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Abstract 

Title “Reflecting or reproduction mathematics - A study of comparison of two teaching 

methods in mathematics: the traditional and the laboratory method” 

 

In each classroom there is a teacher with good intentions wanting what´s best for their pupils. 

But grades and tests in mathematics from 2009 in Sweden shows there is a crack between the 

subject being taught and the learning child. The purpose with this research is to find an 

understanding from a teaching and learning perspective of which teaching method is more 

suitable for teaching and learning mathematics by doing a comparison between two methods. 

The main question is:  

 

 What are the advantages and disadvantages of the traditional and the laboratory 

method of teaching, supported by the two keywords teaching method and learning? 

 

This C-paper is based on a qualitative research aiming to gather an in-depth understanding of 

human behavior. Semi-structured interviews was used on two teachers in primary school, both 

teachers have integrated classes, grade 2 and 3. Observations were made in both classes. The 

empirical data was analyzed through theories and sorted in advantages and disadvantages.  

The result of the traditional method distinguishes to have a textbook and has a reproductive 

way of teaching, while concrete mathematics has a more reflecting approach. The school 

using concrete method is also using the model of the four learning style (visual, verbal, tactile 

and kinesthetic). Accordingly of this study the concrete method support the individual way of 

learning by using one of the dominant learning styles. Activity, problem solving and making 

children aware and in charge of their own education, show their way to understanding the 

subject. 8-9 years old children, learning how to read and write, have another abstract way of 

thinking which makes it hard for them to work with a textbook. This will lead to a slow 

learning, preventing the child to achieve understanding of the subject. 
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1 Inledning 

Idag arbetar många skolor i Sverige efter den traditionella undervisningsmetoden i matematik, 

men att det laborativa arbetssättet tågar in allt mer i de svenska klassrummen.
1
 Skillnaden är 

att den traditionella undervisningsmetoden rör sig om det reproducerande inslaget det vill 

säga barnen i skolan lär sig att memorera färdiga och liknande faktakunskaper är det 

laborativa arbetssättet mer av ett reflekterande inslag. Det innebär att en laborativ 

matematiklektion innehåller mer diskussioner med stöd av konkret material. I Skolverkets 

rapport, Matematik, samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning står det att det är 

viktigt att förstå vad barnen lär sig på lektionstimmarna och vad de förväntas lära sig utifrån 

läroplanen och skolans kursplan.
2
 Undervisningen ska enligt läroplanen, Lpo 94, anpassas 

efter elevens förutsättningar och behov eftersom det finns olika nivåer av kompetenser och 

inlärningsstilar i ett klassrum.
3
  

 

Men för att kunna tillämpa en undervisningsmetod på samtliga lärstilar och kompetensnivåer, 

måste man fråga sig vilken undervisningsmetod är lämpligast att applicera på en skara barn 

som har olika inlärningsingångar och där en och annan elev kanske har någon form av 

diagnos. Men någonstans finns en knut på tråden mellan det som lärs ut och det lärande barnet 

då betyg och nationella prov visar en fallande statistik på barns kunskaper i matematik. Betyg, 

nationella prov och PISA 2009
4
 har visat en försämring av elevernas matematiska kunskaper 

sedan början av 2000-talet skriver PRIM-gruppen
5
. Jag väljer att ställa mig bakom Anna 

Kruse, lärare från 1900-talets början, och hennes stora förundran:  

 

De, som arbeta med matematik inom skolans högre avdelningar, måste ofta förundra sig över 

att så många elever falla igenom, och att så många tyckas ha svårt för detta ämne. I få ämnen 

måste så många privatlektioner tagas som i detta, för att eleverna skola kunna följa med 

kurserna. - Man måste fråga sig: >>Vad är orsaken? >>
6
 

                                                 
1
 Med traditionell undervisningsmetod syftar jag på lärarens användning av läroboken, korta genomgångar, korta 

svar från eleverna och där läraren pratar mer än eleverna. 

2
 Skolverket 2007 

3
 Lpo 94 

4
 PISA 2009, Programme for International Student Assessment, testar 15-åringarnas kunskaper och förmågor i 

bland annat matematik: analysera, resonera, tolka, reflektera, lösa problem etc. Testet äger rum vart tredje år i 

syfte att kartlägga skillnader i kunskapsutvecklingen mellan skolor i OECD-länderna. 

5
 PRIM-gruppen vid Stockholms universitet har ansvaret för matematikdelen i PISA.  

6
 Kruse 1914 s.8 
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1.1 Bakgrund 

Enligt Skolinspektionens rapport år 2009 är den vanligaste arbetsformen i matematik enskilt 

arbete eller grupparbete och ensidig kompetensträning: ..den klart vanligaste uppgiftstypen i 

läromedlen är att eleven utgående från en given regel och/eller ett löst exempel ska räkna ett 

antal likadana exempel. Detta innebär att eleven ensidigt övar procedurhantering. Hur lärare 

väljer och hanterar läromedel är avgörande för om eleverna får möjlighet att träna andra 

kompetenser.
7
 Jan Unenge skriver i sin bok, Skolmatematiken i går, i dag och i morgon, att 

många studier visar att elever under hela sin grundskoleutbildning använder 60 procent av 

tiden i matematik till att räkna med algoritmer.
8
 Unenge menar att eleverna får arbetsuppgifter 

som kunde lösas med miniräknaren och använt tiden till andra mål i kursplanen. Bengt Drath, 

NO-lärare skriver i Nämnaren om undervisningsmetod i matematik är att ge eleverna 'öppna 

problem' att lösa och låta dem arbeta laborativt: att undersöka, upptäcka, samarbeta, 

dokumentera och dra slutsatser.. / Mönstret var att eleverna fick göra sina upptäckter först 

och därefter hjälpte läraren till att strukturera dessa och synliggöra viktiga begrepp. 

Läroboken styrde inte utan det egna tänkandet fick utrymme i första hand.
9
  

 

Innan Lpo 94 har läroplanens innehåll pekat på ett kvantitativt inslag, men att synen på 

kunskap förändrades i samband med införandet av Lpo 94 genom att ge läroplanen ett mer 

kvalitetsmässigt innehåll. Det innebär att synen på lärande har lyft fram kvalitéer som att låta 

eleverna tolka och förstå sammanhang och normer, ansvarstagande, initiativtagande, 

handlande och social kompetens rörande de egna studierna som värderas idag högre än 

memorerandet av färdiga faktakunskaper. Den traditionella inlärningen omfattar vilka typer 

av arbetsuppgifter ges till den enskilda eleven, och hur mängden av det inlärda vägs upp mot 

mängden repeterade arbetsuppgifter under fördelad tid. Barnets utveckling i lärande ska riktas 

mot en mer kvalitetsutbildning som innebär låta eleven delta i sättet att se på världen än en 

kvantitativ tillväxt av kunskaper (mer och mer av nästan likadan uppgift). Dilemmat är att ge 

eleverna en likvärdig utbildning som ska anpassas efter olika nivåer av kompetens och 

lärstilar. Meningen är att göra eleverna redo som samhällsmedborgare parallellt med att de får 

en hållbar och meningsfull skolutbildning. Grundutbildningen ska utgöra en plattform för 

fortsatta högre studier. Skolan ska förmedla kunskaper i en vidare mening än tidigare gjort.
10

                                                 
7
 Skolinspektionen 2009 

8
 Unenge, 1999 s.72 

9
 Drath 2005  

10
 www.huddinge.se 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att jämföra två undervisningsmetoder i grundskolan, den 

traditionella och den laborativa undervisningsmetoden. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vilka är för- respektive nackdelar med traditionell och laborativ 

undervisningsmetod i matematik utifrån de två centrala begreppen lärande och 

undervisningsmetod? 

 

3 Definitioner 

 

3.1 Matematik 

Matematik är en vetenskap som rör sig om logiskt konstruerade påståenden, som är antingen 

falska eller sanna.
11

 Det är en komplex färdighet konstruerad av en rad grundläggande 

färdigheter.
12

  

 

3.2 Laborativ matematik 

I laborativ matematik används konkret material som stöd och stimulerande hjälpmedel vid 

problemlösning och inlärning av grundläggande matematik. Det används för att synliggöra 

och konkretisera matematiska begrepp och termer. Laborativt material är till exempel 

makaroner, linser, stenar, tändstickor, klossar, tärningar, hushållsmått, lego och så vidare.
13

 

 

3.3 Traditionell matematik 

Traditionell matematik bygger oftast på empirisk kunskap i vilken generaliseringar används 

ur den empiriska verkligheten och konkreta föremål.
14

 Konkreta föremål delas in i två 

grupper: fysiska (lärobok, penna, kalkylator, linjal) och intellektuella redskap (språk etc.). 

Matematikboken ses som ett centralt styrmedel eftersom det är främst till den läraren vänder 

sig till i stället för styrdokumenten, och om matematikbokens stoff innehåller förklaringar och 

svar på problem tar den även plats som läraren under matematiklektionen.
15

 

                                                 
11

 Magne 1998 

12
 Björklund 2009 

13
 Rystedt & Trygg 2005 

14
 Lindqvist 1999 

15
 Bremler 2003 
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4 Teorier och tidigare forskning 

 

4.1 Teorier om lärande 

Det finns tre stora naturvetenskapliga strömningar: behaviorismen, konstruktivismen och den 

sociokulturella där alla tre har fokus på språk, upplevelser och yttre beteende i en människas 

inlärning och lärande. De strömningar som är utvalda för undersökningen är främst det 

konstruktivistiska och sociokulturella tänkandet för hur barn bygger upp sin kunskap, men 

också till en viss del behaviorismen. Undersökningen stöttas av två centrala begrepp: lärande 

och undervisningsmetod.  

  

4.1.1 Behavioristisk lärteori 

Behaviorismen är en psykologisk arbetsmetod utarbetad av psykologen och professorn John 

B. Watson som kom att studera mänsklig psykologi i form av uppförandet, beteendet. Med 

dessa två begrepp menas det som forskaren kan iaktta bland annat: den motoriska reaktionen, 

hållningen, uttrycksrörelserna, gesterna och handlingarna. Genom att observera dessa 

kunskapsföremål kan forskaren få fram en objektiv kontrollbar vetenskap. Behavioristen 

strävar efter vetenskapen att lära känna förhållandet mellan retningar och reaktioner, och 

därav få kunskap om vilka reaktioner finns nedärvda och vilka reaktioner som är bestämda av 

tidigare upplevelser. Den här informationen kan sedan användas vid praktiska behov när 

forskaren fått en insikt av hur en människa fungerar och kunna förutsäga dennes handlingar.
16

 

 

4.1.2 Konstruktivistisk lärteori 

Jean Piaget, psykolog, utvecklade teorin för kunskapsutveckling genom att studera hur 

begrepp- och tankemönster bildas. Människans utveckling sker stegvis där varje steg 

bestämmer hur nästa steg kommer att se ut, till exempel ”logiskt tänkande ur intuitivt, 

abstrakt tänkande ur konkret.”.
17

 Barn som börjar grundskolan befinner sig i det som Piaget 

kallar den konkreta operationernas stadium och är den tredje perioden ålder 6-12 år. Det 

innebär att barnet kan se logiska och matematiska relationer mellan längd och bredd, vikt och 

mängd, täthet och vikt, men endast om eleven har konkreta föremål framför sig. Det är först i 

tonåren som det abstrakta tänkandet börjar struktureras hos barnet. Med det menar Piaget att 

barnet kan uppfatta i tanken att om 15 är större än 14 och 14 är större än 12 då måste 15 vara 

större än 12. Att hoppa över ett stadium är inte möjligt. Utvecklingen kan inte heller 

                                                 
16

 Watson 1929 

17
 www.psykologilexikon.se 
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påskyndas eftersom barnet på 6-11-årsnivån har sitt eget sätt att resonera. Viktigt är att barnet 

kan få ha fel i sitt svar eftersom det antyder på att förståelsen inte är fullständig, men att 

barnets tankesätt befinner sig i rätt riktning.
18

 Konstruktivistiskt lärande innebär att eleven 

bygger upp sin egen kunskap. Den värld vi människor lever i är konstruerad med hjälp av 

verktygen språk och begrepp.
19

 Piaget anser att barn konstruerar sin verklighet så som de 

upplever den. Det innebär att barn med olika bakgrunder och åldrar erfar, tänker och 

diskuterar om verkligheten alla på sitt sätt.
20

 Piaget utgick från två processer hur barn 

konstruerar sin intelligens utifrån förvärv av nya beteendemönster. Det första att ha förmågan 

att fatta situationen. För det andra se hur den lärande hittar kreativ lösning utifrån hur denne 

uppfattat situationen. Den lärande kan endast förstå situationen genom att assimilera den med 

hjälp av det kunskapsmönstret som den lärande redan byggt upp. Att den lärande ska förstå 

situationen som den är 'där ute' i den lärandes livsvärld är inte möjligt menar Piaget.
21

 Om det 

redan grundade kunskapsmönstret (beteendemönstret) inte kan appliceras på den nya 

situationen måste barnet anpassa eller förändra det. Till varje ny situation som den lärande 

möter kallar Piaget strukturer. Med det menar han att kunskapen i alla åldersgrupper alltid är 

uppbyggd och ordnad på ett eller annat sätt. Runt två-års ålder börjar kunskapen utvecklas i 

tänkandet och vidare konstrueras och utarbetas i allt fler strukturer.
22

 Intelligensens framfart 

är en kontinuerlig konstruktionsprocess och Piaget tror att kunskap byggs upp inom 

människan genom ett oavbrutet kontrakt med miljön runt omkring oss: "..det är således inte 

bara så att människan konstruerar sin värld, utan också att denna process sker i en av 

organismens biologiska utveckling bestämd ordning.".
23

 Det finns ett biologiskt program i 

människor som följs skriver Kroksmark och jämför Piaget idé med den laborativa 

matematikens förgrundsgestalt John Amos Comenius tanke, att sakta, men säkert gå från en 

konkret relation till verkligheten till ett mer abstrakt tänkande.
24

 Vilket kan få bakslag enligt 

Piaget som tycker att skolundervisningen är enkelspårig:  

 

Undervisning innebär i stort sett fortfarande att läraren presenterar det material som 

                                                 
18

 Schwebel & Raph 1976 

19
 www.ne.se 

20
 Egidius 2006 

21
 Schwebel & Raph 1976 s.197 

22
 Ibid. 

23
 Kroksmark 2003 s.419 

24
 Kroksmark 2003. John Amos Comenius, tjeckisk pedagog och teolog påpekade redan under 1600-talet den 

konkreta betydelsen för lärandet av matematik  

http://www.ne.se/
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eleverna skall lära in och förstärker de korrekta svar som eleven ger läraren tillbaka. Också 

då man förordar en upptäcktsmetod betyder 'upptäckt' i regel bara att eleverna måste 

upptäcka vad läraren vill ha upptäckt.
25

 

 

4.1.3 Sociokulturell lärteori 

Psykologiska processer förknippas med den ryske psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij 

som sade att det finns två viktiga begrepp i den kulturhistoriska teorin, aktivitet och 

medvetande. Barnets tänkande kan påverkas av hur samhället valt att koppla de kulturella 

metoderna till pedagogiken, till exempel om läs- och skrivförmågan utvecklats där barnet 

befinner sig kommer detta att i hög grad påverka barnets tänkande, och om barnet använder 

en särskild strategi för att minnas kommer detta att påverka det inre uppbyggandet i 

minnesbanken.
26

 Ett sätt att förstå handlingar, händelser, situationer, människor och så vidare 

som bitar är när de träder in i ett större socialt och kulturellt sammanhang.
27

 Den som lär 

utnyttjar andra resurser i sin närmiljö än bara det som erbjuds i utbildningen av läraren. 

Kunskap av den lärande förvärvs ur olika sammanhang. Lärandet sker olika tider olika platser 

och tillsammans med andra individer än bara de människor som arbetar eller går i skolan.
28

 

Det finns tre viktiga pedagogiska slutsatser som kan kopplas till barnets intressen och 

innehållet i skolan. För det första måste ämnena ha ett samband med varandra i en kurs som 

kan anknytas till elevens intressen. För det andra får undervisningen inte vara en repetition för 

då blir innehållet i ämnet tråkigt och ointressant, i stället skall pedagogen vidga och fördjupa 

innehållet. För det tredje skall innehållet i skolan anknytas till det som eleven upplever som 

sin värld utanför skolväggarna. Vygotskijs såg skolan som en reproduktiv enhet där ingen 

respekterade elevernas kreativa förmåga.
29

 Hans kritik vände sig mot den traditionella 

undervisningsmetoden i Europa eftersom han ansåg att samhället valt att uppfostra de unga 

medborgarna till passiva mottagare av kunskap, något som Vygotskij fann absurt då barn är 

utan tvekan aktiva och menar att undervisning är till för att främja elevens utveckling inte 

undergräva den. Samhället skall erbjuda barnet en 'handlingens skola' där läraren har en god 

psykologisk kunskap om den sociala miljö eleverna vistas i för att kunna undervisa på ett så 

                                                 
25

 Schwebel & Raph 1976 s.182 

26
Lindqvist 1999. Vygotskijs kulturhistoriska teori kan ses ur olika aspekter; sociala och kulturella. I USA kallas 

den kulturhistoriska teorin för socio-kulturell eller sociohistorisk. 

27
 Egidius 2006 s.378 

28
 Alerby, Kansanen & Kroksmark 2000 

29
 Lindqvist 1999 
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effektivt sätt som möjligt.
30

 En aktiv elev är i behov av både en aktiv lärare och en aktiv miljö 

menar Vygotskij. En social miljö som är aktiv och dynamisk påverkar och utvecklar ett barns 

handlingar. Vygotskij såg relationen mellan individen och den sociala miljön som två 

dynamiska begrepp där lärarens betydelsefulla roll är att organisera miljön.  

 

4.2 Tidigare forskning  

Det finns en uppsjö om pedagogisk forskning som berör barns lärande, men något mindre om 

individers lärstilar, och ännu mindre om undervisningsmetoder oavsett om det rör sig om det 

traditionella eller laborativa arbetssättet. Men att många forskare och lärare inom detta 

forskningsområde från ca 1950-talet och fram till idag har ställt sig bakom stora namn som 

Jean Piaget och Lev Vygotskij och deras teorier om individers lärande. Forskningen tar sitt 

språng ur ett lärande perspektiv och ska bära upp undersökningens syfte, frågeställningar och 

begrepp som stöttar undersökningen. 

  

4.2.1 Undervisningsmetod 

Lars Mouwitz, adjungerad professor i yrkeskunnande och teknologi menar att "det finns inte 

ett enda bästa sätt att undervisa.", och att vara lärare i matematik fodrar både kunskaper i 

själva ämnet det vill säga en färdighet som sträcker sig i såväl bredd som i djup samt ha 

kunskaper om undervisningsstrategier.
31

 Dessa förvärvade kunskaper är av största vikt för att 

undervisningen ska bli så rationell och effektiv som möjligt. Ett annat krav på läraren är att 

kunna innehållet i de läro- och kursplaners olika mål som berör undervisningen. Vid 

praktiserandet i andra undervisningsmetoder, i vilka eleverna får upptäcka och kommunicera 

matematik än den traditionella, höjs kraven på ämneskunskaperna hos läraren. Lärare som 

undervisar på det traditionella sättet bör inte enligt Mouwitz ställas inför gradvis stigande 

krav på förändring då detta kan leda till försämrad undervisning.
32

 Enligt Lars-Owe Dahlgren, 

professor i pedagogik skriver att utbildning utmanas av tre utmaningar. 1) Lärare måste ge en 

verklighetsanpassad undervisning 2) Ge eleven möjlighet till inflytande över sitt eget lärande 

3) Ge eleverna möjlighet till samarbete. Olof Magne, fil. dr. och ped. hedersdoktor, har 

forskat inlärningspsykologi och skrivit boken Att lyckas med matematik i grundskolan, säger 

att även det enklaste i matematiken är invecklat.
33

 Enligt Magne räcker det inte att bara låta 

                                                 
30

 Lindqvist 1999 s.72 

31
 Mouwitz 1996 s.4 

32
 Ibid. 

33
 Magne 1998 
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barnet öva matematik. Barn som har svårt för matematik är i behov att lösa problem och se 

det meningsfulla i arbetsuppgiften. Magne punktar upp fyra hinder*: 1) Eleven har svårt för 

abstrakt tänkande. 2) Eleven 'orkar inte tänka'. 3) Eleven tappar lätt koncentrationen. 4) 

Rädslan att räkna ännu ett tal fel gör att eleven börjar ta avstånd från matematik. Lärandet bör 

utföras i ett problembaserat samarbete mellan lärare-elev och elev-elev, inte i ett "socialt 

vakuum.".
34

 Julia Anghileri, "head of mathematics", har skrivit boken Teaching number sense 

beskriver matematik som en: "..thinking process rather than a catalogue of facts and 

procedures to memorize.".
35

 Anghileri menar att matematik borde ses som en process i 

matematiskt tänkande än memorerande av faktabaserad kunskap. Psykologen Leif Strandberg 

berättar att lärarna under 1950–60-talet i Sverige ansåg att räkna med hjälp av fingrarna skulle 

undvikas liksom att viska, skriva "fusklappar", ta hjälp av en klasskompis och ha spring i 

benen. Eleven skulle använda sig av det abstrakta tänkandet i huvudet i stället eftersom det 

ansågs då att begåvning var en inre mekanism. Idag vet forskare att begåvning bygger på yttre 

aktiviteter som aktiverar en inre process. Med yttre aktiviteter menas den aktivitet som sker 

mellan huvuden i en grupp och då uppstår en lärandeprocess. I en social interaktion när ett 

barn berättar om sin lösning på ett problem lär sig hela gruppen något nytt. Det mest 

effektivaste sättet till lärande och utveckling är interaktion, "ansikte-mot-ansikte”.
36

 Detta för 

att elevens tankesätt stimuleras av andra människor. Läroverktyg som prat och fusklappar ska 

uppmuntras eftersom lärandet grundas på detta. Nyckelordet för lärande är aktivitet och leder 

till lärande och utveckling. Birgitta Kullberg, forskare i etnografi, menar att barn lär sig nya 

lärprocesser varje dag och att barnet ska få ”lära på egen hand” eftersom det inte räcker med 

att bara ”tala till det” skriver Piaget.
37

 Det informationsflöde som kommer från läraren är 

varken kunskap eller lärande. Information är inte heller en process i lärandet utan en 

"inledning till den process som genom lärande leder till kunskap.".
38

 För att informationen 

skall kunna omvandlas till en internaliserad kunskap behöver den lärande träna upprepande 

gånger på det som skall läras in. Informationen processas först genom bildminnet (ikoniska 

minnet) för att sedan ta sig till arbetsminnet (korttidsminnet) där det bearbetas flera gånger 

innan informationen slutligen sätter sig i långtidsminnet, där det internaliseras till kunskap.
39
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Att barnet ska få lära sig på egen hand håller Monica Sträng-Haraldsson, doktorand och 

lärarutbildare med som är en av de forskare som menar att det enskilda barnet är en aktiv 

kunskapssökare och kan strukturera sin kunskap utifrån egna tolkningar. Sträng-Haraldsson 

tycker även att problemlösningar som utövas praktiskt har stor betydelse för lärandet.
40

 

George Pólya, lärare i matematik går i linje med Vygotiskij och begreppet stöttning: lärarens 

uppgift är att se till att utveckla barnets förmåga på det viset att barnet kan i framtiden göra 

uträkningar på ett självständigt sätt. Genom att läraren ställer generella och logiska frågor 

samt ger förslag ger läraren eleven möjlighet att lösa problem i matematik. Det bidrar till att 

elevens förmåga ökar litet grann för varje gång denne löser ett matematiskt problem. 

Generella frågor är en fördel då dessa kan appliceras i många olika typer av händelser. Om 

den generella frågan är användbar för eleven tål den upprepas för att på det viset ge eleven 

möjlighet att en dag själv kunna tillämpa frågan i rätt situationer.
41

 Efter att eleven anammat 

ett antal generella matematiska frågor kan barnet själv äntligen börja ställa de rätta frågorna i 

förhållande till passande situationer, och samtidigt skapa sig en mental bild över jämförelser 

av andra uppgifter på ett energiskt och naturligt sätt. Att lösa problem är en praktisk färdighet 

liknande till exempel cykling. Genom att imitera hand- och fotrörelser kan individen tillämpa 

dessa på cykel genom praktiskt handlande. Vid problemlösning behöver eleven observera och 

imitera vad och hur den kunnige gör för att i framtiden kunna göra det själv. Pólya skriver att 

lärare som vill utveckla sina elevers förmågor i problemlösning behöver väcka barnets 

intresse för problem och ge barnen gott om möjligheter i praktiken och imitationer, och att 

frågorna ställs ofta och på ett så naturligt sätt som möjligt. 

 

4.2.2 Lärande 

Begreppet inlärning står för begreppet kognitiv som inom pedagogiken syftar på undervisning 

där någon försöker lära ut något till den lärande.
42

 Enligt Egidius finns det en skillnad mellan 

begreppen inlärning och lärande. Inlärning ses som ett erövrande av färdigformad kunskap ur 

den kontext kunskaperna lärs in medan lärande innebär skapande av bland annat. vetande och 

färdigheter i de sammanhang där ny förmåga behövs för att kunna bedöma, förstå, värdera, 

och handla.
43

 Matti Bergström, läkare, professor em. i fysiologi menar att kunskaper i helhet 

konstrueras successivt. Inlärningsprocessen som innefattar inlärningsspiralen är en 
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upprepning som berör minnet och bilden av helheten. I inlärningsspiralen finns detaljer som 

formar helheter som i sin tur skapar nya helhetscirklar av information om detaljerna. Den 

information som finns om detaljerna försvinner med tiden ur minnesbanken och det som är 

kvar är bilden av helheterna.
44

 "Först när vi förstår att det vi lärt oss kan ses som en del i en 

större helhet och betraktas ur alternativa perspektiv, blir våra kunskaper nyanserade, 

sammansatta och brukbara.".
45

  

 

Kognitivt lärande innebär fördjupning av kunskaper. Det är en aktiv process inriktat på de 

inre mentala processerna där kunskaperna inte bara adderas till dem vi redan har, men gör att 

vi förstår våra tidigare kunskaper på ett nytt sätt.
46

 Förståelse hjälper den lärande att 

strukturera den inre ordningen genom att se sambanden mellan det som upplevs och varför det 

upplevs som det gör. Detta gör det lättare för den lärande att navigera i den värld vi upplever 

som naturlig och fysisk. Förståelse hjälper den lärande att lära.
47

 Anna Kruse, lärare och 

författare till boken Åskådningsmatematik anger vikten av arbetet med konkret material. 

Kruse menar att laborativt material bidrar till att de nya kunskapserfarenheterna lättare 

memoreras i långtidsminnet. Begreppets innebörd blir tydligare samt att förståelsen för 

användningen av matematiken utförs på ett korrekt sätt. Det leder eleverna till självständiga 

upptäckare, förbättrar deras självkänsla och gynnar deras utveckling av förståelse för 

matematiken. I jämförelse till laborativ matematik anser Gudrun Malmer att eleverna endast 

förflyttar siffror i traditionell matematikundervisning d.v.s. att skriva samma siffra på olika 

platser i läroboken eftersom eleverna upprepar informationen som ska nötas/läras in.
48

 Det 

mest centrala för barnets kognitiva och metakognitiva lärande är samarbetet mellan individer. 

I mötet mellan den kunnige och den som lär uppstår kunskap som leder barnet till 

lärandeprocessen.
49

 I ett sådant möte sker det som Vygotskij ser som den närmaste 

utvecklingszonen. I zonen finns möjligheter som den lärande erbjuds av sin lärare. Det 

innebär vad eleven klarar av att utföra på egen hand och det som eleven behöver hjälp med. 

Social antropologen Jean Lave och Etienne Wenger två teoretiker inom socialt lärande har 

tillsammans kommit fram till att zonen kan delas upp i tre kategorier. Den första kategorin går 
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under begreppet 'scaffolding' vilket innebär att eleven stöttas i sitt lärande att lösa problem 

genom att en kunnigare person ger den lärande en strategi i syfte att eleven ska i slutändan 

klara uppgiften själv utan hjälp.
50

 Kategori två omfattar vetenskapliga begrepp och vardagliga 

begrepp inom skolan som Vygotskij trodde att det skulle få elevens fritt tänkande att växa. 

Kategori tre ses ur ett kollektivistiskt eller samhälleligt perspektiv och handlar om att få 

barnet till att bli delaktig i samhället.
51

 Detta synsätt på social interaktion stöttas av bl.a. Pia 

Williams, fil dr i pedagogik och didaktik som menar att genom stöttning bidrar till att eleven 

successivt tar sig an allt mer av det egna tänkandet.
52

 Även Jerdemyr menar att arbeta och 

utvecklas i grupp utgör själva navet i inlärningsprocessen.
53

 

 

Människor tar in kunskap på olika sätt genom de lärstilar som vi bär med oss. Lärstilar 

handlar om "medfödda olikheter i hur våra hjärnor fungerar, hur vi lär och tar oss an saker 

och ting." berättar Helena von Schantz, språklärare på lärarprogrammet och föreläsare om 

lärstilar.
54

 För att lärare ska kunna bilda sig en uppfattning om sina elevers olika 

inlärningsingångar finns en framträdande lärstilsmodell att följa som kallas VAKT-modellen: 

Visuellt, Auditivt, Kinestetiskt och Taktil. Visuella elever lär bäst genom läsning, auditiva 

kommer lättare ihåg genom att lyssna, kinesteterna lär med hela kroppen; ligger över bänken 

och på golvet, taktila elever är i behov att röra vid saker när de ska lära. Kinesteterna är 

gruppen som har det mest besvärligt eftersom eleverna klarar av att arbeta en kort stund vid 

sin bänk, men i längden blir det outhärdligt för dem. Det slutar med att de stör sina 

klasskamrater och lär sig ingenting. Enligt Schantz kan de lärande delas in i två grupper, 

analytiska och globala. En analytisk elev tycker om ordning, vill ha samma struktur på 

undervisningsmetoden, vill ha gott om tid att göra arbetsuppgifterna, gör som eleven blir 

tillsagd och arbetar under tystnad. Medan den globala eleven i ifrågasätter läraren och 

behöver därför motiveras till att arbeta, behöver inte lika lång tid till att göra 

arbetsuppgifterna, vill arbeta mer variationsrikt som att hoppa mellan arbetsuppgifterna. 

Dessa två grupper finns i alla skolklasser och Schantz önskar att eleverna är mer globala: "Ska 

man lära sig så behöver hjärnan vara påslagen. När man är lydig är inte hjärnan speciellt 
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aktiv, då gör man vad man blir tillsagd, och ifrågasätter ingenting."
55

 En gemensam 

undervisningsmetod som passar både analytikerna de globala är inte möjligt. För att kunna 

hitta en lämplig undervisningsmetod som når ut till eleverna behöver läraren först lära känna 

sig själv hurdan denne är som person, analytisk eller global. Om läraren är global måste denne 

anstränga sig mer i att vara ordningsam strukturerad och följa de egna planeringar för att 

kunna ge det stöd som de analytiska eleverna behöver. Schantz poängterar att det är mycket 

viktigare att en person förstår hur den egna inlärningsstilen fungerar än att själva 

inlärningssättet finns "inbakat" i det ämne eleven läser. Förutom att som lärare kunna sitt 

ämne och behöver denne ge sina elever möjlighet till rika variationssätt att arbeta på. Det 

finns många sätt att lära sig samma sak på.
56

 

 

5 Metod 

 

5.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod som kännetecknas av att forskaren samlar in sitt 

empiriska material genom informella intervjuer som samtal och observationer.
57

 Kvale & 

Brinkmann menar att det är först genom samtal som vi lär känna främmande människor 

genom att ställa och få svar på frågor till respektive informationskällorna och därmed få 

kunskap om den andres sätt att uppfatta sin professionella livsvärld.
58

 Jag vill med 

undersökningen och dess syfte och frågeställningar uppnå en bättre förståelse för de två typer 

av undervisningsmetoder som praktiseras ute på skolorna, och därmed få fram fördelar och 

nackdelar med dessa. Detta genom att göra två intervjuer med två lärare på två olika skolor 

samt göra två observationer när lärarna undervisar i matematik.  

 

5.2 Urval 

De grundskolor som kontaktades i Stockholms kommun grundas utifrån ett bestämt val av 

skolornas höga andel av behöriga lärare. Syftet bakom tanken är att få tag på utbildade lärare.  

Valet för kontakt föll på andra skolor än den egna VFU-skolan. Detta för att få en chans till 

att komma ut till andra grundskolor och kunna bilda en uppfattning om hur de har det. Urvalet 

omfattar lärare som håller lektioner i matematik i år 3. En av de intervjuade lärarna är utvald 
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efter en rekommendation från en förälder som ser läraren engagerad i sitt yrke. Båda lärarna 

arbetar i en integrerad år 2-3:a. Då omfånget på den här kvalitativa undersökningen är relativ 

liten kan undersökningen i fråga inte ge en generell bild av det som framkommit bland svaren.  

 

5.3 Etik 

Vid kontakt med de olika grundskolorna skedde det via e-post. I brevet fanns en förfrågan om 

intervju och observation till lärare i år 3. Ytterligare ett brev skickades till skolans rektor efter 

ett positivt svar från lärare att vilja ställa upp på en intervju samt få möjlighet att göra en 

observation. Både lärarna och rektorerna har blivit informerade om att all inspelad data från 

intervjuerna kommer att förstöras efter uppsatsarbetets slut. 

 

5.4 Observationer 

Syftet med observationerna är att få en inblick i lärarens sätt att arbeta i ämnet matematik med 

sina elever. Observationen ger forskaren ett tillfälle till att observera under en 

matematiklektion, ca 60 minuter, ett antal faktorer: hur läraren använder sig av det arbetssätt 

som denne valt att arbeta med; lärarens tänkande/tillvägagångssätt av vad som lärs ut; hur och 

vad gör läraren för att involvera eleverna i matematiklektionen; hur läraren når den enskilda 

eleven genom sitt arbetssätt, hur kan det se ut när eleven tar in kunskap på ett aktivt sätt? 

Undersökningens frågeställning kommer att finnas i baktanken vid observationstillfället. 

 

5.5 Intervjuer 

En intervju kännetecknas av ett samtal innehållandes en struktur och ett syfte medan en 

forskningsintervju inte är ett samtal mellan två jämbördiga individer. Kvale menar att det är 

forskaren som styr och begränsar intervjun och försöker fånga in det väsentliga för forskarens 

undersökning. Intervjufrågorna gjordes utifrån frågeställningarna. Valet föll på den 

halvstrukturerade intervjuformen av det skälet till att kunna integrera de beskrivningar som 

gjordes i samband med intervjun. Kvales definition av halvstrukturerad intervju: "..en intervju 

med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden 

av de beskrivna fenomenen.".
59

 En kvalitativ forskningsintervju började användas i 

psykologiska studier som en central metod för att skaffa fram vetenskaplig och expertismässig 

kompetens. Den kvalitativa intervjun kallas ibland för ostrukturerad intervju detta för att det 

inte finns så många intervjuformer med en bestämd ram för hur en intervju ska se ut. 

                                                 
59

 Kvale 2009 s.19 



 

18 

 

Anledningen till det är att en del av strategitänkandet ändras på plats under 

intervjuförfarandet.
60

 

 

5.5.1 Analys av datainsamlingen 

För att kunna ordna det insamlade datamaterialet måste det genomgå en analys. Valet föll på 

en innehållsanalys vars syfte är att känna igen de mönster, kopplingar och hitta länkar mellan 

likheter eller olikheter.
61

 Arbetets tillvägagångssätt började med att datainsamlingen 

transkriberades till texter som sedan kodades. Koderna organiserades i grupper vilket gjorde 

det lättare att nu kunna sortera datamaterialet in i grupper. Den strukturerade informationen 

kunde nu mer noggrant undersökas och analyseras efter mönster eller utvecklingar. De 

granskade mönster vägdes upp mot forskningen och teorierna och en ny kunskap kan 

utformas.
62

 

 

5.6 Bortfall 

Det var meningen att intervjua fyra lärare i den här undersökningen, två lärare som arbetar 

med traditionell undervisningsmetod i matematik, och två lärare som arbetar på ett laborativt 

arbetssätt. Totalt ställde två lärare upp frivilligt, en från varje undervisningsmetod. Många 

skolor besvarade inte förfrågan och ungefär hälften av den mindre gruppen som besvarade e-

brevet tackade nej på grund av tidsbrist och syftade på de nationella proven som håller på till 

den 24 maj 2011. Därför det stora bortfallet. Lärarna som ställde upp sade sig ha mycket att 

göra på grund av den ovan nämnda orsaken, men att de valde att ställa upp i alla fall. 

 

5.7 Reliabilitet 

Ur begreppet reliabilitet framgår det hur trovärdig en undersökning/studie är. Kvalitativ 

forskning kritiseras ofta för att ha en låg "replikbarhet" och reliabilitet.
63

 C-uppsatsen vilar på 

en hermeneutisk forskningsmetod som går ut på att skapa förståelse av ett fenomen genom 

fältanteckningar och informella intervjuer. Det gör att kontexten blir väsentlig för att kunna 

förstå de enskilda delarna i min undersökning. Inom hermeneutiken finns inget 100 % rätt 

svar därför att förståelsen är viktigare än förklaringen av ett visst fenomen.
64
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Forskningsinstrumenten, observationer och intervjuer, kan vara till en viss nackdel för 

undersökningen till exempel att intervjufrågorna inte är väl utformade när de ställs vid 

intervjun, samt att svaren kanske inte är fullt uttömmande. Fältanteckningarna är för mesta 

visuella, det vill säga så långt ögat hade möjlighet att nå. På grund av att observations läge var 

förankrad på samma plats under hela observationen blev det svårt att följa lärarens arbetssätt 

lika bra när barnen började arbeta enskilt eftersom en del elever gick över till den tomma 

skolsalen bredvid. 

 

5.8 Validitet 

"Validitet innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting 

annat".
65

 Validitet är svårare att uppnå då jag måste uppvisa den empiriska datans giltighet 

(validitet) det vill säga är datainsamlingen relevant för min frågeställning. 

Undersökningsinstrumenten kan utgöra ett bra val till exempel att en mp3-spelare är bättre än 

handskrivna anteckningar eftersom allt ljud spelas in, medan forskaren hinner inte anteckna 

ner allt som sägs. Men ljudinformationen och fältanteckningarna kan ändå sakna validitet 

eftersom delar av den empiriska informationen inte är relevant och stödjer därför inte min 

forskning. Larsen nämner några nackdelar med intervjuer i en kvalitativ forskningsmetod: det 

är svårare att vara ärlig när intervjuaren sitter framför och lyssnar, den intervjuade svarar 

utifrån det han/hon tror att forskaren vill höra, den intervjuade svarar på ett visst sätt för att ge 

ett bra intryck, för att "dölja brist på kunskap", personen i fråga svarar som denne tror är 

allmänt accepterat eller att metoden eller intervjuaren kan ha en viss inverkan på 

intervjuresultatet och som kallas intervjueffekten/kontrolleffekten.
66

 Då resultat grundas på 

tolkning är det viktigt att nämna begreppet den hermeneutiska spiralen som handlar om en 

ständig process av kopplingar mellan helhet och delar, från delar till helhet och tillbaka igen 

och så vidare ). Den hermeneutiska spiralen konstrueras av mina egna tolkningar som bygger 

på tolkningar av de intervjuade samt de primär- och sekundärkällor jag kopplar min forskning 

till. En nackdel skulle kunna vara att min subjektiva uppfattning kan påverka mitt 

forskningsarbete. Det som är viktigt här är att respektera det som de intervjuade sagt om hur 

de uppfattar sin yrkesmässiga livsvärld, eftersom min uppgift är att föra de medverkandes 

information av deras verklighetsförståelse så noggrant som möjligt, och "undvika 
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bortförklaringar eller analysera deras beteende". 
67

  

 

5.8.1 Intern validitet 

Med begreppet intern validitet menas om slutsatserna forskaren gjort i den rådande kontexten 

är tillförlitliga eller inte.
68

 Under en av intervjuerna reagerade jag på ordet "jätteroligt" som 

upprepades då och då av läraren när denne beskrev sina elever. Sett ur en lärares perspektiv så 

har eleverna väldigt ofta ”jätteroligt” och det kan mycket väl vara så. Däremot under 

observationen när den tredje och senare den fjärde arbetsuppgiften presenterades uttryckte sig 

en del barn med höga suckande och "åh nej", vilket inte behöver innebära att lektionen i sig är 

tråkig, men att mättnaden på matematik har nått sin gräns för vad en del barn orkar med. 

Denna faktor att inte kunna få fram ett sant svar eller kunna tolka den rätta bakomliggande 

orsaken till barnens suckar där och då kan vara avgörande för min kvalitativa forskning som 

då rör lärarens arbetssätt. 

 

6 Resultat och analys  

I resultat redogörs de intervjufrågor och svar som är relevanta för frågeställningen det vill 

säga vilka fördelar och nackdelar som framkommit i intervjuerna och observationerna.  

Analysen av kvalitativ data rör sig om att söka efter de mönster och exempel som träder fram 

i resultatdelen.
69

 Efter sammanställningen av intervjuerna gjordes en analys av materialet för 

att kunna gruppera liknande data och hitta en röd tråd. De huvudgrupperingarna av data är: 

lärande och undervisningsmetod.
70

 Resultatdelen grundas på tolkning och utdrag ur 

intervjuerna utifrån lärarnas beskrivningar med egna ord, och inte på forskarens personliga 

åsikter. Skolan med laborativ matematik benämns LM, och skolan med traditionell matematik 

TM. Varje undersökningsmetod öppnar upp med en presentation till att börja med skolan med 

laborativ matematik. 

 

6.1 Skolan med laborativ matematik 

Skolan är en nykomling bland grundskolorna i Stockholm och skiljer sig från flertalet skolor 

genom satsning på modern utrustning som bland annat SMART Board, Lap tops och 
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filmkamera.
71

 Skolan skiljer sig på två ytterligare punkter och det första är lärobokslös 

undervisning och för det andra att skolan tror på ett lärande utifrån individernas lärstilar. 

Modellen kallas VAKT och omfattar lärstilarna visuell, auditiv, kinestetisk och taktil vilket 

gör skolan lite mer intressant. Detta för att skolan tror att varje människa har flera lärstilar 

varav en av lärstilarna är dominant. Klassen har dessutom tillgång till kök. Intervjun och 

observationen tar plats samma dag, och för att komma in i skolbyggnaden behövs en portkod 

som visar sig inte fungera, men jag hade turen att bli insläppt av två herrar. Klassrummet 

ligger högst upp på tredje våningen och lektionen börjar med att LM-läraren presenterar mig 

inför klassen och sedan börjar barnens matematiklektion. Barnen sitter i grupper och verkar 

inte vara grupperade på något särskilt sätt vad jag kan se. Först efter lektionen får jag veta att 

det finns barn med diagnoser i klassen. Dessa barn sitter längst fram, en vid fönsterbordet och 

en vid bordet närmast en av de två ingångarna till klassrummet. LM-läraren som jag 

intervjuade har en integrerad klass, år 2-3 med totalt 27 elever varav två av eleverna har 

ADHD och en av dessa två har även dyslexi. LM-läraren började arbeta som grundskolelärare 

på en annan skola med traditionell undervisningsmetod i matematik under en ett års period. 

På sin nuvarande arbetsplats har LM-läraren arbetat i 2 år och känner sig väldigt trygg, ja till 

och med tryggare med den laborativa än den traditionella undervisningsmetoden i matematik.  

 

6.1.1 Laborativ undervisningsmetod 

Anledningen till att LM-läraren känner trygghet med arbetssättet när det inte används en enda 

lärobok som LM-läraren kan stödja sig på kan tyckas egendomligt, men faktum är att LM-

läraren hittar tryggheten i kursplanerna där de mål som ska uppnås står skrivna. LM-läraren 

menar att det handlar om att följa strävans mål hela tiden. Är du trygg med målen och du ser 

vilka behov eleverna har, gör att du lättare förstår vilka praktiska arbetsmaterial du ska arbeta 

med eller köpa in berättar LM-läraren. LM-läraren förklarar att när hon bytte arbetsplats fanns 

tanken där hur det skulle gå att undervisa utan läroboken eftersom hon såg matematikboken 

som sin trygghet. På den nuvarande arbetsplatsen varierades undervisningen med att 

läroboken användes ibland och ibland laborativ matematik. Men mot slutet av skolåret insåg 

LM-läraren att endast en tredjedel av läroböckerna hade blivit ifyllda till hälften, samt då 

skolan arbetar med lärstilar gjorde att LM-läraren övergav läroboken och satsade mer på 

laborativt material. Men att arbeta på ett laborativt arbetssätt kräver mer planering än med 

läroboken vilket är till nackdel då det är ett tidskrävande och engagerande arbetssätt. Framför 
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allt för oerfarna lärare är det speciellt tufft när dessa ska förstå vilka arbetsmaterial är 

lämpligast att arbeta med i ett särskilt moment. Som lärare måste du vara otroligt strukturerad 

och ha väldig koll på målen annars blir det bara lek berättar LM-läraren, men säger samtidigt: 

”Jag håller hellre på och planerar och förbereder än sitter och rättar. Mycket roligare liksom 

att lägga tiden på förarbetet och lektionerna än att hålla på med efterarbetet.” Att ha koll på 

målen, kunna sitt undervisningsämne och kunna använda olika undervisningsstrategier kan 

relateras till det som Mouwitz klarlägger, att kraven är ännu hårdare när en lärare undervisar 

med en annan undervisningsmetod än den traditionella det vill säga det laborativa arbetssättet. 

Men det finns fördelar med den laborativa undervisningsmetoden eftersom LM-läraren tycker 

det är väl värt att lägga energi på.  LM-läraren förklarar fördelarna med den laborativa 

undervisningsmetoden. Ett laborativt arbetssätt ger dig som lärare förståelse om eleverna 

förstått vad de håller på med genom att höra barnen diskutera och hur de ställer sig i relation 

till olika saker och ting. En annan fördel är att inte behöva gå runt till alla elever som är i 

behov av hjälp då barnen arbetar i arbetsgrupper. LM-berättar vidare att det finns lite 

efterarbete att göra som till exempel att rätta de skriftliga hemuppgifterna. Att arbetssättet är 

tidskrävande innebär bland annat att LM-läraren måste göra de Lokala Pedagogiska 

Planeringar (LPP).  

 

Utifrån strävans mål och målen ska LPP innehålla en presentation över det aktuella momentet 

och de mål som ska arbetas med. Det ska även innehålla en enkel presentation av hur 

undervisningen ska se ut, och en bedömningsmatris med tydliga mål. Med hjälp av matrisen 

kan eleven se vilken nivå denne kommit upp i. Först när momentet är avklarat får eleverna 

sina LPP som tillsammans med LM-läraren går i genom med varje elev till exempel hur långt 

eleven kommit med målet för den muntliga presentationen genom att välja något av de olika 

alternativen som kan till exempel se ut så här: A) Eleven klarar av en presentation på egen 

hand B) Eleven klarar av en presentation muntligt i grupp och med stöd C) Eleven klarar av 

presentationen själv med en viss hjälp. På detta viset medvetengörs eleverna om målen de ska 

nå och hur långt de kommit och vad som finns kvar att arbeta med. Eftersom barnen inte 

arbetar i matematikböckerna får de då och då med sig hem skriftliga arbetsuppgifter oftast i 

form av problemlösning. På det viset inkluderas och medvetengörs föräldrarna om vad deras 

barn gör i skolan när läroboken lyser med sin frånvaro. Något som fått barnens föräldrar att 

reagera berättar LM-lärare och säger att föräldrarna är välkomna till matematiklektionerna.  

LM-läraren använder dator och film/kamera samt SMART Boarden i sin undervisning. 

Bokstavsbarnen tycker om att sitta med SMART Boarden och lära "..det händer nånting och 
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tänker inte att de lär sig nått.". Filmandet sker när det är redovisningar som till exempel 

problemlösningar. Syftet är att sedan spela upp och visa barnen vad de kan, och för läraren, en 

möjlighet att se och lyssna på hur eleverna förklarar och vilka begrepp som används, och om 

eleverna förstått vad de vad de håller på med. Eftersom det inte finns någon matematikbok att 

gå tillbaka och titta i är detta ett utmärkt sätt att dokumentera på tycker LM-läraren. De 

digitala fotografierna som LM-läraren tar på eleverna används för att friska upp elevernas 

minne för att få igång dem med det som de arbetat tidigare med samt att ett och annat 

fotografi läggs i barnets portfolio. 

 

6.1.2 Laborativt lärande 

LM-läraren försöker se till att alla lärstilar tillgodoses av undervisningen något som kan 

komma att bli svårt att uppnå då Schantz säger att en gemensam undervisningsmetod är svårt 

att få till på grund av de två grupperna, analytikerna och globala som drar åt var sitt håll.
72

 

LM-läraren berättar om hur hon planerar sina lektioner utifrån de olika inlärningsingångarna. 

När LM-läraren pratar under lektionstiden är det främst de auditiva som tar emot den verbala 

informationen eftersom dessa barn är lyhörda och har lätt för att prata. Konkret arbetsmaterial 

som datorer och spel är för de taktila då de tycker om att arbeta med händerna. Visuella barn 

tar in kunskaper via text eller bild, oftast är det individer som tycker om att läsa böcker, rita 

och spela bildspel. Däremot är det svårare att få med sig kinesteterna. Dessa barn vill använda 

hela kroppen när de lär sig och är framme och drar i grejorna. Den här gruppen tycker om 

utematematik; hoppa, mäta, stega, räkna saker och så vidare. Inomhus arbetar de gärna med 

SMART Boarden och spelar spel på golvet, men att plockmaterialet, det vill säga det 

praktiska materialet som till exempel de utskurna bråkdelarna av platta gummibitar, brukar 

fungera under lektionerna berättar LM-läraren.
73

 Att kinesteterna är svåra att engagera håller 

Schantz med om som dessutom säger att barnen lär sig inget och slutar med att de bara stör de 

andra barnen. Men varken under observationen eller efter det som kom fram i intervjun 

antydde på att kinesteterna i LM-lärarens klass störde. LM-läraren verkar ha hittat en 

undervisningsmetod som fungerar även för den här gruppen. Undervisningen varieras genom 

att ibland vara mer auditiv och ibland att eleverna får arbeta med arbetsblad. De barn som inte 

klarar av en sådan typ av skriftlig arbetsuppgift får göra något annat berättar LM-läraren. Om 

en kinestetisk eller taktil elev tvingas på en arbetsuppgift är risken att de "knölar" sönder 

pappret eller försvinner ut ur klassrummet. I så fall får eleven antingen förslag på 
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arbetsuppgifter eller välja något av de individuella målen som eleven behöver träna mer på 

berättar LM-läraren. Att LM-läraren är tillåtande och förstående för de lärstilar som finns i 

klassen gagnar den enskilde eleven, vilket ger undervisningsmetoden en fördel. När det gäller 

den auditiva lektionen menar Kullberg att den verbala informationen som läraren ger varken 

är kunskap eller lärande utan en inledning till lärprocessen.
74

  

 

Två av eleverna har ADHD varav den ena har även dyslexi vilket gör att dessa barn har det 

extra arbetsamt på grund av sin bokstavskombination: "ADHD är ju som att ha huvudet i en 

torktumlare och då är det ju svårt att lära sig saker och ting." LM-läraren försöker 

individanpassa lektionen så mycket som möjligt för att underlätta deras inlärning. Och att 

eleven känner "jag lär mig nånting". LM-läraren kan snabbt läsa av vilket humör dessa elever 

är på eftersom barn med bokstavskombination inte orkar med en hel lektion. Eleverna arbetar 

då i 10 minuters intervaller eller en halvtimme. Dessa elever får själva "känna av" hur länge 

de orkar arbeta säger LM-läraren. Detta visar på att LM-läraren har ett behavioristiskt 

förhållningssätt till sina elever eftersom det sker genom avläsning av elevens yttre beteende.
75

 

På det viset anpassas undervisningsmetoden efter den enskilda eleven vilket är en fördel för 

barnet. 

 

LM-läraren anger fler skäl än det tidigare nämnda varför läroboken inte används. LM-läraren 

berättar att 8-9-åringar tycker oftast att matematikböcker är svåra att arbeta i och förklarar: 

"Matteböcker är jättejobbigt, att de ska läsa, de ska förstå vad de läser och sen ska de följa 

en instruktion. Det blir många steg och då ger de upp.". Små barn som håller på att lära sig att 

läsa, varför ska de behöva sitta och traggla i en matematikbok? frågar sig LM-läraren. Först 

måste de ljuda alla bokstäverna sedan måste de läsa det igen och igen för att de ska förstå vad 

de skulle göra. Barnen måste bli trygga med sin läsning först förklarar LM-läraren. Ett andra 

skäl som LM-läraren nämner är att eleverna inte ligger på samma abstraktionsnivå som 

eleverna i år 4-5 som använder sig av matematikboken. Något som får gehör hos Magne som 

menar att barn har svårt för abstrakt tänkande och som framför allt rör pojkar.
76

 Barnen 

behöver förstå hur de kan få användning av matematiken i sitt vardagliga liv "det är nästan A 

och O för att de ska förstå." berättar LM-läraren. Det här får medhåll av Newton som säger att 
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förståelsen måste infinna sig för att kunna ge den inre ordningen struktur på kunskapen.
77

  

Läroböckerna är inte anpassade efter det eftersom det gör det svårt att använda läroboken när 

matematiken ska anpassas i vardagliga sammanhang där barnet befinner sig berättar LM-

läraren. Därför används inte en enda matematikbok av 2-3:orna däremot gör LM-läraren 

arbetsblad åt eleverna ibland.  

 

Då ett av målen är att kunna formulera sig på ett muntligt och skriftligt sätt får eleverna ofta 

hemuppgifter i form att problemlösning. I problemlösningsuppgifter integrerar LM-läraren 

väldigt ofta vardagsmatematiken i skolmatematiken. Problemet skapas ur en aktuell händelse i 

elevernas närmiljö till exempelvis en fotbollsmatch, eller en fest som eleverna själva aktivt 

deltagit i. Eleverna får också hitta på en egen problemlösningsuppgift som ger LM-läraren en 

ganska god uppfattning om eleven har förstått uppgiften och hur denne har formulerat sig. 

Den skriftliga hemuppgiften ska eleven försöka lösa individuellt som sedan redovisas 

antingen i grupp, i par eller individuellt. Här går LM-läraren i linje med vad Dahlgren säger 

om elevernas utbildning, den ska verklighets anpassas, eleverna ska få möjlighet till 

samarbete samt eget lärande.
 78 

En typisk problemlösningsuppgift som LM-läraren kan ge sina 

elever under lektionstid är att låta barnen dela en apelsin på fyra individer. Resultatet av det 

här momentet visar att två grupper valde att lösa uppgiften med division och en tredje grupp 

med räknesättet bråk berättar LM-läraren. Detta arbetssätt visar alltså hur eleverna tänkt och 

det visar framför allt att barnen är aktiva kunskapssökare med förmåga att lösa problem efter 

egna tolkningar.
79

 Att arbeta i grupp möjliggör för eleverna att kunna se mer än en enda 

problemlösning av samma uppgift säger LM-läraren och tycker att hon får en god uppfattning 

om hur hennes elever använder sig av språket när eleverna arbetar på det här sättet. 

Problemlösning kan relateras till Vygotskijs ’handlingens skola’, där en aktiv och dynamisk 

social miljö både påverkar och utvecklar ett barns handlingar.
80

 Vid uppgifter som 

problemlösning arbetas det mycket i arbetsgrupper och det gör klassen av två skäl. Det ena är 

att läraren inte räcker till i en helklass "Jag är ensam och de är 30". Då tar eleverna hjälp av 

varandra. För det andra är det språket som avgör. När LM-lärarens förklaringar inte går fram 

till alla elever i gruppen så kan de i bästa fall ta hjälp av varandra. På det viset kan barnen få 

"samma sak förklarat på flera olika sätt.". Detta synsätt går ihop med Strandbergs som menar 
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att hela gruppen lär sig något nytt när en elev berättar om dennes syn på det matematiska 

problemet.
81

 

 

Under observationen noteras att det finns ett myller av ljud i klassrummet, en bikupa, men det 

noteras också en mindre aktiv elev, och frågor om hur aktiva somliga barn är som sitter och 

tittar dyker upp. Senare under intervjun förklarar LM-läraren att en mindre aktiv elev kan 

börja sin inlärning genom att observera då personen i fråga inte är auditiv utan lär sig genom 

att titta och lyssna på vad de andra gör och säger eftersom "de sitter inte och tittar i taket." 

Sedan vågar eleven, om denne får hjälp, att i nästa steg känna sig så trygg att barnet kan själv 

gå till handling och så småningom har eleven förstått det som ska läras in förklarar LM-

läraren. Detta är just det Vygotskij menade med sitt begrepp scaffolding/stöttning, och som 

Pólya menar att läraren ska använda sig av när denne ska stötta barnet vid problemlösningar.
82

 

En annan situation som noterades angående barnens aktivitet under matematiklektionen är att 

LM-läraren är väldigt tillåtande. Efter varje genomgång av ny arbetsuppgift framme vid 

White boarden som SMART Boarden projekterar på får eleverna gå fram till tavlan för en 

närmare undersökning. Ett av bokstavsbarnen är aktivt, går fram och tillbaka mellan tavlan 

och bänken och undersöker och försöker lägga bitarna med bråk om och om igen tills hon 

förstår det som ska läras in. Detta bevittnar jag genom att med egna ögon och öron se och 

höra henne skrika rätt ut i klassen strax innan rasten: ”Ja! Ja fattar!” Det andra 

bokstavsbarnet som har ADHD och dyslexi är bildvisuell. Det barnet har svårare att förstå 

instruktioner. Eleven försöker vara med så länge det orkar, tills eleven vill göra något annat. 

Vid begreppsinlärning av mått och längd används ofta praktiska lektioner som bakning 

berättar LM-läraren. I ämnet till exempel geometri tillverkar eleverna geometriska former, 

begrepp diskuteras, redovisningar med valfri geometrisk form och begrepp diskuteras. Viktigt 

är att repetera det som skall läras in och göra eleverna medvetna om hur långt de kommit i sin 

utbildning berättar LM-läraren. När barnen ska repetera är det viktigt att inte repetera på ett 

likadant sätt utan vidga och fördjupa repetitionen i stället.
83

 

 

6.2 Skolan med traditionell matematik 

Skolan där TM-läraren arbetar är en skola som använder sig av traditionell matematik och 

ligger i Stockholms innerstad. Skolan har en stor utegård mestadels asfalt och grus. 
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Klassrummet jag ska besöka ligger högst upp på tredje våningen. Det ligger i en separat 

byggnad från huvudbyggnaden. Det är en gammal byggnad med skolsalar som har det högt i 

tak och stora fönster. Klassen är en integrerad två-trea med 18 elever varav två elever har 

diagnosen ADHD. Barnen sitter i grupper. TM-läraren har arbetat som lärare i ca 18 år, från 

år 1-6. TM-läraren berättar att innan han anställdes vid den nuvarande arbetsplatsen fanns det 

en hel del barn i klassen med dåligt självförtroende på grund av de många lärarbyten som 

ägde rum tidigare. När TM-läraren sedan började arbeta såg han till att arbeta väldigt mycket 

med att få rätsida på barnens självförtroende, och säger ”Det är A och O när det gäller 

matematik, att man vågar lita till sig själv.”. 

 

6.2.1 Traditionell undervisningsmetod 

Utifrån observationen observeras de två barnen med diagnosen ADHD sitta närmast där TM-

läraren står vid whiteboarden och har sina genomgångar med eleverna. Barnen sitter i grupper 

på max fyra per grupp och placerade på det viset att grannen framför och bredvid är av det 

motsatta könet. Det händer att barnen arbetar i par och att en fritidspedagog kommer 5-6 

timmar/veckan och oftast till matematiklektionerna. När barnen arbetar i läroboken gör de det 

oftast var och en för sig och under tystnad. Det som kunde noteras under observationen var att 

barnen inte fick prata med varandra alls. Så fort läraren lämnade klassrummet för att hjälpa de 

andra barnen som gått till den andra salen, började barnen TM-läraren lämnat att se sig 

omkring från sina sittplatser. Någon små promenerade för att titta på vad de andra gjorde och 

någon elev småprata med kompisen och någon hyssjade pratmakarna som pratade på en 

mycket låg nivå. Fokusen på matematik var som bortflugen för en del barn. Att hitta sin 

arbetsro anses vara viktigt. Om TM-läraren hörde prat blev eleven hyssjad på ett lugnt och 

metodiskt sätt. TM-läraren höjde aldrig rösten. Detta arbetssätt går mot det som Strandberg 

manar till att fusklappar och prat ska sporras eftersom det är ett effektivt sätt att aktivera 

lärprocessen.
84

 Lektionerna börjar med genomgångar framme vid tavlan. Genomgångarna 

innebär att TM-läraren är den som håller i genomgången det vill säga tar ledningen över den 

verbala aktiviteten och är oftast den som ställer frågorna till eleverna som i sin tur besvarar 

med ett kort svar. En intressant iakttagelse under observationen är när eleven som svarat rätt 

på TM-lärarens fråga fortsatte de andra eleverna att hålla upp handen. Och varje gång detta 

hände frågade TM-läraren ”handuppräckarna” om de tänkt ge samma svar i så fall kunde de 

alla ta ner händerna. 
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Det varieras väldigt lite bland arbetsuppgifterna då TM-läraren arbetar i stort sett utifrån 

läroboken. TM-läraren berättar att barnen får en och annan arbetsuppgift han själv gjort när 

läroboken inte är tillfredsställande. Att arbeta i läroboken innebär att alla elever ska arbeta 

enskilt och så mycket som möjligt i matematikboken. Arbetsuppgifterna i läroboken kan 

tolkas som en repetition då liknande taluppgifter kommer efter varandra något som Vygotskij 

bedömde som onyttigt för lärandeprocessen då barnet skulle finna arbetsuppgifterna 

ointressanta och tråkiga. Vygotskij såg barnen som aktiva kunskapssökare i behov av en aktiv 

dynamisk social miljö och en aktiv lärare. TM-läraren berättar att det förekommer att eleverna 

arbetar i par eller i arbetsgrupper vilket är enligt Kullberg en central punkt i barnets kognitiva 

och metakognitiva lärande.
85

 Vid begreppsinlärning som omkrets, längd och lära sig 

uppskatta saker samt göra beräkningar av omkrets och area, görs det i form av praktiska 

uppgifter som utomhusmatematik. Vid praktiska arbetsuppgifter används konkret material till 

exempel linjal eller rep vid mätning. Utomhusmatematik går i linje med det som var 

Comenius och Piagets tanke är, att gå från konkret relation till verklighet till abstrakt 

tänkande. 

 

Aktiviteter i form av diskussioner förekommer då TM-läraren vill veta hur elevernas tänkande 

kring matematik låter och säger att det är ”viktigt att komma ihåg att man pratar matte, att 

man är noga och går igenom grunderna.”  I diskussionerna tar TM-läraren upp matematiska 

begrepp, om hur de kan användas och hur eleverna löst en arbetsuppgift.  Eleverna får visa 

hur de löst en problemlösning i sin vardag. TM-läraren tycker att diskussioner är viktiga för 

att de unga eleverna har svårt att förklara hur de tänkt sig när de löst ett tal. Detta är något 

barnen är i behov att träna mer på berättar TM-läraren. Enligt TM-läraren verkar det som att 

barnen är i behov av det som Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen där barnet 

stöttas i sitt lärande. Genom diskussioner berättar och visar barnen varandra sina lösningar 

och hur barnen kom fram till dessa.
86

 I sin undervisning använder TM-läraren konkret 

material som till exempel centikuber, Cuisenairesstavar, sifferkort och bilder. Konkret 

material hjälper barns förmåga för förståelse att förstå olikheter och likheter.
87

 Det ger alltså 

stöd i barns inlärning av grundläggande matematik. 
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6.2.2 Traditionellt lärande 

Enligt TM-läraren finns det barn med olika svårigheter i sin inlärningsprocess: omogna i 

motoriken, kort arbetsminne, kort uthållighet och koncentrationssvårigheter. ”De visar upp 

det här att de inte orkar, att de inte kommer ihåg” berättar TM-läraren och syftar på pojkarna 

i klassen vilket stämmer överens med en av Magnes fyra punkter.
88

 En pojke i år 3 har fått 

åtgärdsprogram och är på gränsen till att klara av de nationella proven berättar TM-läraren 

och fortsätter: ”Han behöver mer tid att tänka.”. Pojken som inte har en diagnos stämmer in 

på beskrivningen av en analytisk individ som behöver mer tid till att lösa uppgifter.
89

 Dessa 

barn ” är inte tvungna att jobba just i läroboken.” berättar TM-läraren och nämner att när han 

började arbeta på skolan arbetade han och lärarna med olika klasser. Det gjorde att TM-

läraren arbetade väldigt mycket med laborativt material av olika modeller, och körde en hel 

del arbetade i eget arbete: ”Det var upp till mig att försöka ge dem såna uppgifter som de 

kunde jobba med som de behövde.” förklarar TM-läraren. Många barn tycker det var svårt att 

arbeta med talkamraterna och ”många fick ju traggla länge talen” berättar TM-läraren. 

Hinder som att forma bokstäver och i kombinationen med förståelsen innebar ett långsamt 

lärande. Det gör att eleverna måste arbeta mer och visa att de klarar av det innan de kan gå 

vidare ”annars får man de här luckorna.” menar TM-läraren. ”Man kan inte bara hoppa 

matematik”/ ..Det går inte att hoppa hur som helst.” förklarar TM-läraren. Behovet att lära sig 

grundläggande aritmetik som talkamraterna 1-9 är därför stort tycker TM-läraren, och vill att 

eleverna ska klara av det pågående momentet innan nästa presenteras. ”Man kan inte köra 

över elever och tro att de ska kunna klara av nästa moment om man inte gjort klart det första 

momentet.  Det är jätteviktigt i matte.”. Viktigt är att eleven uppnår förståelse därför får 

lärandet skynda långsamt förklarar TM-läraren. Det sista går i samklang med både Newtons 

förklaring om förståelse samt Piaget tanke om hur barn bygger upp sin kunskap.
90

 

 

TM-läraren berättar att en del barn pratar mer andra mindre, och att TM-läraren själv försöker 

att inte prata för mycket då han vet att eleverna inte klarar av att lyssna i mer än tio minuter. 

Som det nämndes tidigare i samband med LM-läraren är verbal information endast en 

inledning till den kommande processen till lärandet. En del av eleverna både vill och är 

duktiga på att berätta hur de tänker berättar TM-läraren, och menar att barn som inte säger så 

mycket kan det vara bra att de får lyssna på andra elevers tankesätt. TM-läraren synliggör 
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elevernas tankar kring problemlösningar på White boarden något som Sträng-Haraldsson 

tycker bidrar väldigt mycket till barnets utveckling av lärande.
91

 Pólya menar att lärarens 

uppgift är att stötta barnet genom att visa det strategier så att eleven själv en dag ska kunna 

lösa problem.
92

 Vad gäller de tysta och osäkra eleverna borde de få arbeta mer i arbetsgrupper 

för att kunna komma in i en diskussion, men att förverkligandet inte blivit av. Vygotskij, 

Piaget, Strandberg, Williams m.fl. understryker vikten av hur viktig den sociala interaktionen 

är i samarbete där barns inre processer rullas igång av yttre aktiviteter som diskussioner och 

användandet av konkret material.
93

 För att få in vardagsmatematiken ur elevernas närmiljö 

tycker TM-läraren att vardagsmatematiken redan finns inplanterad i läroboken. I traditionell 

undervisning används matematikboken väldigt flitigt och den här klassen är inget undantag, 

något som Malmer menade att eleverna använder läroboken till att endast förflyttar siffror i. 

Då många lärare ser läroboken som en ciceron undrar jag om TM-läraren som använder 

läroboken, ser den som en trygghet i sitt arbete. Det kommer ett snabbt och bestämt nej från 

TM-läraren. Enligt TM-läraren är det svårt att hitta tryggheten i en lärobok om den inte 

tillfredsställer på rätt sätt. ”Man måste ha en bok som är lätt att gå in i” säger TM-läraren. 

TM-läraren är mycket missnöjd med den senaste inköpta matematikboken och säger: 

”Den är fruktansvärt otydlig. Den är ny och det är fullt med fel i den också. Den är oklar på 

många sätt.”
 94

 Allt är inte dåligt i matematikboken, men läroboken innehåller så många 

nackdelar att den inte kommer att köpas in fler gånger berättar TM-läraren. Å andra sidan 

känner TM-läraren inget beroende av läroboken då ”det är så låg nivå” på matematiken. 

Dessutom känner TM-läraren trygg i sig själv och tycker dessutom om matematik, och därför 

gör ibland egna arbetsuppgifter som kopieras och ges till barnen när läroboken inte fungerar 

som en stöttepelare. Det finns bra material säger TM-läraren, men ”Det är svårt att hitta det 

bra materialet. Inte alltid lätt. Måste prova sig fram innan man sätter sig in i det.”. TM-

läraren förklarar att han kan tänka sig skapa eget material, men inte i så stor utsträckning 

dessutom är det tidskrävande. TM-läraren önskar att det fanns något mer han kunde göra för 

eleverna, men tidsbristen och sin egen säkerhet i andra arbetssätt som TM-läraren inte är van 

vid utgör hinder i arbetet tycker han. Dilemmat att inte kunna undervisa i fler 

undervisningsstrategier när läroboken har så stor makt på grund av dess centrala roll. TM-

läraren får medhåll från Mouwitz som menar att även om lärare som praktiserar traditionellt 
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gjorde ett successivt byte i undervisningsmetod skulle det bara försämra undervisandet.
95

  

 

6.3 Fördelar och nackdelar 

Tablåns syfte är att ge en lätt och överskådlig bild av de fördelar respektive nackdelar där de 

två begreppen, undervisningsmetod och lärande möts i likheter och skillnader. Lärande 

 

Laborativ undervisningsmetod Traditionell undervisningsmetod 

 

 

Trygghet i målen 

Förståelse för barnens kunnande 

Arbetsgrupper 

Läraren slipper springa från elev till elev 

Eleverna medvetengörs 

Individanpassad undervisning 

Tillgodose lärstilarna 

Varierad undervisning 

Ingen matematikbok 

Problemlösningar 

Vardagsmatematik
96

 

Konkret material 

Bikupa 

Stöttning 

Social interaktion 

Reflekterande 

 

Fördelar  

 

Diskussioner 

Skynda långsamt 

Synliggör elevernas tankar 

Arbete i par (ibland) 

Hjälp av en fritidspedagog 

Konkret material (vid behov) 

Nackdelar 

 

Tidskrävande arbetssätt 

Verbal information är inte kunskap 

 

 

 

Reproduktion 

Tyst arbete 

Mycket enskilt arbete i läroboken 

Abstrakt innehåll i läroboken 

Fel och oklarheter i läroboken 

Uppgifter i lärobok saknas 

Skapa eget material 

Förflyttning av siffror 

Inga vardagsrelaterade uppgifter 

Verbal information är inte kunskap 

Läraren springer mellan eleverna 

Eleven måste vänta på hjälp 
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6.4 Sammanfattning  

Det som framkommer ur observationerna och intervjuerna om de båda skolorna och deras 

undervisningsmetod är att den ena undervisningsmetoden är mycket mer tillåtande när det 

gäller barnets aktivitet i klassrummet än den andra. Genom att tillåta barnen prata med 

varandra, gå fram till whiteboarden och undersöka det som läraren lagt fram via SMART-

Boarden, tillåta att barnet med diagnos gör något annat i matematik när humöret tryter och så 

vidare. En annan stor skillnad som skiljer skolan med laborativ undervisningsmetod är inte 

bara lektioner utan lärobok, men att skolan arbetar också med lärstilar. Något som hjälpt LM-

läraren att förstå sitt arbete bättre när hon arbetar utifrån lärstilar och digitala hjälpmedel. Att 

man ser barnen engageras och utvecklas i sitt matematiska lärande. En annan väsentlig 

skillnad är att läraren utan lärobok hittar sin trygghet genom målen i kursplanerna samt i 

strävans mål medan den andre läraren hittar mestadels trygghet i sig själv då denne har lätt för 

matematik och när läroboken inte alltid är till belåtenhet.  

 

7 Slutdiskussion 

Det framgår tydligt ur undersökningen att lärarna har goda intentioner när det kommer till 

kritan att lära ut kunskap till barn oavsett undervisningsmetod. Ändå så framgår det i resultat 

från olika prover och diagnoser att en del barn i Sverige har svårt för matematik. I enlighet 

med Lpo 94 ska undervisningen alltså bestå av ett kvalitetsmässigt innehåll som innebär bland 

annat att barnet tolkar och förstår sammanhang samt bygger upp den egna kunskapen som det 

också ansvarar för. Detta stämmer överens i den klass där eleverna medvetengörs om den 

egna kunskapsutvecklingen där eleverna själva inhämtar och bygger upp sina kunskaper. 

Eftersom lärandet av matematik är en process verkar det rimligt att det sker bäst i arbetsgrupp 

i form av reflekterande diskussioner, och i samband med problemlösningar hämtade från 

händelser från barnens närmiljö. Det rör sig alltså om att bygga broar mellan barnets 

vardagsrelaterade aktiviteter (idrottsmatcher etc.) förknippade med skolmatematiken. Det gör 

att barnet ”har saker att hänga upp minnet på” som LM-läraren beskrev under intervjun. En 

del forskare anser att barnen är i högsta grad aktiva varelser i behov av en aktiv miljö och en 

aktiv lärare för att kunna lära.  Från observationen finns bilden av barn som helt tvärtemot 

från den laborativa undervisningsmetoden arbetar tyst och lydigt i sina matematikböcker. En 

arbetsmetod som motarbetar både Piaget samt Vygotskijs teorier om barns lärande. Vid en 

jämförelse av dessa barn syns det att ”hjärnan är påslagen” hos de barn som ges möjlighet till 

social interaktion mellan elev-elev och elev-lärare och där bikupa existerar. Och som 

nämndes i resultatdelen att med egna ögon bevittna eleven med ADHD som till slut klarade 
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av att förstå en arbetsuppgift i bråk. Det kan inte tyda på något annat än en fördel att låta 

barnen arbeta på det här viset för att barnen ska uppnå förståelse. För barn som räknar oftast 

enskilt ser stöttningen annorlunda ut. Dessa elever måste spilla tid på att sitta och vänta på sin 

tur att få den stöttning som de behöver. Efter en stunds väntan börjar en del barn att tappa 

fokus. Det är klart en nackdel för barnet. Även om TM-läraren får hjälp av fritidspedagogen 

är det inte säkert att barnet behöver vänta mindre för det. Den här resursfrågan har LM-läraren 

löst genom att sätta barnen i arbetsgrupper så att de kan fråga varandra när läraren inte hinner 

eller när förklaringen inte når fram till eleven förutsatt att det finns minst en elev i 

arbetsgruppen som kan förklara och förklara på rätt sätt. Möjligheten till att en sak kan 

förklaras på olika sätt i gruppen räknas som en fördel. En nackdel är om 

gruppsammansättningen är dåligt ihopsatt. En elev kanske inte vågar fråga för att den känner 

sig dum som inte förstår. Fördelen i TM-lärarens undervisning är de gånger barnen tillåts 

prata om problemlösningar och synliggöra hur barnen gått tillväga för att hitta en lösning på 

tavlan. Då kan barnen ta del av varandras tankar och lösningar, men denna fördel berör mest 

de barn som vågar och kan ta för sig av det verbala utrymmet. De barn som endast sitter och 

lyssnar på andra barn och inte aktiveras genom stöttning ses det här arbetssättet inget annat än 

verbal information som varken är kunskap eller lärande. Fördelen blir först synlig när den 

mindre verbalt aktiva eleven får stöttning och kan till slut själv hitta lösningar på egen hand. 

Att låta barnen arbeta i grupper ger också andra fördelar som social kompetens och social 

interaktion något som också förväntas att barnen ska erövra enligt Lpo 94. Arbetsgrupper är, 

som jag förstår, en fungerande lösning för både eleven och läraren eftersom yrkeslivet kräver 

samarbete av olika kompetenser när ett problem skall lösas. 

 

När lärare överhuvudtaget ska planera en individanpassad undervisning tänker jag att läraren 

måste inkludera inte bara alla de kompetenser och lärstilar som finns i ett klassrum, men även 

de barn som har det extra arbetsamt på grund av sin diagnos till exempel ADHD kombinerat 

med dyslexi. Kinesteterna som kan vara svåra att få med är lösningen SMART Boarden, men 

utan SMART Boarden blir situationen en helt annan. När det gäller arbetsuppgifter i 

matematikboken låter det rimligt när LM-läraren säger att barnen måste bli trygga med sin 

läsning först, och att göra det i ämnet svenska och inte på matematiklektionen, och det tolkar 

jag som en fördel. För då slipper barnet kämpa sig igenom läsningen, och läraren kan 

tillsammans med eleven fokusera på matematiken i stället för läsningen. TM-läraren ser 

tragglandet som ett nödvändigt ont för att den enskilda eleven ska kunna uppnå förståelse med 

det som ska läras vilket låter som obekvämt lärande.  
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Men någonstans mellan det som ska läras ut och det lärande barnet finns det en knut på 

tråden. Problemet är att försöka få barnet att förstå att den kunskap som barnet lär idag har 

barnet nytta av redan i dag och inte långt in i framtiden. Detta på grund av barnets nivå i det 

abstrakta tänkandet. Barnet kan inte förstå vad som väntar så långt in i framtiden än mindre 

hur det ska få användning av allt det lär inom matematiken. Därför anser jag att problemet 

inte ligger lika mycket hos barnet som hos de kunniga som lär ut kunskapen. Problemet tycks 

ligga i undervisningsmetoden som inte kan appliceras hur som helst på vem som helst av 

eleverna. Utöver det konkreta stadiet barnet befinner sig i och som inte kan hoppas över, finns 

det ett biologiskt program som följs åt visar forskningen. Det är just det som Watson försöker 

säga oss, att titta på barnets reaktion när den mer kunnige kommer med något barnet tycker 

om/inte tycker om, och hur vi ska få barnet till att förstå hur det kan få användning av 

kunskapen. Lärandet handlar om att ge eleven möjligheter till att bygga upp ny kunskap 

genom att relatera till egna erfarenheter genom social interaktion och få reflektera snarare än 

reproducera. Det måste vara svårt för att inte tala om outhärdligt för den individ där skolan 

inte ger möjlighet till den elev som är i behov att använda hela kroppen vid inlärningen. 

Innebär det att många skolor i Sverige i dag inte anpassar undervisningsmetoden efter det 

enskilda barnet? 

 

Den här undersökningen har väckt ett personligt intresse för framtida forskning inom 

laborativ matematik. Ett nästa steg inom samma forskningsområde skulle kunna vara att 

endast jämföra laborativ matematik med och utan lärstilar inne i klassrummen. Steget efter 

det, att ta reda på vad som krävs att ta steget från traditionell till en laborativ 

undervisningsmetod i matematik. 
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Appendix 

 

Bilaga 1. Intervjuguiden 

 

Uppvärmningsfrågor 

1. Hur många elever har du? 

2. Måste man ha en särskild kunskap för att kunna undervisa i laborativ matematik? 

 

Elever 

1. Finns det svaga räknare i klassen/klasserna? 

2. Vilka svårigheter tycker du att de svaga barnen har med laborativ matematik?  

3. Vad har de svårt att lära? 

 

Undervisningsmetod 

1. Hur går ni lärare tillväga när ni ska hjälpa en elev som har svårt för matematik? 

2. Använder ni endast laborativ matematik ingen traditionell undervisning alls? 

3. Hur förankras vardagsmatematik till elevens värld? 

4. Hur ser arbetsuppgifterna ut? 

5. Använder ni endast laborativ matematik ingen traditionell undervisning alls? 

6. När får eleverna möjlighet till grupparbeten? 

7. När ges det utrymme för diskussioner? 

8. Vilka ämnen integreras matematik? 

 

Läromedel 

1. Vilka läroböcker används i undervisningen? 

2. Hur ofta används läroböckerna?  

3. Vilka konkreta material används på matematiklektionerna? 

 

Läraren 

1. Ser du läroboken som en trygghet? J/N? Förklara. 

2. Har du funderat över att byta till laborativ matematik? 

3. Hur kan du som lärare se att barnet verkligen förstår det som den lär sig och inte bara har 

roligt med det laborativa materialet? 

4. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2. Fakta om intervjuerna och observationerna 

 

Intervju 1 

Datum 27 februari 2011 

Plats Integrerad år 2-3 

Tid 51 minuter 

Material Penna, papper, mp3-spelare 

Namn LM-lärare (laborativ matematik) 

Yrke/titel Lärare 

Befogenhet Lärare för år 2-3 och år 4-5 

 Matematik och naturorienterande ämnen 

 

Observation 1  

Datum 27 februari 2011 

Tid En matematiklektion, 60 minuter. 

 

 

Intervju 2 

Datum 1 mars 2011 

Plats Integrerad år 2-3 

Tid 28 minuter 

Material Penna, papper, mp3-spelare 

Namn ”TM-lärare” (traditionell matematik) 

Yrke/titel Klasslärare  

Befogenhet Låg- och mellanstadiet 

 Svenska, engelska, samhällsorienterade ämnen, matematik 

 

Observation 2 

Datum 5 mars 2011 

Tid En matematiklektion, 60 minuter 
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Bilaga 3. Lexikon ur Henry Egidius bok, Termlexikon  

 

Arbetssätt – Begreppet innebär att arbeta på ett probleminriktat och undersökande sätt till 

skillnad mot fakta inhämtande ur böcker, kreativt sätt mot ett återgivande, djupinriktat mot 

ytinriktat, lagarbete mot enskilt arbete. 

 

Inlärningsstil – Tillvägagångssätt vid inlärning. Vid försök att förstå ny konkret verklighet, 

reflektion kring ny förståelse, assimilerande stil: organisering av nya erfarenheter med 

begrepp och sammanfattningar, aktiv tillämpning av ny kunskap: reflekterande, praktiskt coh 

teoretiserande. 

 

Lärande – Förvärv av kunskap och vetande. Att lära sig den formella vägen via skolan och 

det informella sättet, det spontana lärandet utanför skolväggarna. 

 

Undervisningsmetod – Det sätt undervisningen läggs upp på och organiseras; frågor och 

svar, demonstrationer, genomgång av läxa och  hur lärare framför information. 

 

 

 


