagogerna om laborativt arbetssätt, ökar det förståelsen? 

 Vilka material använder de sex pedagoger? 
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3. Bakgrund  
 

I en rapport från Skolverket Matematiktema på väg beskriver Per Berggren från SKM 

(Svenska kommittén för matematikutbildning) att man ska få elever att ägna sig åt laborativa 

aktiviteter redan i tidiga åldrar. Per Berggren har arbetat med laborativ matematik sedan 1993 

tillsammans med Lena Trygg. Författarnas tankar var att det skulle leda till nyfikenhet och 

lust att lära hos eleverna. Per Berggren och Lena Trygg från NCM (Nationellt Centrum för 

matematikutbildning) har arbetat tillsammans för att få fram uppgifter till det första 

matematiktemat; mönster och algebra. Bakgrunden till temat var att det under många år har 

kommit önskemål om laborativt matematiktema från lärare som arbetade med NTA 

(Naturvetenskap och teknik för alla) (Skolverket, 2010). 

 

I Lpo 94 nämns det hur viktig matematiken är för elevernas utveckling och hur lärarna ska 

undervisa. Lpo 94 är ett styrdokument för grundskolan, det vill säga ett dokument som ska 

styra skolans arbete, inriktning och mål. I styrdokumentet står det att pedagogernas 

utgångspunkt är att de ska anpassa sig till varje individ. Pedagogerna ska utgå från elevernas 

bakgrund, kunskaper och språk vid undervisningen. Det nämns även att skolan ska ge 

överblick och sammanhang hos eleverna. Eleverna ska kunna utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt och lösa problem. Eleven ska i skolan känna sig trygg och respekterad i sitt 

arbete. Skolan ska vägleda eleverna till en vilja och lust att lära (Lpo, 94, sid: 4-7). 

Skolan ska sträva efter att utveckla kunskaper hos eleverna som är nödvändiga för varje 

samhällsmedborgare.  

 
Enligt Lpo 94 skall skolan sträva efter att varje elev; 

 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

                       

                      • utvecklar sitt eget sätt att lära, 

 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt 

i samspel med andra”      
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3.1 Lusten att lära – med fokus på matematik 

Lusten att lära - med fokus på matematik - publicerades av skolverket 2003. Undersökningen 

är en kvalitetsgranskning av matematik i grundskolan. Granskningen visar att det är olika 

faktorer inom de givna undervisningsstrukturerna som är det viktiga och som skapar lust och 

olust hos eleverna. Hur man på bästa sätt hjälper eleverna att få lust att lära sig matematik. 

Målet är att gå i skolan för att lära sig ”räkna”, läsa och skriva. Under de tidigare skolåren är 

elevernas glädje och lust att lära fortfarande mycket levande (Skolverket, 2003).  I rapporten 

nämns det att matematikundervisningen måste förändras och detta innebär att ett varierat 

arbetsätt behöver formuleras genom laborativt arbete, både individuellt och i olika grupper 

(Skolverket, 2003:56). Laborativ arbetsätt kännetecknas av att det finns utrymme för glädje, 

nyfikenhet, engagemang och aktivitet hos eleverna och pedagogerna (Skolverket, 2003). Att 

endast arbeta med läroboken kan enligt rapporten orsaka att eleverna tar avstånd från ämnet 

matematik (Skolverket, 2003).  

 

3.2 Vad är arbetsmetoder? 

Matematikämnet är till sin natur ett abstrakt ämne. Många pedagoger och didaktiker har 

därför intresserat sig i att få ämnet så begripligt som möjligt för eleverna. Ett sätt att få ämnet 

mer förståeligt kan vara att man med konkret material visar olika matematiska företeelser och 

utifrån en konkret situation sedan kan generalisera.  

 

Jag kommer nedanför att presentera några pedagoger och deras synsätt på laborativt material. 

I boken ”Bra matematik för alla” skriver Gudrun Malmer om laborativt arbetssätt. Hon tar 

upp i sin bok att eleverna har ett stort behov av stimulans och omväxling. Malmer nämner 

också att många elever tycker att ämnet matematik är svårt och lusten för ämnet därför avtar 

för eleverna. De elever som har matematiksvårigheter har i allmänhet svag 

abstraktionsförmåga och oklara föreställningar. Dessa matematiska svårigheter kan bero på att 

elevernas ordförråd ofta är begränsat. Sedan skriver Malmer att med hjälp av hand och öga 

kan eleverna berätta vad de gör och ser, på det sättet blir deras begreppsbildning väsentligt 

större (Malmer, 2002:92).  

 

Gudrun Malmer beskriver även olika inlärningsnivåer i matematik. Hon anser att orsaken till 

att matematik kan upplevas svårt kan bero på att eleverna inte får den tid och de stöd de 

behöver för att förstå de grundläggande begreppen. Malmers sex olika nivåer; 
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Nivå 1. Tänka – Tala 

 Utgångspunkten med undervisningen är att man ska ta elevernas   

 verklighet och anpassa sig efter deras förutsättningar.  En viktig  

 del är att ta reda på de erfarenheter eleverna har. Eleverna måste öva upp sin 

förmåga att själva undersöka, upptäcka och uppleva. Det ska göras spännande 

och intressant så att elevernas lust och nyfikenhet stimuleras (Malmer, 2002: 31-

32). 

 

                      Nivå 2. Göra – Prova 

Laborativt och undersökande arbetssätt innebär att det material de använder 

måste sättas in i ett meningsfullt och genomtänkt sammanhang. Med hjälp av 

laborativt arbete skapar eleverna ett inre bildarkiv som ger dem stöd i sitt 

tänkande. Det är viktigt att laborativa övningar ses som en helt naturlig och 

integrerad del av arbetet.  Val av laborativt material ska vara anpassat efter 

elevernas ålder (Malmer, 2002:33). 

 

Nivå 3. Synliggöra 

Att synliggöra arbetet hjälper många elever att ordna sina tankar i en 

representationsform som eleverna själva väljer. Det gör så att det är 

 elevernas eget tänkande som styr och inte något utifrån påtvingat  

 (Malmer, 2002:36). 

 

 Nivå 4. Förstå – Formulera 

Det kan göra att många elever inte hänger med, eftersom de saknar nödvändiga 

erfarenheter att förstå det abstrakta symbolspråket (Malmer, 2002:37). 

  

 Nivå 5. Tillämpning 

 Begreppet lärandet är en process där produkten kallas för kunskap och om 

 eleverna saknar förståelsen är det inte verklig kunskap och då kan inte 

 kunskapen tillämpas i nya ord och förändrade moment(Malmer, 2002:40). 

 

 Nivå 6. Kommunikation 

För att eleverna ska kunna förstå hur viktig matematiken är det bästa sättet att 

låta matematiken integreras med andra ämnen. Ämnen som kan innehålla 
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mycket matematik är till exempel hemkunskap och slöjd. När man integrerar 

med andra ämnen kan man få elever att bli intresserade och engagerade i ämnet. 

Malmer nämner också att laborativ arbetsätt är så viktigt att det måste få en 

större betydelse och ges ett ökat utrymme. För att lärare och eleverna ska må 

bättre ska man bryta ner den dominerande negativa inställningen till matematik 

genom att låta eleverna upptäcka och uppleva hur intressant matematik kan vara  

(Malmer, 2002:43)      

  

I boken Matematikverkstad är författarna Elisabeth Rystedt & Lena Trygg. Författarna 

nämner i boken att arbetssätten i matematik kan delas in i två huvudkategorier: undersökande 

och demonstrerande.  

         ”Undersökande: specifik --------- generellt”  

  ”Demonstrerande: generellt--------- specifik” 

 

Undersökande arbetsätt innebär laborativa aktiviteter som till exempel, att eleverna skaffar 

egna erfarenheter hur triangelns area bestäms. Formel: utifrån det laborativa materialet 

kommer eleverna fram till ett generellt samband som sedan används vid deras fortsatte arbete.  

 

Demonstrerande arbetsätt innebär att läraren och läroboken presenterar formeln hur triangelns 

area bekräftas. Sedan använder eleverna formeln vid de fortsatta beräkningarna.  

 

Enligt författarna är alla elever olika och behöver olika stöd när det gäller 

matematikundervisningen. Eleverna ska möta olika arbetsätt, innehåll och material för att 

kunna nå målen i matematik (Rystedt & Trygg, 2005;4). 

   

I en mer utmanade uppgift kan eleven behöva gå tillbaka till det  

 laborativa arbetet för att få en djupare förståelse av de redan kända 

 begreppen och för att utveckla nya (Rystedt & Trygg, 2005;23). 

 

I boken nämner författarna att laborativt arbete är inte bara för de yngre barnen eller för elever 

som har svårigheter, utan det är för alla elever (Rystedt & Trygg, 2005;23). 

I boken laborativ matematikundervisning – vad vet vi?, nämner författarna Rystedt & Trygg 

att i ett laborativt arbetssätt är eleverna aktiva, vilket beskrivs genom att eleverna framträder i 

handling, handlande och verkande verksamhet (Rystedt & Trygg, 2010:5). En annan metod 

finns för att se på skillnader mellan laborativt arbetsätt och konkretiserande undervisning: 
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Ett laborativt arbetsätt innebär att undervisningen tar avstamp från den  

 informella nivå där eleverna befinner sig. Alla elever deltar men kan arbeta 

 med olika innehåll beroende på vilken förståelse de har för aktuellt begrepp. 

 Från den informella nivån med laborativt arbete fortsätter sedan arbetet 

i den takt som passar eleven till den formella och symboliska nivån (Rystedt & 

Trygg, 2010:20). 

 

En konkretiserande undervisning innebär en omvänd arbetsgång. Alla 

 elever får direkt starta i den formella och abstrakta matematiken. För den  

grupp av elever som inte klarar detta får läraren arrangera ett konkretiserande

 innehåll, vilket i praktiken ofta innebär att dessa elever får använda laborativa 

 material medan övriga elever fortsätter arbeta symboliskt  

(Rystedt & Trygg, 2010:20). 

   

Astrid Petterson (2003) nämner att eleverna måste få möta variation av arbetssättet inom 

matematikundervisningen: 

  

En effektiv lärandemiljö utmärks av att det är god balans mellan olika

 arbetssätt, mellan elevernas eget utforskande och kunskapssökande  

 och en god och systematisk undervisning och handledning 

 (Rystedt & Trygg, 2010:19). 

 

 

 

3.3 Vad är laborativt material? 
 

Laborativt material är som fysiska och konkreta, vilka är möjliga att hantera, manipulera, 

flytta och undersöka (Rystedt & Trygg, 2010;9). Laborativt material kan vara föremål som ger 

eleverna möjlighet att hantera till exempel genom att plocka och sätta samman. Materialet kan 

vara tillverkat av trä eller plast, men kan också vara till exempel pennor och papper (Rystedt 

& Trygg, 2005).  

 

I den matematiskdidaktiska litteraturen finns inte laborativt matematikmaterial entydigt 

definierat, men ett vanligt sätt är att dela in det två huvudgrupper; (Rystedt & Trygg, 2005:21) 
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 Vardagliga föremål: föremål eller verktyg som finns i vardagen och i 

arbetslivet och naturen. Det verktyget är till exempel kottar, stenar, 

låtsaspengar, klossar. 

 

 Pedagogiska material: De material som är speciellt tillverkade – 

kommersiellt eller av lärare och elever för matematikundervisningen. 

Det verktyget är till exempel färgstavar, geobräde, miniräknare.   

 

Det är svårt att skilja på vardagliga föremål och pedagogiska material. Det kan först tyckas 

enkelt men var går gränsen mellan dem? (Rystedt & Trygg, 2005:22). De vardagliga 

föremålen finns i vardagen, arbetslivet och naturen. De pedagogiska materialen är speciellt 

ämnade för matematikundervisningen (Rystedt & Trygg, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. Teori och tidigare forskning  

4.1 Tidigare forskning 

Rystedt och Trygg har gjort undersökningar om laborativt matematikundervisning. 

Författarna är anställda på NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). Författarna 

har stort engagemang och ökat intresse för att utveckla laborativ matematikundervisning 

(Rystedt & Trygg, 2010:1). Författarna har skrivit kunskapsöversikten och har på olika sätt 

samlat erfarenheter och kunnande om laborativ matematikundervisning genom att arbeta med 

kompetensutveckling genom matematikverkstäder (Rystedt & Trygg, 2010).   

 

Enligt Rystedt och Trygg Laborativ matematikundervisning betyder det inte att lärandet ska 

stanna i det praktiska. Matematik är en abstrakt och generell vetenskap (Rystedt & Trygg, 

2010).  

 

Enligt Nationalencyklopedin (1996) har matematiken frigjort sig från det 

konkreta ursprunget, vilket är en förutsättning för att den ska kunna vara 

generell, d.v.s. tillämpar i olika situationer (Rystedt & Trygg, 2010:3). 

 

 

Författarnas undersökning med laborativ matematikundervisning gav som resultat att med 

laborativt material ges en ytterlig möjlighet att arbeta med olika representationer i matematik. 

Detta ger en nyanserad syn på laborativ matematikundervisning. Författarna påpekar att det 

inte handlar om att använda laborativa material på matematiklektioner eller inte. Det handlar 

om att laborativt material är lämpligt och ger eleverna möjligheter att möta olika 

representationer av matematiska objekt, begrepp och problem. Syftet med detta material är att 

få en ökad förståelse för den abstrakta och generella matematiken (Rystedt & Trygg, 

2010:60–61).  Det kan finnas en risk för ”hands on – minds off.” Detta innebär att för eleven 

blir aktiviteten ”att göra” och ”att förstå”.  En hjälp till lärarna är att inför en laborativ 

aktivitet själv ställa sig och besvara de tre didaktiska frågorna som kan formuleras: 

  

”Vad ska läras?”  ”Matematikinnehåll” 

 ”Varför ska det läras?”  ”Mål på kort och lång sikt” 

”Hur ska eleverna få möjlighet att lära?” ”Metod – hur aktiviteten ska 

genomföras”        
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I författarnas arbete har de valt att lyfta fram två svenska forskare, Gunnar Nilsson och Eva 

Taflin. Forskarna beskiver utifrån sina studier hur en lärare ska skapa förutsättningar för 

lärandet i matematik. Nilsson påpekar att läraren ska ha en central roll och måste vara 

uppfylld. ”Läraren behöver;”(Rystedt & Trygg, 2010:35). 

 

 organisera och leda arbetet 

 tillgöra 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 

 

Eva Taflin är en forskare som har forskat om matematik. I sin undersökning har hon gjort 

observationer, intervjuer med lärare och med elever. Taflin undersöker om problemlösning 

kan vara ett sätt att lära matematik. Hon analyserar vilka möjligeter det finns för elevernas 

lärande i matematik genom att elever får möta problem som är formulerade med ett visst 

matematiskt syfte (Taflin, 2007;53). Hon beskriver i sin bok att eleverna har tagit hjälp från 

laborativt material vid problemlösningssituationer. De resultat hon har kommit fram till är att 

man ska skapa lust och nyfikenhet hos eleverna genom olika matematiska situationer. Taflin 

nämner i sin bok att laborativt material är giltiga i matematikundervisning. Hon anser att 

laborativt material är ett hjälpmedel för eleverna när de ska lösa ett problem och att eleverna 

blir mer intresserad när de arbetar med laborativa material (Taflin, 2007:60). 

 

4.2 Fördelar med arbetsmetoder? 

Författarna Rystedt & Trygg nämner i boken ”Matematikverkstad” att laborativt material ofta 

används för att utveckla matematiska begrepp och tankar. Det kan bli ett hjälpmedel när 

eleverna behöver stöd för att genomföra olika sorters problemlösningar. Enligt författarna 

finns det många skäl för att arbeta med laborativt material i matematikundervisningen och det 

bör poängteras att materialet i sig inte utvecklar elevernas kunnande (Rystedt & Trygg, 

2005:22). 

 

Lärarens roll i matematik är central och det har stor betydelse på vilket sätt läraren leder 

laborationer, ställer utmanade frågor och pekar på kritiska punkter.  Det är viktigt att det finns 



16 

 

utrymme för att eleverna ska pröva på olika lösningar och att det förs en diskussion mellan 

eleverna som arbetar laborativt (Rystedt & Trygg, 2005:22). Enligt Rystedt & Trygg kan 

lärandet av matematik ses som en process, där målet är att upptäcka och använda sig av 

abstrakta strukturer och relationer (Rystedt & Trygg, 2010:3). 

 

Gudrun Malmer har lagt märke till att i laborativa övningar har elever haft en lösningsstrategi 

i själva hanterandet av materialet. Hon anser att plockandet lösgör tänkandet. Malmer har sett 

ett engagemang hos elever som arbetar med laborativa övningar. Med hjälp av laborativt 

material ökar elevernas förståelse (Malmer, 2002:27).  

 

4.3 Nackdelar med arbetsmetoder? 

Rystedt & Trygg anser att om laborativt material inte används på rätt sätt kan det påverka det 

pedagogiska syftet, målet och undervisningen blir inte lustfylld. Vidare nämner författarna att 

läraren behöver ett pedagogiskt syfte/mål med olika aktiviteter för att materialet ska vara 

tydligt för eleverna. Det kan avgöras genom att undervisningen kan få ett negativt eller ett 

positivt resultat i laborativ undervisning (Rystedt & Trygg, 2005). 

 

Gudrun Malmer nämner att laborativt material är något som vi samtalar om och inte använder 

i praktiken så ofta. Detta kan bero på att pedagogerna är osäkra inför det laborativa materialet. 

Pedagogerna saknar erfarenheter av att arbeta med laborativt material i 

matematikundervisningen (Malmer, 1990:32–33).  

 

I många andra forskningsstudier är lärarens inflytande svårt att kontrollera, isolera och 

identifiera. Författarna menar att hur effektivt lärandet blir beror mer på läraren än på det 

laborativa materialet. Vidare nämns det att en engagerad lärare som är välutbildad och som 

känner eleverna och styrdokumenten kan ha mycket positiva effekter på elevernas lärande 

(Rystedt & Trygg, 2010:21).  
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4.4 Olika inlärningsteorier  

John Dewey   

Ett av Deweys uttryck var ” Learning by doing” .  Detta innebär att eleven på bästa sätt ska 

sättas i centrum för planering och genomförande av undervisningen (Svedberg & Zaar, 

2002:125). Dewey påpekar att man lär sig genom att göra något.  Vidare menar han också att 

färdigheter och sysselsättning måste utgöra basen i lärandet (Dewey, 1999:231).  

 

Dewey nämner i boken att lärarens roll är viktig. Läraren ska använda sina pedagogiska 

kunskaper och ska vara en del av gruppen för att ska ge en god miljö för varje individ i 

gruppen. Vidare nämner han att läraren ska vara en stödjande person med sina kunskaper och 

ska plocka fram det som behövs för tillfället (Dewey, 1999).   

 

Jean Piaget  

 Piaget hade ett stort intresse för hur barn lär sig och utvecklas. Piagets mål med teori var att 

ge en helhetsbeskrivning och förståelse från den nyfödda människan till den vuxna. Detta 

innebär att han var intresserad av barns tänkande och la fram en teori om intelligens (Jerlang, 

2008:300). Hans mål för kunskapsutveckling var att sträva mot logisk-matematiska strukturer, 

det vill säga tankeform. Piaget påstår att barnens aktivitet är en viktig del i undervisningen 

(Jerlang, 2008:344). Piaget ansåg att barn från sju till tolv år får anpassa sig efter det konkreta 

materialet. Vidare beskriver Piaget att barn ska få möjlighet att bygga de matematiska 

begreppen och att eleverna ska få tillgång till konkret material (Malmer, 2002:53).   

 

Piaget tar upp fyra olika stadier; 

Det första stadiet är sensomotoriska kunskapen som ger barnet praktiska erfarenheter och en 

förståelse, men barnet får inte någon överblick eftersom det inte har verkligheten nära inpå 

sig.   

 

Det andra stadiet är preoperationellt och detta innebär att den preoperationella kunskapen ger 

barnet en spirande förståelse av verkligheten och det symboliska tänkandet. Detta gör så att 

språket kan utvecklas. 

 

Det tredje stadiet är konkret – operationell kunskap som medför en avgörande förståelse av 

sammanhang av tid och rum. Den gör så att den konreta verkligheten blir mer tillgänglig.  
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Det fjärde stadiet är formell – operationell kunskap som ger möjlighet att frigöra tanken från 

verkligheten. Det gör så att man i tanken och kunskapen kan överskrida verklighetens gränser 

(Jerlang, 2008:340–341).   

 

Lev Vygotskij 

 Vygotskijs teorier är fortfarande aktuella för pedagoger och psykologer (Malmer, 2002:56). 

Ett av de viktigaste målen för matematikundervisningen är elevernas begreppsutveckling. 

Detta är viktigt inom området laborativt arbete och det har visat sig värdefullt. Vygotskij 

menade att begrepp hjälper till att systematisera det sociala och materiella kaos som råder runt 

oss. Det binds olika erfarenheter med hjälp av begrepp.  

 

Malmer nämner i boken ”Bra matematik för alla” om Vygotskijs teorier att läraren kan stödja 

elevernas begreppsutveckling genom att skapa uppmärksamhet mot det som kännetecknar och 

det som särskiljer de aktuella begreppen. Detta innebär att det är viktigt att eleverna får snabb 

återkoppling när de arbetar med begreppsbildning.  

 

Begreppsutveckling sker genom kommunikation, förståelse och problemlösning, 

sammanfattar Vygotskij. I verkstaden finns möjlighet för eleverna att genom 

samarbete kring laborativa aktiviteter utveckla förståelse för begrepp i 

matematik (Malmer, 2002:56). 

 

 

4.5 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Enligt Säljö är sociokulturellt perspektiv en kunskap som vi lever i mellan människor och blir 

sedan en del av individen, han/hennes tänkande (Säljö, 2000:9). Lärande handlar i stort sätt 

om vad individer tar med sig från sociala situationer och använder i framtiden. Vidare nämner 

Säljö att lärande har en viktig ställning i vår kultur och har samband med våra föreställningar 

om ekonomisk och social utveckling till en önskan om att förbättra våra levnadsvillkor. 

Sociokulturell är samspelet mellan en grupp människor och individer (Säljö, 2000:18–20). 

Vygotskij påstår också att människan lär sig i samspel med andra och han bygger sin teori 

utifrån det sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö är att en av Vygotskijs teorier är att 

undervisningen ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter och intresse genom deras 
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utveckling (Säljö, 2000:20–21). Vygotskij skapar begreppet ”proximala utvecklingszonen” 

(Lindqvist, 1999:269). Detta begrepp innebär att det handlar om skillnaden mellan det som 

individen kan utföra själv och tillsammans med andra. (Säljö, 2000:120). Det handlar även 

om att vad barn lär sig vid en viss punkt (Säljö, 2000:120). Läraren har en viktig roll att 

vägleda barnen för utveckling med andra erfarna personer (Lindqvist, 1999:271). Enligt 

Vygotskij sker detta med hjälp av en mer erfaren person och det som barnet får göra med 

hjälp av en vuxen, kan barnet nästa dag göra på egen hand (Lindqvist, 1999:278). Med hjälp 

av färg, form och vikt kan vi se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss hur vi 

ska förhålla oss till dem i olika sammanhang (Säljö, 2000:34). Den sekundära socialisationen 

innebär att det som sker i skolan och andra institutionaliserade miljöer är situationerna för 

lärande. Lärarens kunskap om barnet är mindre djup och pedagogen har mindre insikt i 

familjen om hur barnet fungerar utanför den pedagogiska situationen (Säljö, 2000:40). I 

skolan är lärande och undervisning ett mål att sträva mot i sig (Säljö, 2000:40).  

 

4.6 Konstruktivismen  

Detta innebär hur elevernas lärande i matematik ska underlättas på bästa sätt. 

Konstruktivismen har blivit en teori inom matematik och naturkunskap (Engström, 1998:21). 

Dewey menar att eleverna får en djupare förståelse genom att experimentera med olika slags 

material. Förståelsen ökar genom experiment i vår värld (Dewey, 1999:274).  

 

I boken ”utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion” nämns det att genom Jean Piaget 

har konstruktivismen etablerats som en ledande teori om matematikinlärningen. Malmer 

nämner i sin bok att Piagets lade grunden till teori att man inte når kunskap direkt via våra 

sinnen utan det är genom vår handling och erfarenhet (Malmer, 2002). Piagets teori var 

kunskap och lärande inom den kognitiva psykologin har en inriktning till konstruktivismen. 

Fortsättningsvis anser Piagets att människan via inlärnings och kunskapsprocesser genom att 

själv konstruerar sin förståelse av världen och av sin utveckling (Jerlang, 2008:302). 
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5. Metod  

I boken Metod helt enkelt nämner Larsen att när man genomför en undersökning måste man 

använda sig av någon slags metod (Larsen, 2009;17). Hon påpekar att en metod kan betraktas 

som verktyg eller redskap (Larsen, 2009:17).  Min studie kommer att röra sig inom det 

samhällsvetenskapliga området och kommer att utgå från den hermeneutiska synvinkeln. I det 

här avsnittet kommer jag att redovisa hur jag har gått tillväga med min undersökningsmetod, 

hur intervjupersoner har valts ut och hur datainsamlingen bearbetats.  Den metod som är vald 

är kvalitativa intervjuer. Det finns två huvudtyper av metoder och dessa metoder är 

kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativ metod är att man vill förklara medan kvalitativ metod 

är att man vill nå förståelse. Kvalitativ metod innebär att möta pedagogerna ansikte mot 

ansikte (Larsen, 2009). 

 

5.1 Datainsamling  

I boken Kvalitativa studier i teori och praktik nämner författarna Starrin & Svensson (1996) 

att de vanligaste undersökningsmetoderna i kvalitativa studien är; 

        

 Kvalitativ intervju 

 Observation 

 Enkät 

 

Enligt Larsen (2009)  är datainsamling en vanlig del av undersökningsprocessen. Det handlar 

om att man får tag på den information man söker efter för att få ett relevant material inför det 

utredande arbetet.  

 

5.2 Intervju 

Syftet med intervjuerna var att få den intervjuade att ge så utförliga svar som möjligt utifrån 

mina frågeställningar. Det är även intressant att få ta del av vilket material de använder när de 

undervisar i matematik. Urvalet av intervjun är strukturerad intervju och detta innebär att alla 

frågor är bestämda i förväg. Frågorna kommer i en bestämd ordningsföljd och alla får samma 

frågor (Larsen, 2009:46). Innan intervjuerna började skickade jag ett personligt brev till 

pedagogen. Efter ett par dagar besökte jag dem på deras skolor. Vid besökte bokade vi en tid 

för intervju.  
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Intervjuerna har varit individuella och det har genomförts på de skolor där pedagogerna 

arbetar. Alla intervjuer genomfördes i pedagogernas klassrum. Pedagogerna ansåg att det var 

mer praktiskt att hålla sig i klassrummet ifall de skulle visa något under intervjun. 

Intervjufrågorna var indelade i en allmän del med fakta och en huvuddel med frågor. I början 

var det en kort inledning och efter det ställdes mer allmänna faktafrågor; Vilken ålder 

pedagogen har?, Vilken årskurs pedagogen arbetar i?, Hur många år pedagogen arbetat inom 

yrket?. Efter faktafrågorna om personen fortsatte intervjun med huvudfrågorna. Jag frågade 

pedagogen om jag fick återkomma vid behov av komplettering. Varje intervju tog ca 40 

minuter. (Se bilaga 2). 

 

5.3 Observation 

I min uppsats har jag även valt att observera. Larsen nämner att en observation är något som 

vi har sett, och när vi antecknar efter hand eller efteråt. Vidare nämner Larsen att observation 

handlar om att vi finns i en situation som är relevant för studien och som kan utgå från 

sinnesintryck. Den observation som jag ska använda mig av är passiv deltagande observation 

som Larsen nämner i sin bok. Enligt Larsen är passiv deltagande observation att den 

situationen som studeras inte ska påverkas av hennes/hans närvaro och där jag ska 

koncentrera mig på att beskriva det som sker i klassrummet (Larsen, 2009). Anledningen till 

att jag har valt att observera är för att se om lärarna använder sig av laborativa material och 

vilka material de använder. En annan anledning till att jag har valt att observera är att se om 

barnen blir intresserade av att arbeta med laborativt material och om barnen använder 

laborativt material för att få hjälp att räkna, och över huvudtaget få en ökad förståelse i 

matematik.   

 

5.4 Urval av deltagande  

För att få svar på uppsatsens frågeställningar har intervjuer och observationer genomförts med 

lärarna i årskurs 3 och 4. Intervjuerna har genomförts med sex lärare från två skolor. En av 

lärarna har arbetat i ett år och de övriga har lång erfarenhet av yrket. Det var fyra lärare som 

undervisade i årskurs 3 och två lärare som undervisade i årskurs 4. Observationer 

genomfördes i båda skolorna; vid tre tillfällen i den ena skolan och vid två tillfällen i den 

andra. Observationer har gjorts i årskurs 3 och i årskurs 4.  Det var två olika skolor från två 

olika kommuner. För att underlätta arbetet med att få tillstånd till en kontakt valde jag skolor 

jag tidigare har en relation till. (Se bilaga 1). 
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5.5 Etiska principer inom forskningen 

I min undersökning har jag utgått från vetenskapsrådets principer. Forskningen indelas i fyra 

olika kategorier, vilka är: 

 Informationskravet, intervjupersonerna har rätten att få avbryta intervjun vid det 

tillfället de inte vill fortsätta. Innan intervjun påbörjades skickade jag syftet med 

arbetet till intervjupersonerna och om hur undersökningen ska redogöras. 

 

 Samtyckeskravet, intervjupersonerna har rätten att få den information de behöver. 

Intervjupersonerna informerades via telefonsamtal att intervjun skulle pågå en timme 

och intervjupersonerna fick själva uppge under vilka förutsättningar intervjun skulle 

pågå. 

 

 Konfidentialitetskravet. Ingen utomstående kan ta del av arbetet. Intervjupersonerna i 

undersökningen kommer att vara anonyma, de vill säga att personuppgifterna skulle 

hållas dolda. Namnen på intervjupersonerna har ändrats.  

 

 Nyttjandekravet. Det är enbart undersökaren som har tillgång till allt kunskapsstoff, 

det vill säga att det inte finns andra avsikter med materialet än att använda det för C- 

uppsatsen.  

 

5.6 Beskrivning av skolor 

Nedan kommer jag kortfattat presentera två skolor för att ge en inblick på urvalet.  

 

5.7 Skolor 

Skola 1: Skolan startades 1971 i X kommun. Skolan har ca 742 elever och 50 anställda lärare. 

Skolan är från F – 9 med fritidsverksamhet. Det finns 95 % elever med svensk bakgrund.  

 

Skola2: Skolan startades år 1990 i XI kommun. Skolan har ca 500 elever och 45 anställda 

lärare. Skolan är från F – 9 med fritidsverksamhet upp till 12 år. Det finns 96 % elever med 

utländsk bakgrund. 
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Med utländsk bakgrund menas elever som kommer från ett annat land. Trots att det var stora 

skillnader på elevernas etniska bakgrund var det däremot inte skillnad på skolornas arbetssätt.  

 

 

5.8 Validitet  

Validitet menas undersökningens giltighet och relevans. Det är viktigt att vi samlar in data 

som är relevanta för vår frågeställning (Larsen, 2009:41). Det måste ställas rätta frågor utifrån 

problemformuleringen. Jag använde mig av intervjufrågor och alla pedagoger fick exakt 

samma frågor. Det som var viktigast för mig var att få syn på pedagogernas kännedom om 

laborativt material.       

 

5.9 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas undersökningens pålitlighet och precision (Larsen, 2009:41). Det kan 

finnas risker när man intervjuar och informanten kan bli påverkad av situationer. Det är 

viktigt att min undersökning blir så pålitlig som möjligt för att kunna få ett bra svar från 

informanterna. 
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6. Resultatredovisning & analys 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet av undersökningen. Resultatet av 

intervjuerna och observationerna, som ägde rum i två olika skolor, kommer att presenteras i 

en löpande text. Analysen och resultaten kommer att knytas an till litteraturen för att få en bild 

av huvudfrågan och frågeställningarna. För att pedagogerna ska få vara anonyma har jag valt 

att ge dem påhittade namn.  

 

Presentation av pedagogerna  

Anna (årskurs3) är utbildad till lärare och har inte arbetat så många år. Först har hon arbetat 

som fritidspedagog och sedan har hon arbetat som lärare i 5 år. Anna arbetar på skola X och 

har ca 22 elever.  

Lisa (årskurs 3) är utbildad till lärare och hon har arbetat som lärare i 1 år. Lisa arbetar på 

skola X och har ca 20 elever.  

Helena (årskurs 3-4) är utbildad till lärare och idrottslärare. Hon har arbetat i många år, först 

har hon arbetat som idrottslärare i några år och senare har hon arbetat som lärare. Helena 

arbetar i X skolan och har ca 25 elever.  

Marie (årskurs 4) är utbildad till lärare och har arbetat 27 år. Hon arbetar i Y skolan och har 

ca 20 elever. 

Linda (årskurs 3) är utbildad till lärare och hon har arbetat i 30 år. Hon arbetar i Y skolan och 

har ca 25 elever.  

Peter (årskurs 4) är utbildad till lärare och har arbetat i många år. Han arbetar i Y skolan och 

har ca 20 elever.  

 

6.1 Utomhusmatematik 

I Y skolan observerade jag Marie när hon hade matematiklektion med eleverna. Eleverna 

använde sig av sina egna kroppar för att lösa problemet. Marie hade sin 

matematikundervisning utomhus där eleverna skulle räkna sina fotsteg. Marie hade en lärare 

(Åsa) med sig för att få hjälp att hålla repet. Repet var 10 meter. Barnen började från Marie 

och räknade sina steg till dess att de kom fram till Åsa. Eleverna fick ett papper där de skulle 

skriva ner hur många steg de hade gått. Eleverna var intresserade och frågade hela tiden sina 

kamrater hur många steg som han/hon hade gått. Efter att de var klara med uppgiften gick alla 

in till klassrummet. Marie berättade för eleverna att repet var 10 meter och nu skulle de räkna 

tillsammans med pedagogen hur många steg 100 meter var. Marie anser att med hjälp av våra 
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kroppar kan vi lösa olika problem. Hon berättar att med hjälp av fotsteg kan man veta hur 

många steg 10 meter är. För att kunna lösa 100 meter man kan använda multiplikation för att 

veta hur många steg som blir 100 meter. Det jag la märke till var att pedagogen ställde en 

fråga till eleverna och denna fråga var; 

 

Är det någon som inte har förstått? (Marie, årskurs 4). 

 

Två elever räckte upp handen för att de inte hade förstått och då tackade pedagogen eleverna 

för att de vågade säga att de inte hade förstått. Marie berättar att hon har lärt sina elever att om 

man inte förstår ska man räcka upp handen och inte skämmas. Hon säger att i den här åldern 

kan det bli jobbigt för eleverna att våga säga inför klassen att de inte förstår. Detta kan 

sammankopplas till Lpo 94 som nämner att eleven ska känna sig trygg och respekterad i sitt 

arbete (Lpo, 94:4). 

Vidare berättar Marie att eleverna inte bara ska sitta inomhus och mäta med linjal. Marie 

anser att det är bra att det finns olika utomhusövningar som vi hittar på själva för att skapa 

intresse och lust att lära hos eleverna. Detta kan kopplas till en av Gudrun Malmers nivåer 

som är ”Tänka och tala” och hon nämner i sin bok att det ska göras spännande och intressant 

så att elevernas lust och nyfikenhet stimuleras (Malmer, 2002:31–32).  

 

Eleverna ska kunna använda sig av sina kroppar och ska kunna göra 

 något med kroppen. Använda sig av sina fotsteg och att använda sig

 av kroppsmått för att kunna mäta något (Marie, årskurs 3). 

 

Marie berättar att det är bra att eleverna använder av sina kroppar och lär sig genom att göra 

något. Detta kan sammankopplas med Deweys teori ”Learning by doing” (Dewey, 1999). 

Vidare nämner Dewey att eleven ska sättas i centrum för planering och genomförande av 

undersökningen (Dewey, 1999). Marie tycker att fördelen med att arbeta utomhus är att 

eleverna lär sig med hela kroppen och speciellt när man går till skogen. Detta kan knytas till 

Dewey som nämner i sin bok att genom att använda av sina sinnen och sin kropp i lärande fås 

ett samband om tinget. Därtill nämner Dewey att sinnen och kroppen är vägen till lärorika 

erfarenheter och det vill säga att eleverna lär sig av sina erfarenheter (Dewey, 1999). 

 

Peter arbetar mycket med utomhuspedagogik där eleverna får arbeta med olika sorters 

övningar. Peter berättar att eleverna får plocka kottar, pinnar, stenar och olika sorters blad för 
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att lösa uppgifter. Vidare berättar pedagogen att när han har utomhusmatematik brukar han 

oftast gå till skogen för att göra olika sorters övningar. Peter berättar vad han gör för 

utomhusövningar; 

 

 Jag delar eleverna i 3 grupper och de får plocka 10 tallkottar och 

 10 grankottar. Efter att eleverna har letat klart får de lägga  

 tallkottarna på rad bredvid grannkottarna. När eleverna har lagt   

 alla kottar får de kolla vilken rad som blev längst.  

 

Pedagogen säger att med denna övning lär sig eleverna olika begrepp som till exempel längst. 

En annan övning som Peter berättar om; 

  

 Jag delar eleverna i fyra grupper och eleverna får plocka 20  

 stenar och efter att de har plockat klart ska de sortera  

stenarna efter storlek. 

 

I denna övning berättar pedagogen att sortering är en bra övning för elevernas lärande. Han 

menar med detta att eleverna ser och lär sig olika storlekar på stenar. Vidare säger Peter att 

han har mycket gruppövningar med eleverna och att han delar eleverna i små grupper när han 

har utomhusmatematik. Enligt Vygotskij har elevernas påverkan på varandra en viktig 

handling, att pedagogen framställer undervisningen med gruppövningar är enligt Vygotskij 

sammankopplad med utveckling och inlärning som nämndes i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2000). Peter anser att det är bra att dela eleverna i små grupper för att de ska kunna 

kommunicera med varandra. Han menar att eleverna lär sig genom att samarbeta med 

varandra. Detta kan knytas till Vygotskijs teori att eleverna ska kommunicera med varandra 

och att eleverna lär sig genom samarbete (Malmer, 2002:56). Detta kan också kopplas till 

Vygotskijs proximala utvecklingszonen som tidigare nämndes under rubriken sociokulturellt 

perspektiv att proximala utvecklingszoner leder till att barn klarar av vissa saker med hjälp av 

andras interaktion för att sedan lösa det på egen hand (Säljö, 2000:120). 

 

Anna och Helena berättar vad de gör för utomhusövningar; 

  

Jag brukar gå till skogen och eleverna får plocka kottar och pinnar.  

Sedan delar jag eleverna i två grupper och de elever som har kottar   
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 ska göra en romb och de elever som har pinnar ska göra en triangel. 

När eleverna är klara ska de räkna ut omkretsen genom att mäta med  

måttband (Helena, årskurs 3-4). 

 

Helena berättar att det är bra att man använder sig av olika sorters utomhusmaterial för att 

eleverna ska få prova olika sorters material när de räknar. Det material Helena använder är 

kottar, stenar och pinnar. I Styrdokumenten Lpo 94 nämns det att eleven ska få uppleva olika 

utryck för kunskaper och ska få pröva olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar (Lpo94). Vidare berättar Helena att det är bra att man delar eleverna i två grupper 

för att de ska samarbeta med varandra och på det sättet lär de sig från varandra. Detta kan 

sammankopplas med Vygotskijs teori att låta eleverna kommunicera med varandra och att 

eleverna lär sig av varandra genom kommunikation (Malmer, 2002:56).  

 

Ett annat exempel är från Anna som har utomhusmatematik; 

  

 Jag brukar använda mig av olika matematiska begrepp, vilka är höjd, längd  

och omkrets. Dessa begrepp är lätta att träna utomhus speciellt om det finns träd

 i närheten (Anna, årskurs 3).  

 

Under intervjun med Anna berättar hon att utomhusmatematik är bra för elevernas lärande 

och att man kan använda sig av olika sorters matematiska begrepp. Detta kan anknytas till ett 

av Vygotskijs viktigaste mål som är begreppsutveckling i matematikundervisningen och att 

det binds olika erfarenheter med hjälp av begrepp (Malmer, 1990:56). Vidare berättar Anna 

att hennes elever är intresserade av att ha utomhusövningar och att eleverna börjar ta egna 

initiativ till att upptäcka matematik i utemiljön. Angående utomhusmatematik; Dewey nämner 

i sin bok vikten av att vara ute med sina elever. Vidare menar han att eleverna ska få praktisk 

kunskap för att kunna fungera i det verkliga livet och utanför skolan (Dewey, 1999).  

 

6.2 Laborativt material 

Alla intervjuade pedagoger använder olika sorters laborativt material när de undervisar i 

matematik. Laborativt arbetsätt är olika sorters laborativt material som elever använder när de 

räknar matte. Detta kan knytas till Svendrei som nämner att arbeta med laborativa material är 
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en avgörande punkt för lärande i matematik och framhåller materialgrupperna, vilka är 

vardagliga föremål och pedagogiska material (Rystedt & Trygg, 2010:10). 

 

Under intervjun med Helena berättar hon att hon också arbetar med laborativt material. Hon 

har olika sorters laborativt material som hon använder sig av under matematiklektioner, vilka 

är låtsaspengar, klossar, geobräde, areabitar, decimetermått, våg, vikt, kub, färgstavar och det 

sista var gamla glasspinnar (som hon själv hade hittat på). Helena berättar att man även i 

utomhuspedagogik använder sig av laborativt material. Hon berättar att förut var det inte så 

mycket laborativt material och då försökte hon själv hitta på olika slags material. Detta 

material använde hon för både geometriska delar och för räknetal. Innan eleverna börjar 

arbeta introducerar pedagogen först vilka laborativa material eleverna kan använda och vad 

man kan göra med materialet.  

 

Alla pedagoger berättar att för eleverna i årskurs 3 används det mycket plockmaterial för att 

det ger ett stöd till eleverna med första räknesätten addition och subtraktion. Plockmaterial 

kan man kalla ett laborativt material och detta står på en vagn eller i ett skåp där eleverna kan 

plocka fram själva när de behöver hjälp för att lösa uppgifter. Plockmaterial är till exempel, 

klossar, låtsaspengar med mera. Plockmaterialet är ett hjälpmedel för att eleverna ska kunna 

få en djupare förståelse. Med detta material anser Malmer att det är ett bra hjälpmedel för 

barns lärande (Kronqvist & Malmer, 1993:124) När eleverna arbetar med 10- kamraterna 

behöver eleverna ofta ha hjälp av plockmaterialet. Alla pedagoger anser att eleverna släpper 

plockmaterialet när de känner sig redo för det. 

 

Man ska låta eleverna använda sig av plockmaterial tills eleverna känner 

 att de inte behöver använda det längre (Helena årskurs, 3-4). 

 

Helena berättar att man ska anpassa sig till varje elev och låta eleven tänka själv ifall om han 

eller hon vill sluta med plockmaterialet. Som Rystedt och Trygg nämner i sin bok; att 

plockmaterial kan bli ett hjälpmedel när eleverna behöver stöd för att genomföra olika 

sorters problemlösningar (Rystedt & Trygg, 2005:22).  

 

Eleverna lär sig på olika sätt och man måste variera sig. De elever som har 

 språksvårigheter kan rita och visa bilder. Elever tar till sig kunskap på olika sätt  
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(Helena, årskurs 3-4). 

 

I Lpo 94 kan man läsa att undervisningen ska anpassas till alla elevers förutsättningar och ska 

ha en varierad undervisning (Lpo, 94:5). Vidare påpekar Lpo 94 att pedagogerna ska utgå från 

elevernas bakgrund, kunskaper och språk i matematikundervisningen (Lpo, 94:4). 

 

En av mina observationer som ägde rum i Helenas klassrum var när hon hade 

matematikundervisning. Först hade hon en tydlig genomgång av om olika geometriska delar. 

Vidare berättade hon för eleverna att de skulle arbeta med materialet geobräde.  Materialet 

geobräde är en träplatta med spikar där avståndet mellan spikarna är lika långa. Det kan vara 

olika storlekar på brädet och olika antal spikar. När eleverna fick veta att de skulle arbeta med 

geobrädet blev de lyckliga. Eleverna fick i uppgift att göra en triangel och en kvadrat. Med 

hjälp av geobräde fick eleverna räkna ut triangelns och kvadratens omkrets och area. Medan 

jag observerade såg jag att eleverna var mycket intresserade av att arbeta med geobräde.  

Pedagogen gick runt och tittade hur eleverna arbetade. Jag observerade att det var lätt för 

eleverna att räkna ut kvadraten men det var inte så lätt att räkna ut triangeln. Pedagogen 

märkte att eleverna hade svårt att räkna ut triangelns area. Hon ritade en geobräde på tavlan 

och visade eleverna hur man räknade ut triangelns area.  

 

Gudrun Malmer anser att geobräde är bra för elevernas lärande. Med detta menar Malmer att 

eleverna får en chans att dra egna slutsatser med hjälp av geobräde (Malmer, 2002).  I 

Malmers bok beskriver hon hur man kan räkna ut triangelns area och omkrets (Malmer, 

2002:75). I boken ”Räkna med barn” nämner författarna att geobrädet kan med fördel 

användas redan under lågstadiet i större eller mindre grupper (Kronqvist & Malmer, 1993:74). 

 

 I Y skolan har pedagogerna inte börjat arbeta med geobrädet och eleverna vet inte vad 

geobrädet är för ett material. Marie som arbetar i skola Y berättar att pedagogerna går på en 

laborativ utbildning där de får lära sig hur de ska använda sig av geobrädet och olika nya 

sorters material.  

 

Vi har inte geobräde i skolan. Det har ändå gått bra eftersom eleverna fick rita 

olika geometriska delar på ett papper och kunde göra olika figurer av 

geometriska former som till exempel, bilar (Marie, årskurs 4). 
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I Y skolan har de inte haft geobräde utan de har använt andra arbetsmetoder när de räknade 

geometri. Marie anser att det kommer att bli lättare för eleverna att räkna ut olika geometriska 

formers omkrets och area med hjälp av geobrädet. Med hjälp av geobrädet känner eleverna 

och gör det på egen hand. Anette Skytt är matematikutvecklare och provkonstruktör på 

PRIM- gruppen och hon problematiserar kring mål, nationella prov och skriftlig omdöme. 

Anette Skytt besökte Y skolan och hon hade en kort föreläsning i Maries klassrum. Jag var 

också där och observerade. Skolan hade fått det senaste geobrädet som är gjort av plast med 

olika sorters färger. Hon gav ett exemplar till eleverna och hon hade ritat ett fotspår på 

overheadpapper. Sedan tog hon fram små kvadratbitar i olika färger. Eleverna fick varsitt 

papper och penna där de skulle gissa hur många bitar som fick plats. När eleverna skrev på 

papperet började hon lägga bitarna på fotspåren och räknade tillsammans med eleverna. När 

hon kom till mitten frågade hon eleverna om de ville ändra sin uppskattning. Några elever 

ändrade sin uppskattning. Efter att hon blev klar frågade hon eleverna vad deras uppskattning 

var.  

 

Hon berättade för eleverna vad de små kvadratbitarna kallas för areaenheter. Sedan tog hon 

fram geobrädet och förklarade vad det var för något, och vad den hade för 

användningsområde. Vidare berättade hon att med hjälp av gummibandet kan man göra olika 

sorters geometriska figurer. Först visade hon genom att göra en kvadrat och efteråt fick alla 

eleverna varsitt geobräde för att kunna känna själva. Efter att eleverna hade provat 

fick de härma henne. Nu har Y skolan geobräden och Marie anser att det är intressant att 

arbeta med geobrädet.  

 

Dessa övningar avser i första hand att eleven ska få bekanta sig med materialet, 

öva sig att använda gummisnoddarna och göra egna figurer 

 (Kronqvist & Malmer, 1993:74) 

 

Linda arbetar med olika sorters laborativ material. Hon har olika sorters material som 

eleverna kan plocka fram själva när de behöver. Dessa material är klossar, låtsaspengar, 

klockor, tallinje och smartboard. Linda berättar att smartboard är bra för elevernas förståelse. 

Eleverna blir mer intresserade av matematiken när de arbetar med smartboard eftersom 

eleverna tycker om att lösa uppgifter genom olika slags material. Vidare beskriver Linda att 

eleverna skriver med sina fingrar på smartboard vilket innebär att de kan få en djupare 

förståelse. Linda menar att man ska låta eleverna tänka själva för att de ska kunna lösa 
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uppgifterna. Linda arbetar ofta med låtsaspengar och hon anser att det är ett bra hjälpmedel 

när barnen ska lösa uppgifter som subtraktion och addition. Hon berättar att en lärare ska 

kunna plocka fram material som behövs för tillfället. Detta kan knytas till Dewey som nämner 

att en lärare ska vara en stödjande person som ska plocka fram det som behövs för tillfället 

(Dewey, 1999).  

 

Observationen som jag har gjort ägde rum i Lindas klassrum. Hon använde sig av 

låtsaspengar och tallinje. Först fick eleverna visa hur man räknade med mellanled och 

uppställning. Pedagogen skrev talen på tavlan och de elever som räckte upp handen fick 

komma fram och lösa uppgiften. Sedan fick eleverna lösa uppgifter med låtsaspengar på 

tavlan och alla elever var aktiva. Jag observerade att de flesta eleverna ville lösa uppgifter 

med laborativt material. Detta kan kopplas till Rystedt och Trygg som nämner i sin bok att 

laborativt material ska dels hjälpa elever att förstå matematikens abstrakta natur och dels göra 

så att det bli mer effektiva problemlösare (Rystedt & Trygg, 2010:23). Vidare berättar Linda 

att utgångspunkten med denna övning var att eleverna skulle själva gå fram på tavlan och lösa 

uppgifterna själva. Linda anser också att ju mer eleverna får olika sorters aktiviteter med 

laborativt material blir de mer intresserade av matematik. Detta kan knytas till Piaget som 

nämner att barnaktiviteter är en viktig del av undervisningen (Malmer, 2002).  

 

Peter berättar att förut när han undervisade så fanns det inte mycket laborativt material utan 

han fick själv skapa material. Han förstod att det var viktigt att själv skapa det som behövdes 

för att göra matematiken intressant för eleverna under matematiklektionen.  

 

Det första material jag använde var små stenar för att räkna addition och 

subtraktion. Nu använder man klossar (Peter, årskurs 4).  

 

Vidare berättar Peter att det har utvecklats mycket laborativt material. Laborativt material 

skapar intresse hos eleverna när de arbetar i matematik. Peter förklarar att eleverna ska 

använda sig av laborativt material tills dem känner sig för det. Detta kan sammankopplas till 

Piaget som nämner att barn från sju år till tolv år ska få tillgång till konkret material (Malmer, 

2002:53). Peter använder sig av olika sorters laborativt material, vilka är låtsaspengar, klossar, 

klockor och cuisenaires färgstavar.  Peter menar att cuisenaires färgstavar ger en ökad 

förståelse när eleverna ska arbeta med hälften och dubbelt. Detta kan sammankopplas till 

Malmer och Kronqvist som nämner i sin bok att cuisenaires färgstavar är ett användbart 
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material och det är det enda effektiva relationsmaterial som finns att tillgå (Kronqvist & 

Malmer, 1993:15). 

 

Observationen som jag gjorde ägde rum i Peters klassrum. Först hade pedagogen en kort 

undervisning om vilket laborativt material som eleverna skulle använda. Detta material var 

cuisenaires färgstavar där eleverna skulle använda sig av olika matematiska begrepp som till 

exempel hälften, dubbelt, tredjedel och fjärdedel. Med detta matematiska begrepp nämner 

Malmer att dessa övningar samtidigt blir en hemlig introduktion till tal i bråkform (Malmer, 

2002:101). Vygotskij anser att de viktigaste målen för undervisningen är begreppsutveckling 

som till exempel hälften och dubbelt (Malmer, 2002:56). Vygotskij menade att begrepp 

hjälper till att systematisera det sociala och materiella kaos som råder runt oss och det binds 

olika erfarenheter med hjälp av begrepp (Malmer, 2002:56).  

Eleverna arbetade två och två. De prövade (med) olika stavar och det gick utmärkt. När ena 

eleven inte förstod hjälpte kamraten till genom att visa med stavarna tills han/hon förstod. 

Peter berättade att man ska dela in eleverna i grupper för att då samarbetar de bättre och 

hjälper varandra för att få en ökad förståelse. Detta kan knytas till Vygotskijs tankar kring 

sociokulturellt lärande; att eleverna lär sig kunskaper och utvecklas med hjälp av samarbete 

med en eller flera personer (Lindqvist, 1999). Därtill anser Vygotskij i sitt begrepp om 

sociokulturellt perspektiv att undervisningen ska utgå från elevernas intresse (Lindqvist, 

1999). Peter menar att matematikundervisningen ska anpassas efter elevernas intresse. Vidare 

berättar Peter att nackdelar med laborativt material är att elever är olika och tänker på olika 

sätt. Han menar att när eleverna inte är intresserade av att arbeta med laborativt material ska 

man inte tvinga eleverna. Peter berättar att när han gör grupparbeten blir alla eleverna 

intresserade och löser uppgiften tillsammans, till exempel problemlösning. Vidare säger Peter 

att med hjälp av laborativt material blir det lättare för eleverna att lösa ett problem. Tidigare 

nämndes det under rubriken tidigare forskning att laborativt material är lämpligt och ger 

eleverna möjligheter att möta olika representationer av matematiska objekt, problem (Rystedt 

& Trygg, 2010:60–61).  

 

Observationen som jag gjorde ägde rum i Annas klassrum eftersom hon hade 

matematikundervisning. Hon hade plockat fram sex olika laborativa material och hade gjort 

olika stationer, vilka är Pattern blocks, Multiplikation med tärning, Cuisenariestavar, 

geobräde, Tangram och Multilinklossar. Eleverna delades in i sex grupper och vid varje 

station fick de arbeta i 20 minuter. Anna förklarar att utgångspunkten med dessa övningar var 
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att eleverna skulle samarbete med varandra och det gick utmärkt. På slutet ställde pedagogen 

en fråga till eleverna vad de ansåg om lektionen. Alla grupper hann inte med alla stationer. 

Eleverna ansåg att det var kul vid alla stationer. Anna menar att det är bra att låta eleverna 

samarbeta med varandra. Vidare menar Anna att laborativt material ska anpassas efter 

elevernas ålder. Detta kan knytas till en av Gudrun Malmers nivåer är Göra – Prova och hon 

beskriver att val av laborativt material ska anpassas efter elevernas ålder (Malmer, 2002:33).  

Vidare berättade Anna att ju mer gruppuppgifter, mattespel, laborativt material och egna 

erfarenheter man kan ta in i undervisningen kan göra så att fler elever kommer att tycka att 

matte är ok. Detta kan kopplas till Rystedt och Trygg som nämner i sin bok att en engagerad 

lärare, som är välutbildad och som känner eleverna och är förtrogen med styrdokumenten, kan 

ha mycket positiva effekter på elevernas lärande ((Rystedt & Trygg, 2010:21).  

Anna berättar att hennes klass slutade ganska tidigt att använda plockmaterial till hjälp. 

Vagnen står fortfarande kvar ifall eleverna skulle ha behov av att arbeta med materialet. I 

Styrdokumenten nämns det att pedagogen ska uppmärksamma att varje elev utvecklar sitt eget 

sätt att lära (Lpo, 94:9).   

 

Lisa berättar att hon har mycket laborativt material för att hennes elever ska kunna förstå 

bättre. Detta kan kopplas till Taflin som nämner att eleverna blir mer intresserade när de 

arbetar med laborativt material i matematikundervisningen (Taflin, 2007). Lisa anser att man 

ska låta eleverna använde laborativt material tills de har behov av att arbeta med materialet. 

Det material Lisa använder är låtsaspengar, klossar, geobräde, våg med mera. Vidare berättar 

Lisa att innan eleverna ska börja arbeta har hon en introduktion vad de ska arbeta med och 

vilket material de kan använda för att kunna lösa uppgiften. Lisa framhåller vikten på att 

eleverna ska få möjligheten att laborera och undersöka både i grupp och enskilt när de arbetar 

exempelvis med geometri. Lisas tankegångar kring elevernas lärande passar ihop med Piagets 

syn på lärande.  Enligt Jerlang anser Piaget att eleverna ska delta i sitt lärande och att prova 

fram sig med egna handlingar till exempel, experiment (Jerlang, 2008). 

 

6.3 Läroboken 

I X skolan intervjuade jag Anna och hon berättade hur hon arbetade med läroboken i 

matematikundervisningen. Annas elever använder en lärobok som heter ”Matteplaneten” och i 

den finns olika sorters arbetsmetoder. Anna anser att; 
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Matteplanetboken är så bra och den ger stöd hur man ska  

 använda laborativt material. I boken finns det olika kapitel 

 med arbetsmetoder (Anna, årskurs 3).  

 

Anna berättar att med detta citat menar hon att det finns olika sorter arbetsmetoder och att 

eleverna tycker att boken är intressant att arbeta med. Vidare anser hon att fördelar med 

denna bok är att det finns olika sorters övningar där eleverna kan arbeta i grupper. Det finns 

ett kapitel med laborativa övningar där eleverna kan använda sig av olika laborativa material. 

Dessa material är pattern blocks, multiplikation med tärningar, cuisenaire färgstavar, 

geobräde, tangram och multiplikationsklossar. Vidare berättar Anna att innan eleverna börjar 

arbeta i läroboken har hon en introduktion om vad sidan handlar om för att eleverna ska 

kunna förstå.   

 

Lisa berättar att hennes klass, som är ny för henne det här året, arbetar mycket med sina 

böcker. Denna bok heter ”Mattesafari”. Lisa säger att det är många elever som arbetar mycket 

med boken men de förstår inte vad de gör. Detta kan kopplas till rapporten som nämndes 

tidigare att arbeta med läroboken kan orsaka att eleverna tar avstånd från ämnet matematik 

(Skolverket, 2003). Lisa berättar att hennes elever använder läroboken fast först har hon en 

introduktion om kapitlet och sen får eleverna använda sig av olika sorters material för att lösa 

uppgifterna. Lisa påpekar att det är viktigt för alla lärare att eleverna förstår vad de gör, inte 

hur många uppgifter eleverna löser i boken. 

 

 

6.4 Förståelse 

Alla pedagoger ansåg att genom laborativt material får eleverna en djupare förståelse. I 

skolverkets undersökning ”Lusten att lära - med fokus på matematik” nämns det att lusten att 

lära sig matematik kopplas till förståelsen (Skolverket, 2003). Alla pedagoger vill att eleverna 

ska förstå det de gör genom att arbeta med laborativt material. Detta kan sammankopplas till 

Gudrun Malmer som nämner att om eleverna ska få en ökad förståelse krävs det att de aktivt 

och kreativt i konkreta sammanhang får tillfälle att möta matematiska samband (Malmer, 

2002: 92). 
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Lisa berättar att hon arbetar väldigt mycket med förståelsen. Lisa berättar att med hjälp av 

laborativt material får eleverna en ökad förståelse. Detta kan kopplas till Gudrun Malmer som 

nämner i sin bok att med hjälp av laborativt material ökar elevernas förståelse (Malmer, 

2002). I rapporten ”Lusten att lära - med fokus på matematik” nämns det att med hjälp av 

laborativ arbetsätt får eleverna en nyfikenhet för matematik (Skolverket, 2003).  

Vidare berättar Lisa att samarbete är också bra för elevernas förståelse. Med detta menar hon 

att när eleverna samarbetar med varandra förstår de bättre och de lär sig av varandra  

 

Helena anser att med hjälp av laborativt material får eleverna en djupare förståelse och när 

de arbetar blir det mera tydligt för elevernas lärande. Detta kan knytas till Piaget som nämner 

att barn från sju år till tolv år ska få tillgång till konkret material (Malmer, 2002:53). Helena 

berättar också att kommunikation är en viktig del i elevernas lärande. Med detta menar hon att 

genom att kommunicera med varandra förstår eleverna och lär sig av varandra.  

 

Linda anser att laborativt material synliggör och visualiserar problemet. Med detta menar hon 

att laborativt material ger en ökad förståelse och eleverna kan lösa uppgifterna bättre. Tidigare 

nämndes det under rubriken tidigare forskning att syftet med laborativt material är att få en 

ökad förståelse för den abstrakta och generelle matematiken (Rystedt & Trygg, 2010:60–61). 

Vidare berättar Linda att det är viktigt att en lärare skapar material för att eleverna ska förstå 

bättre när de löser en uppgift. Med detta menar hon att lärarens roll är viktig för elevernas 

lärande.  Detta kan relateras till Dewey som nämner att lärarens roll är viktig för elevernas 

lärande (Dewey, 1999).  Vidare berättar Linda att alla elever är olika och att man ska anpassa 

sig efter varje elev. Detta kan sammankopplas till en av Malmers utgångspunkt med 

undervisningen är att pedagogerna ska ta elevernas verklighet och anpassa sig efter deras 

förutsättningar (Malmer, 2002) 

 

Peter berättar att med hjälp av laborativt material får eleverna en bättre förståelse i 

matematiken. Han säger också att eleverna får en ökad förståelse när de kommunicerar med 

varandra och att det är viktigt att det finns utrymme för att eleverna ska kunna pröva 

lösningar. Detta kan knytas till Rystedt och Trygg som nämner att det är viktigt att det finns 

utrymme för att eleverna ska pröva olika lösningar (Rystedt & Trygg, 2005:22). 

  

Marie berättar att förståelsen är viktigt hos elevernas lärande och att eleverna ska kunna förstå 

vad de arbetar med. Marie anser att det är viktigt att man skapar nyfikenhet och lust att lära 
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hos eleverna. Detta kan knytas till Styrdokumenten Lpo 94 som nämner att det är viktigt att 

man utvecklar nyfikenhet och lust att lära hos varje elev (Lpo 94). En av Gudrun Malmers 

nivåer är ”Tänka och tala” och hon nämner i sin bok att det ska göras spännande och 

intressant så att elevernas lust och nyfikenhet stimuleras (Malmer, 2002:31–32).  

Vidare berättar Marie att det finns två olika fördelar med olika arbetsmetoder, den ena 

fördelen är att eleverna kommer in i mattetänkandet och den andra fördelen är att arbetsätten 

hjälper till förståelse. Marie anser också att alla elever är olika och att man ska anpassa sig 

efter varje elev. Marie berättar att ibland var det inte lätt att anpassa sig efter varje elev för att 

eleverna har olika tankar och åsikter. Vidare berättar hon att när hon gör olika aktiviteter med 

eleverna, till exempel när hon delar in dem i grupper, då fungerar det bra för då börjar de 

kommunicera med varandra och löser uppgiften tillsammans. Detta kan kopplas till Malmer 

som nämner i sin bok att man ska låta barnen kommunicera med varandra för då får de en 

ökad förståelse (Malmer, 2002:43). Rystedt och Trygg nämner i sin bok att det är viktigt att 

det finns utrymme för att eleverna ska pröva olika lösningar och att det förs en diskussion 

mellan eleverna som arbetar med uppgifterna (Rystedt & Trygg, 2005:22).  

 

Anna berättar att när eleverna arbetar med konkret material då förstår de det abstrakta bättre. 

Hon säger också att genom att samarbeta med varandra får eleverna en ökad förståelse och lär 

sig från varandra. Detta kan sammankopplas till Vygotskij som nämner att genom att 

samarbeta med varandra utvecklas förståelsen för begrepp i matematik (Malmer, 2005:56).   

Vidare berättar Anna att fördelar med olika arbetsmetoder är att man ska anpassa sig efter 

varje elev för att eleverna ska kunna förstå bättre när det gäller matematik. Alla barn är olika 

och det är viktigt att anpassa sig efter varje elev för att annars kan eleverna tappa lusten att 

lära. Detta kan sammankopplas till Lpo 94 som nämner att skolan ska sträva efter att varje 

elev lär sig att utforska, lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpo, 

94:9). Därtill nämns det att skolan ska vägleda till en vilja och lust att lära (Lpo, 94:4-7).  
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7. Slutsats & Sammanfattning   

Undersökningen visar att lärarna i stor omfattning påverkar elevernas undervisning i 

matematik. Eftersom det är lärarna som formar undervisningen har de en viktig roll för 

elevernas lärande. Lärarna bestämmer till exempel vilka arbetsmetoder de ska använda när de 

undervisar i matematik. Pedagoger använde sig av läroboken, laborativt material och 

utomhusmatematik.  

Dessutom hade jag frågeställningar;  

1, Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika arbetsmetoder inom matematiken? 

2, Vad anser pedagogerna om laborativt arbetsätt, ökar det förståelsen? 

3, Vilka material använder de sex pedagoger? 

 

 Pedagogerna ansåg att fördelen med olika arbetsmetoder var att man kan anpassa sig efter 

eleverna och att alla elever har olika sätt att lära sig matematik. Pedagogerna ansåg också att 

det ibland var svårt att anpassa sig till varje elev för att alla är unika och har olika tankar och 

åsikter. Det var inte så mycket nackdelar med olika arbetsmetoder, alla pedagoger ansåg att 

eleverna tyckte om att arbeta med olika sorters material. Pedagogerna ansåg också att när 

eleverna arbetar med konkret material blir de mer intresserade av att lära sig matematik.  De 

pedagoger som jag intervjuade menade att laborativt material ökar elevernas förståelse och 

ger en djupare förståelse i ämnet matematik. Det laborativa arbetssättet ger en koppling till det 

konkreta och abstrakta. Jag redovisade i resultatdelen att laborativt material används för att 

kunna konkretisera, och på detta sätt ge eleverna en bättre förståelse för den abstrakta 

matematiken. Undersökningen visar att kommunikation har en stor betydelse för det 

laborativa arbetet. Pedagogerna arbetade mycket med grupparbeten för att eleverna skulle 

kunna samarbeta med varandra och de ansåg att genom samarbete så förstår eleverna bättre 

och lär sig från varandra.  

Det gemensamma materialet var laborativt material, vilka är låtsaspengar, klossar, geobräde, 

våg, cuisenaires färgstavar med mera. När pedagogerna undervisar i utomhusmatematik 

använder de även laborativt material som till exempel stenar, pinnar och kottar. Det andra 

gemensamma materialet var plockmaterial som eleverna använde sig av när skulle lösa 

uppgifter. Detta material är så kallat laborativt material. Pedagoger kallar det för 

plockmaterial för att det står på en vagn eller i ett skåp där eleverna kan ta fram det när de 

behöver. Alla pedagoger ansåg att man ska låta eleven använda sig av plockmaterial tills de 

känner att de inte behöver använda det längre.  
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8. Vidare forskning 

Efter denna studie kan det forskas inom flera andra aspekter inom matematiken. Det kan 

forskas om hur de äldre eleverna arbetar med matematik om de har olika arbetsmetoder eller 

om de bara arbetar i läroböckerna. Dock skulle det kunna forskas mer om vad de äldre 

eleverna anser om laborativt material.  
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Bilaga 1- Brev till pedagogerna  

Hej jag heter Nazli Zengin och läser min sista termin på lärarutbildningen vid Södertörns 

Högskola. Jag har börjat med mitt examensarbete där jag vill undersöka om man kan nå högre 

resultat i matematik med hjälp av laborativt material.  

 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om man kan nå högre resultat i 

matematik med hjälp av laborativt material från förskoleklass upp till årskurs 3. Jag vill även 

undersöka om lärarna använder laborativt material när de undervisar matematiken.  

 

Jag skulle bli tacksam om vi skulle kunna boka en tid och svara på mina intervjufrågor. Under 

intervjun har deltagarna rätt att avbryta intervjun om de önskar. Alla identiteter hålls hemliga.   

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Studerande: 

Nazli Zengin  

E-post: nazliokur_1986@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide   

 

Allmän faktadel: 

 Ålder 

 Utbildning 

 Hur många år som lärare  

 Övrigt 

 

Frågor 

1. Vad är laborativ material för dig? 

2. Använder du dig av laborativt material? 

3. Vilken funktion kan laborativt material fylla i matematikundervisningen anser du? 

4. Har du tillgång till laborativt material i klassrummet, i så fall vad/vilka? 

5. Om du använder laborativt material i din matematikundervisning, vad/ vilka material 

använder du? 

6. I vilket/vilka områden inom matematiken använder du laborativt material? 

7. Vilka faktorer är det som påverkar att du använder laborativt material i 

matematikundervisning? 

8. Om du inte använder laborativt material i matematikundervisningen, vilka faktorer är 

det som påverkar detta? 

9. Hur ofta använder du laborativt material i matematikundervisningen? 

10. Har du några erfarenheter av laborativt material från er egen skoltid, vilka? 
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