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Abstract 

Persson, K., Rooth, P., Sundblad, S. och Uthas, K. (20008). Laborera mera – Kan ett 

laborativt arbetssätt i de tidiga skolåren förebygga matematiksvårigheter? (Explore more – 

Can difficulties in mathematics be prevented with laboratory work in the early school years?) 

Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. 

Syftet med följande arbete är att undersöka om ett laborativt arbetssätt under de tidiga 

skolåren förebygger matematiksvårigheter. Vi undersöker och jämför därför arbetssättet i 

matematik i en Montessoriskola, i en Waldorfskola och en skola där man medvetet betonar 

laborativa inslag i matematikundervisningen. Som jämförelse undersöker vi också 

matematikundervisningen i en skola med traditionell undervisning.  

Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om matematikförståelse, räknefärdigheter, 

konkretiserande arbetssätt och laborativt material. Vidare ger det en översikt över lärarens 

aktiva roll, elevers lärande, de olika pedagogiska metoder och arbetssätt som vi valt att inrikta 

oss på samt specialpedagogens roll. I litteraturgenomgången tar vi även upp de teorier vi 

använder oss av. Med hjälp av intervjuer, observationer och test vill vi få svar på i vilken 

omfattning laborativa hjälpmedel förekommer i matematik i år 2, om elever i år 5 som arbetar 

laborativt under de tidiga skolåren har en bättre förmåga att lösa matematiska problem i 

nationella ämnesproven i matematik, om någon av de pedagogiska metoderna är en bättre 

metod för att utveckla matematisk problemlösningsförmåga samt vilka arbetssätt vi som 

specialpedagoger kan implementera för att stärka den matematiska förmågan hos eleverna. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att laborativt arbetssätt är ett viktigt redskap för lärare 

när matematiken ska tydliggöras. Vi menar även att studien visar att det krävs en tydlig 

lärarroll, där undervisningen medvetet styrs och att uppgifterna i matematik bör finnas på 

olika nivåer inom samma moment, så att eleverna kan arbeta i sin närmaste utvecklingszon.  

 

Nyckelord: konkret matematik, laborativt arbete, Montessoripedagogik, problemlösning, 

traditionell matematik, Waldorfpedagogik. 
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Förord 

Vårt intresse för matematiksvårigheter och specialpedagogens roll för att förebygga dessa har 

vuxit fram i takt med att vi kommit längre på vår väg genom utbildningen till 

specialpedagoger. Många elever upplever matematiken som snårig och arbetsam. En del 

finner den som rent av meningslös; matematiken, eller snarare skolmatematiken är något som 

dessa elever inte ser sig ha någon användning av i livet. Enligt det specialpedagogiska 

inkluderande synsättet skall inte eleven ses som bärare av problemet, utan det beror på 

organisationen och undervisningen. På vilket sätt kan vi då i vår kommande roll som 

specialpedagoger påverka situationen? Varken skolan i stort eller matematiken kan tillåtas 

framstå som tråkig, meningslös och obegriplig. Vår tanke är att arbetssättet behöver förändras 

för att alla elever skall få behållning av matematikundervisningen. Det behövs mer variation 

för att stimulera olika sidor av det matematiska tänkandet och mer laboration för att 

konkretisera den svåra och abstrakta begreppsvärlden. Många ambitiösa lärare i vårt land 

uppfinner hjulet gång på gång; de hittar på och arbetar fram sådant som andra tidigare gjort 

före dem. Behjärtansvärt, men onödigt! Vi tänker oss att det sannolikt redan finns 

pedagogiska lösningar i bruk som just är varierande, stimulerande och konkretiserande. Vi vill 

finna någon eller några sådana pedagogiska lösningar som vi kan ta med oss ut i 

verksamheten och implementera hos de klasslärare vi möter. 

Den konstruktion vi valt där fyra personer arbetar gemensamt med ett examensarbete bör 

kommenteras speciellt. Vi var alla intresserade av de tankar som beskrivs ovan och den 

ursprungliga tanken var att dela upp oss och skriva två separata examensarbeten som skulle 

kunna tangera och komplettera varandra. Varje arbete skulle då innehålla två pedagogiska 

riktningar. Vi ansåg dock att vi skulle gå miste om en värdefull möjlighet att jämföra dem alla 

med varandra. Problemet togs upp med institutionsledningen på det specialpedagogiska 

programmet vid Högskolan i Kristianstad som slutgiltigt gav oss tillåtelse att arbeta 

tillsammans, men med förbehållet att vi skulle ha någon del som vi enskilt ansvarade för. 

Undersökningar och litteraturinläsning för de olika pedagogiska riktningarna delades upp 

mellan oss på följande sätt:  

 För medvetet laborativt arbetssätt ansvarar Petronella Roth. 

 För Montessoripedagogiken ansvarar Siv Sundblad. 

 För Waldorfpedagogiken och traditionellt arbetssätt ansvarar Kristina Persson och 

Karin Uthas. 

 

I övrigt har uppsatsen vuxit fram genom ett intimt samarbete oss fyra emellan. 
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1 INLEDNING 

Vår studie behandlar frågan om laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren kan förebygga 

matematiksvårigheter. Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen. Många unga går ut 

grundskolan utan tillräckliga kunskaper i matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

Återkommande larmrapporter har setts i media i samband med att resultaten från PISA 

(Programme for International Students Assessment) och TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) har redovisats. I PISA 2006 (Skolverket, 2007) kan man 

utläsa att så många som omkring 20 procent av de svenska femtonåringarna inte når upp till 

godtagbara kunskaper i matematik. Är det rimligt att tänka sig att en femtedel av eleverna inte 

har kapacitet att tillgodogöra sig matematikens grunder? 

I vårt vetenskapliga arbete på 40- poängs nivå började vi utforska detta problem (Persson, 

Rooth, Sundblad & Uthas, 2007). Vi ställde oss då frågorna: Hur identifierar man elever i 

matematiksvårigheter? Hur åtgärdar man dessa svårigheter i de tidiga skolåren? Den slutsats 

vi kom fram till var att man hade dålig beredskap att möta elever i matematiksvårigheter. Av 

tradition fokuseras det på läsinlärning och matematikundervisningen får fortgå utan några 

större pedagogiska satsningar. Eleverna arbetar självständigt i sina böcker och inga ytterligare 

åtgärder eller aktiviteter sker. I de intervjuer vi genomförde framkom att det fanns en önskan 

om fler laborativa inslag i matematikundervisningen och man tänkte sig att detta skulle kunna 

vara nyckeln till framgång för de elever som hade svårigheter. Laborativt arbetssätt skulle 

konkretisera den abstrakta matematiken och på så sätt öka förståelsen hos eleverna. Som en 

uppföljning till det resultat vi fick i den studien är det nu naturligt att fråga: Kan laborativt 

arbetssätt i de tidiga skolåren förebygga matematiksvårigheter? 

I denna studie vill vi jämföra olika pedagogiska arbetsätt i matematik för att se om det kan 

finnas någon metod som tydligt framstår som bättre för att förebygga matematiksvårigheter 

hos barnen. Därför vill vi jämföra matematikundervisningen i en skola med medvetet 

laborativt arbetssätt, en skola med Montessoripedagogik, en skola med Waldorfpedagogik och 

i en skola med traditionell undervisning i matematik. Alla dessa, utom Waldorfskolan, är 

kommunala skolor. De olika pedagogiska metoderna har vi valt med tanke på deras 

karaktäristiska arbetssätt; Montessoripedagogiken kännetecknas i stor utsträckning av det 

speciella laborativa Montessorimaterialets dominans (Montessori, 1998). 

Waldorfpedagogikens signum är upplevelsen av det som skall läras in och man använder ofta 

hela kroppen i olika lekar och övningar för att barnen skall förstå och ta till sig stoffet med 

alla sinnen (Carlgren, 1978). Inom den skola som inte arbetar enligt någon tydligt uttalad 

pedagogisk riktning förekommer naturligtvis också laborativt arbete. Man har låtit sig 

inspireras av olika riktningar och undersökningar och skapat ett medvetet laborativt arbetssätt 

till exempel så som Malmer förespråkar (Malmer, 2002). Dessa tre pedagogiska metoder 

jämförs med den traditionella skolan, där eleverna i huvudsak arbetar självständigt efter 

matematikboken. 

Vi avser att undersöka i vilken omfattning laborativa hjälpmedel används i 

matematikundervisningen i år 2. Vidare gör vi ett nationellt ämnesprov i matematik med 
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elever i år 5, som har arbetat på det sätt vi undersökt, när de gick i år 2. Detta för att se om 

elever som arbetat laborativt med matematiken under de tidiga skolåren visar bättre resultat än 

de som inte gjort det. 

1.1 Bakgrund 

Vi är fyra lärare från grundskolan som gör vårt examensarbete på Högskolan i Kristianstad. 

Två av oss är 1-7 lärare med inriktning mot matematik och naturvetenskap, en är 1-7 lärare 

med svenska och samhällsorientering som huvudinriktning och den fjärde är lågstadielärare 

med påbyggnadsutbildning i svenska och samhällsorienterande ämnen. Enligt kursens 

övergripande mål ska examensarbetet genomföras som en vetenskaplig studie med fokus på 

det specialpedagogiska forskningsområdet. Det känns för oss angeläget att sätta 

matematiksvårigheter i fokus.  Studier under senare år har visat att matematiken är ett eftersatt 

område och att arbetsformer och arbetssätt inte ger önskade resultat (Löwing, 2004). I vår 

kommande yrkesroll som specialpedagoger är det viktigt för oss att kunna analysera den 

verksamhet som sker i klassrummet för att finna lämpliga åtgärder som kan förhindra att 

matematiksvårigheter uppstår. Vidare är det nödvändigt att hitta gångbara arbetssätt för 

klasslärare. Matematikdidaktiken har förändrats mycket under det senaste årtiondet samtidigt 

som samhällstrukturen också förändrats.  Genom att beskriva och tydliggöra det som sker i 

matematikundervisningen, samt genom att observera det lärare gör och berättar att de gör, vill 

vi finna faktorer som pekar på var möjligheterna finns (Löwing, 2004; Lundberg & Sterner, 

2006). 

1.2 Studiens avgränsning 

Vår studie bygger på observationer, tester och intervjuer. För att få en tydligare och mer 

nyanserad bild av matematikundervisningen hade det varit intressant att genomföra 

observationerna vid ett antal återkommande tillfällen. Det hade också varit önskvärt att 

observera fler klasser. Den korta tid vi haft till vårt förfogande medgav tyvärr inte detta. Vi 

kan också se att en longitudinell studie med fler observationer tillsammans med ett mera 

omfattande test hade ökat tillförlitligheten i vår studie. Eftersom studien genomförs under en 

kort tid och med ett relativt litet underlag går det inte att generalisera vårt resultat, utan dessa 

gäller enbart för denna studie. 

1.3 Syfte och problemformulering 

Vi tolkar i vår tidigare studie (Persson, Rooth, Sundblad & Uthas, 2007) att det finns ett 

behov av laborativa moment i skolans matematikundervisning och att man upplever att 

laborationer är ett hjälpmedel som många gånger saknas för att elever skall kunna 

tillgodogöra sig den grundläggande matematiken. Samtidigt är vi medvetna om att man på 

många håll redan arbetar på laborativt sätt. Både inom Montessoripedagogiken och 

Waldorfpedagogiken bygger man av tradition sin undervisning på konkretiserande och 
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laborativa arbetssätt (Montessori, 1998; Carlgren, 1978; Liebendörfer, 1997; Ritter, 1997). 

Även den traditionella undervisningen tenderar idag att bättre fokusera på andra 

lärandemetoder än de tidigare.  

Syftet med denna studie är att undersöka om laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren 

förebygger matematiksvårigheter. Vidare vill vi, genom ett nationellt ämnesprov i matematik 

för år 5, undersöka om någon eller några av dessa redan befintliga metoder ger eleverna en 

mätbar förmåga att lösa matematiska problem, vilket i så fall ger dem en bättre förutsättning 

för att klara målen för skolans matematikundervisning. Specialpedagogen kan i dessa 

sammanhang inta en viktig roll för att implementera framgångsrika pedagogiska metoder i 

matematikundervisningen som kan förebygga matematiksvårigheter. 

1.3.1 Problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka om laborativt arbetsätt under de tidiga skolåren kan 

förebygga matematiksvårigheter. Vi undersöker och jämför därför arbetssättet i matematik i 

en Montessoriskola, i en Waldorfskola och en skola där man medvetet betonar laborativa 

inslag i matematikundervisningen. Som jämförelse studerar vi också 

matematikundervisningen i en skola med traditionell undervisning. Följande frågor vill vi 

därför söka svar på: 

 I vilken omfattning förekommer laborativa hjälpmedel i matematik i år 2? 

 Har elever i år 5, som arbetat laborativt under de tidiga skolåren, en bättre förmåga att lösa matematiska 

problem i de nationella ämnesproven i matematik? 

 Är någon av de olika pedagogiska metoderna en bättre metod för att utveckla matematisk 

problemlösningsförmåga? 

 Vilka arbetssätt kan specialpedagogen implementera för att stärka den matematiska förmågan hos 

eleverna? 

1.4 Studiens upplägg 

Denna studie innehåller åtta kapitel. I det inledande kapitlet ger vi en övergripande bakgrund 

till problemområdet. Vi redogör för arbetets avgränsning, preciserar arbetets syfte och 

problemformulering. 

I kapitel två, Litteraturgenomgång, förklarar vi aktuella begrepp och redogör för vad 

styrdokumenten säger, som är relevant för vårt arbete. Vidare i detta kapitel behandlar vi fakta 

och forskning som är viktig för vårt ämne. I studiens tredje kapitel, Teori, redovisar vi de 

teoretiska perspektiv som varit avgörande för vår studie.  Kapitel fyra, Metod, innehåller en 

genomgång av de olika metoder som utgjort alternativ för vår datainsamling. I kapit let finns 

också en beskrivning av hur vi har valt att genomföra undersökningen, samt hur vi bearbetat 

den. Under rubriken metodval diskuterar vi för- respektive nackdelar med respektive metoder. 

I slutet av kapitlet har vi studerat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I det femte 

kapitlet redovisar vi studiens Resultat under tre huvudrubriker: observationer, tester och 

intervjuer. Under den första rubriken redovisas resultaten av observationerna. Under den 
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andra redovisas testresultaten och slutligen under den tredje rubriken, intervjuer, redovisas 

först resultat av intervjuer med lärare i år 2, som följs av resultat från intervjuer med lärare i år 

5. Därefter följer kapitlet Analys där vi under de tre följande rubrikerna: analys av 

observationerna, analys av testet och analys av intervjuerna, redogör för de slutsatser vi 

kommit fram till. Slutligen i studiens sista del, Sammanfattning och diskussion, presenteras 

och diskuteras arbetets huvudresultat, samt i vilken mån arbetets frågor besvarats. Vi för 

också en diskussion kring vilken betydelse resultatet har för specialpedagogens arbete. 

Arbetet avslutas med funderingar kring Fortsatt forskning. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt följer en utförlig litteraturgenomgång som underlag för vår studie. Vi inleder 

kapitlet med att klargöra några begrepp som är centrala i studien. Därefter följer ett avsnitt om 

det som står i våra styrdokument om matematikämnet. Vidare skriver vi om de nationella 

ämnesproven i matematik för år 5. De därpå följande avsnitten behandlar grundläggande 

matematikförståelse och vad det innebär att ha räknefärdigheter. Vi gör en genomgång av de 

grundläggande dragen i Montessoripedagogiken och i Waldorfpedagogiken. Vidare beskriver 

vi traditionell undervisning i matematik, konkretiserande arbetsätt och laborativa material. Vi 

tar fram både för- och nackdelar med ett sådant arbetsätt. Slutligen handlar de avslutande 

avsnitten om lärarens aktiva roll, elevens lärande samt specialpedagogens roll. 

2.1 Begrepp 

Problemlösning eller problemlösningsförmåga kan inbegripa olika saker beroende på 

sammanhanget. I samband med matematikundervisningen i skolan brukar vi förknippa detta 

med att lösa lästal; benämnda tal. Problemlösningsförmågan kan ses som ett mått på hur 

förtrogen eleven är med matematiken. I problemet finns ingen given strategi och eleven måste 

således själv finna vägen. Det gäller att ur texten identifiera problemet, finna ett antal möjliga 

lösningsstrategier, värdera och välja lösningsstrategi och slutligen lösa uppgiften (Adler, 

2001). 

Laborativt material kan vara många olika typer av hjälpmedel som används i undervisningen 

för att konkretisera den abstrakta matematiken; hjälpmedel som låter eleven se, känna och 

uppleva matematiken. Det kan till exempel handla om klossar, spel, pengar, tallinjer. Vissa 

hjälpmedel kan anses ligga i ett gränsland mellan laborativa material och kompensatoriska 

hjälpmedel, såsom miniräknare och multiplikationstabeller, eller mellan laborativt material 

och skriv- och mätverktyg, till exempel linjal och måttband. Den här typen av material kan 

också användas laborativt/undersökande varför vi inbegriper dessa i vår definition av 

laborativt material (Malmer, 2002). 

Traditionell skola och traditionell undervisning är begrepp vi återkommande använder i detta 

arbete. Med traditionell menar vi i det här fallet att eleverna i stor utsträckning arbetar 

självständigt eller lärarlett i sina matematikböcker. Matematikböckerna kan också vara ersatta 

av stenciler eller liknande. Det viktigaste i det vi menar är att eleverna i den här 

undervisningsformen inte arbetar, mer än vid enstaka tillfällen, med gemensamma eller 

enskilda laborativa moment.  

2.2 Styrdokument 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) kan vi läsa följande under rubriken ”Ämnets 

syfte och roll i utbildningen”: 
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Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik 

som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för 

att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 

delta besluts processer i samhället. Utbildningen skall ge god grund för studier i andra 

ämnen, fortsatt utbildning och lärande /…/ Utbildningen i matematik skall ge eleven 

möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i 

ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem 

(ibid. s. 26). 

 

Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” kan vi läsa följande: 

All matematik innehåller någon form av abstraktion /…/   För att framgångsrikt kunna 

utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper 

om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de 

som är i behov av särskilt stöd som i behov av särskilda utmaningar (Skolverket, 2000. 

s.27-28). 

 

Vidare står det i Lpo 94 i avsnittet ”Mål och riktlinjer” under rubriken ”Mål att sträva mot”: 

 

           Skolan ska sträva efter att varje elev…  

 utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

 utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

 lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (ibid. s. 8), 

 lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
 

- formulera och pröva antagande och lösa problem, 

 

- reflektera över erfarenheter och 

 

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (ibid. s. 9) 

 

I Lpo 94 sägs i avsnittet ”Skolans värdegrund och uppgifter”: 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 

att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen inte utformas lika för 

alla (ibid. s. 4). 

Under rubriken ”Läraren skall” är följande skrivet: 

 Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

 Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. 

 Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (ibid. s. 12). 
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Vi anser att det tydligt framgår i styrdokumentens målbeskrivning att betoningen i 

lärandesituationen bygger på processer i elevernas utveckling och att det är kvalitativa 

kunskaper som eftersträvas, ej kvantitativa. Undervisningens innehåll måste anpassas efter 

elevernas förutsättningar. Som lärare måste vi vara flexibla både vad det gäller metoder och 

svårighetsgrad i vår undervisning. Skolan ska vara en skola för alla oavsett funktionshinder 

eller diagnos (Skolverket, 2000). 

2.3 Nationella prov 

I vårt arbete har vi valt att använda delar av ett nationellt ämnesprov i matematik för år 5 

(Skolverket, 2005) som instrument för att kunna utvärdera vår övergripande fråga om 

laborativt arbetsätt under de tidiga skolåren kan förebygga matematiksvårigheter. 

Det är PRIM - gruppen (PRov I Matematik) vid Lärarhögskolan i Stockholm som på 

Skolverkets uppdrag utarbetar det nationella provmaterialet i matematik. De nationella proven 

har som syfte att hjälpa läraren att bedöma om eleven nått uppställda mål. Proven ska vidare 

belysa elevens starka och svaga sidor och kan ses som ett komplement och stöd för lärarens 

bedömning. I läroplanen betonas vikten av en helhetssyn på elevers lärande. Proven tar inte 

enbart hänsyn till rätt lösta uppgifter, utan prövar också elevens kunskaper och möjligheter att 

lösa matematiska problem. För läraren gäller det att analysera den matematiska kvalitén hos 

eleven.  

Följande kvalitéer i matematik prövas i de nationella proven: 

 Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik. 

 Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang. 

 Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv. 

 

Uppgifterna innehåller bredd och variation för att så många sidor av matematiken som möjligt 

ska prövas. Det betonas att proven är vägledande och att svaren snarare ska analyseras än 

rättas. Om det finns särskilda behov ska dessa tillgodoses så att varje elev får den hjälp som 

behövs. Detta innebär att läraren kan läsa uppgifterna eller tala in dem på band för lässvaga 

elever. Svåra ord kan förklaras och provtiden kan anpassas (Skolverket, 2005). 

2.4 Grundläggande matematikförståelse 

Lundberg och Sterner (2006) skriver att aritmetik, räkning, liksom läsning är en basal 

färdighet. Elever som misslyckas här riskerar att få fortsatta inlärningsproblem. Rätt 

pedagogik för dessa elever är avgörande för hur de fortsättningsvis ska klara sig i samhället. 

Inlärningsproblem kan bero på ett antal olika faktorer.  En nedsatt kognitiv förmåga eller ett 

begränsat arbetsminne försvårar naturligtvis elevens inlärningskapacitet. Arbetsminnet består 

av både fonologiskt och visuellt baserade delar. Inom matematiken är ett visuellt arbetsminne 
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naturligtvis viktigare än inom läsningen.  Oavsett vilka svårigheterna är så har skolsituationen 

och det sätt på vilket barnet bemöts i skolan en avgörande betydelse. En välutbildad pedagog 

har goda möjligheter att leda eleven mot ett positivt lärande (ibid.). 

Eftersom räknesvårigheter kan ha vitt skilda orsaker kan de också behöva angripas från olika 

perspektiv. Forskningen kring detta område är, enligt Lundberg och Sterner (2006), ännu inte 

tillräckligt utvecklad. Däremot är det känt att det behövs ett antal kognitiva funktioner för ett 

effektivt lärande. I den matematiska förmågan ingår delar som att förstå antalsbegreppen, 

antalsorden och relationen mellan siffror och tal. God självkänsla och tilltro till den egna 

förmågan är viktiga faktorer. Andra faktorer som inverkar är naturligtvis läsförmågan och 

förmågan att fokusera på det arbete som ska utföras. Författarna benämner detta som 

förmågan till uppgiftsorientering. Inom matematiken förekommer ett antal termer som eleven 

måste behärska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Precis som inom läsningen 

måste vissa termer vara automatiserade för att eleven snabbt och effektivt ska kunna använda 

dem i sitt arbete. Barnet måste också ha uppnått förmågan till kognitiv flexibilitet som innebär 

att kunna växla mellan betydelse och formsida (ibid.). 

När små barn räknar använder de fingrarna till hjälp (Lundberg & Sterner, 2006). Allt 

eftersom de tränat med sina fingrar lär de sig ett ökat antal talfakta som ger strategier för 

snabbare framräkning av tal. Barn med räknesvårigheter skaffar sig inte dessa strategier utan 

de fortsätter under lång tid med fingerräkning. Hos dem fungerar inte arbetsminnet på ett lika 

effektivt sätt. De har också svårt att lagra sina kunskaper i långtidsminnet. En bristande 

abstraktionsförmåga gör dessutom att dessa elever får svårigheter att klara 

matematikundervisningen när kraven på abstrakt tänkande med stigande ålder gör sig 

gällande (ibid.).  

2.5 Att ha räknefärdigheter 

Räknefärdigheter består av att kunna laborera obehindrat och flexibelt i tankarna med tal och 

delar av tal, samt att klara av detta utan att behöva ta till omständliga uppräkningar, räkna på 

fingrar eller med andra konkreta hjälpmedel. Dessutom krävs att man kan relatera två tal till 

varandra så att ett tredje tal blir det självklara resultatet (Neuman, 1989). Enligt läroplanen, 

Lpo, 1994, skall alla barn uppnå grundläggande räknefärdigheter inom matematikens alla 

områden till skolår 9 (Skolverket, 2000). Vilka färdigheter och förmågor krävs då för att 

kunna laborera obehindrat och flexibelt i tankarna?  

Adler och Holmgren (1997) resonerar kring hjärnans spatiala förmåga och hänvisar till den 

som en förutsättning för att just kunna resonera med sig själv med hjälp av inre bilder i ett 

abstrakt tänkande. Den spatiala förmågan spelar en avgörande roll för vår förmåga att uppfatta 

världen omkring oss och den bygger delvis på sinnesintryck, men den är också beroende av 

bland annat erfarenheter och logiskt tänkande. Den spatiala förmågan tycks utvecklas i jämn 

takt hos barnet och i skolåldern börjar barnet kunna manipulera med hjälp av inre bilder. Vid 

10-12 års ålder är förmågan normalt sett mer utvecklad, men den fortsätter att utvecklas under 

resten av livet. Förutsättningar för ett genomgripande, abstrakt tänkande uppnår barnet inte 
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förrän i puberteten då hjärnan nått en högre mognad. Denna mognad sker naturligtvis med 

variation mellan olika individer, men också mellan olika kognitiva områden. Detta får till 

följd att vissa barn når ett abstrakt tänkande inom matematik tidigare och andra senare än 

puberteten. Neuman (1989) menar att när så barnets hjärna uppnår en högre mognad och 

förmåga till abstrakt tänkande med hjälp av ökande spatial förmåga skall barnet ha utvecklat 

matematiska grunder, som kan utgöra en språngbräda för att nå mer avancerat matematiskt 

tänkande(ibid.).  

Malmer (1992) hävdar att den tidiga matematiken bör vila på ett LTG- (läsning på talets 

grund) inspirerat arbetssätt då man prioriterar innehållet och låter formen komma senare. Det 

ger ett allsidigt arbetssätt som låter räknesätten ta stöd av varandra och verklighetsanknutna 

situationer kan behandlas, helst med hjälp av konkreta material. Barnen kan då naturligt 

formulera det de gör med egna ord. Författaren menar att den formella matematiken skall 

komma in när barnen till fullo behärskar operationerna på ett informellt sätt. ”Räkning bör se 

ut för barnen som ett enklare och snabbare sätt att utföra det de redan kan, inte som en 

omgång mystiska recept på hur man får rätt svar på meningslösa frågor” (Malmer, 1992, 

s.27). Detta resonemang stöder Neumans (1989) uppfattning att kunskap inte uppkommer 

genom syntes, det vill säga genom att bit fogas till bit vilket successivt leder till en helhet. I 

stället bildas ny kunskap genom analys av den egna redan existerande uppfattningen. Om den 

på något sätt kolliderar med nya erfarenheter kan en ny uppfattning av högre kvalitet födas 

(ibid.).  

Verschaffel, Greer och Torbeyns (2006) betonar att barn ofta inledningsvis använder multipla 

metoder för att lösa matematiska problem. Dessutom varierar metoderna beroende på hur 

problemet ser ut. Det handlar om informella metoder som kan inbegripa hela tal, delar av tal, 

olika räknesätt, skrivna symboler och laborativa material. När barnen så lär sig 

algoritmräkning tenderar de att överge sina egna flexibla strategier och i stället förlita sig på 

algoritmerna. Detta gäller i särskilt stor utsträckning de svagpresterande eleverna som kan 

tolkas bli extra osäkra på sina modeller i jämförelse med den ”riktiga” modellen. I Holland 

har man utvecklat en modell för matematikundervisning som getts namnet RME, realistic 

matematical education. Modellen inbegriper att antal nyckelkarakteristika som anges vara 

hörnstenar i barns lärande av matematik:  

a) Barn samlar, upptäcker och skapar sin egen matematiska kunskap och förmåga genom sociala matematiska 

aktiviteter som är meningsfulla,  

b) Användandet av verklighetsanknutna uppgifter måste vara utgångspunkter för att barnens kunnande skall 

utvecklas och för att förhindra att det blir ett gap mellan matematiken och verkligheten.  

c) En progression mot högre abstraktion och formalisering genom att använda noga utvalda metoder och 

verktyg som stöttor, för att överbrygga gapet mellan barnens egna intuitiva, informella matematik och den 

formella matematiken. 

I uppföljande undersökningar har det sedan visat sig att holländska barn som undervisats 

enligt RME klarat sig betydligt bättre än amerikanska och brittiska barn (ibid.). 
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Ahlberg (2004) menar på liknande sätt att barnens intuitiva matematik på ett markant sätt 

skiljer sig från skolans formella matematik. Barnens matematik relaterar direkt till deras 

vardag där problem ofta löses med hjälp av föremål i ett socialt sammanhang med ett bestämt 

mål. Skolmatematiken bygger på skriftliga symboler, räkneprocedurer och abstrakt tänkande. 

Både Ahlberg (2004) och Verschaffel m fl. (2006)  framhåller att det är ett kritiskt skede när 

barnen skall övergå från sina informella, personliga lösningsmetoder till den formella 

skolmatematiken. Undervisningen tar ofta inte utgångspunkt i barnens värld utan i 

matematikens och skolans krav på specifika lösningsmetoder och tabellkunskap. Det är 

däremot inte tillräckligt att anknyta till elevernas erfarenheter. De måste dessutom tränas att 

se matematiken i uppgifterna och skapa tankeredskap för att lösa problemen.  

I likhet med Malmer (1992) anser Ahlberg (2004) att barnen måste möta varierade och 

allsidiga problem som kan diskuteras och problematiseras, inte som det ser ut på många håll 

med matematikbokens stereotypa och tillrättalagda räkneuppgifter. Det sistnämnda utmanar 

inte barnens befintliga uppfattning och leder inte heller till nya uppfattningar av högre kvalitet 

(Neuman, 1989). Nödvändigt för goda räknefärdigheter är bland annat att eleverna uppfattar 

räkneorden abstrakt, men ändå är säkra på att de står för ett visst antal. Detta är möjligt genom 

att vi har en inre modellmängd för det aktuella talet. Om ett tal inte finns representerat som en 

inre modellmängd är det inte heller möjligt att tänka på som en exakt mängd. Modellmängden 

är en lagrad inre bild av ett visst antal som bygger på egna erfarenheter och tar den spatiala 

förmågan i anspråk. En undervisning som utgår från matematikboken ökar risken att eleverna 

inte skaffar sig dessa modellmängder och matematiska verktyg och att resultatet blir ett 

artificiellt kunnande som barnen inte kan överföra till vardagen (Ahlberg, 2004).  

Vi har i de båda föregående avsnitten tydliggjort de förmågor, avseende matematikförståelse 

och räknefärdigheter, som krävs för att eleven ska tillgodogöra sig matematikundervisningen 

på ett fullgott sätt. För att kunna implementera dessa förmågor hos klassläraren bör 

specialpedagogen vara medveten om de olika faktorer som utgör grunden för god 

matematikförståelse. 

2.6 Montessoripedagogik 

2.6.1 Montessoripedagogikens grundtankar 

Montessori (1998) hyste en närmast vördnadsfull kärlek till barnet som den genuina 

budbäraren av livet självt. Hon ansåg att barnet inom sig bär en livskraft, godhet och 

nyfikenhet som endast milt skall vägledas för att blomma ut i en respekt och omsorg för 

omgivning och medmänniskor. Hon antog också att alla människor i grunden vill göra rätt, 

lyckas, vara goda och göra sitt bästa. Dessutom utgick hon från att alla barn inom sig bär alla 

de positiva egenskaper man kan förvänta sig av en människa. Utifrån ett sådant synsätt 

förändras förutsättningarna för uppfostran och undervisning. Barn behöver inte påtvingas 

kunskaper och beteenden, istället skall de önskvärda egenskaper och beteenden som finns 

inneboende i barnet lockas fram (ibid.). Detta förhållningssätt till barnet gav Montessori en 
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plattform att stå på i utformandet av hennes pedagogik och det genomsyrar också idag det 

som utgör pedagogikens grundtankar. Till detta förhållningssätt fogade Montessori sin teori 

om barnets psykologiska utveckling. Hon tänkte sig att barnet genomgår fyra olika 

utvecklingsperioder som hon kallade sensitiva perioder. Under dessa perioder är barnet 

undermedvetet särskilt öppet och känsligt att utveckla vissa förmågor hos sig själv. Samtidigt 

är andra områden mindre tillgängliga för utveckling (Malm, 2006). 

Förutom dessa sensitiva perioder, framhåller Signert (2000), att Montessori ser att barnet på 

flera punkter är olikt oss vuxna; något som vi ofta glömmer bort. Barnet har inte övat upp sina 

sinnen och behöver därför känna och kanske lukta på saker för att till fullo förstå. Den vuxne 

har redan en gång som liten luktat och smakat så att hon har en inre förståelse för tingen som 

omger oss. Förutom att barnets sinnen inte är till fullo utvecklade har barnet inte heller 

utvecklat sin motorik, språkliga förmåga och sitt abstrakta/logiska tänkande vilket medför att 

barnets upplevelse av en given situation inte liknar den vuxnes. Barnet behöver totala 

upplevelser för att förstå situationens innebörd (ibid.). Det medför att pedagogiken självklart 

skall sträva efter att matcha både barnets sensitiva period och behovet av multipla 

sinnesintryck för att vara framgångsrik och stimulerande. Genom att göra så kommer barnets 

egen inre drivkraft att frammana barnets utveckling. Barnet kommer själv att vilja lära sig och 

att utvecklas. Det behövs inget tvång, inga belöningar och heller inga bestraffningar 

(Quarford, 2005).  Det speciella Montessorimaterialets syfte är att förstärka inlärningen och 

utvecklingen genom att just tillgodose flera sinnen på en gång. Materialet skall vara vackert 

att se på, skönt att ta på och ge behagligt ljud ifrån sig när det hanteras (Signert, 2000).  

Enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2004) är det inte möjligt att påverka var 

barnet befinner sig utvecklingsmässigt i en given stund. Det betyder att det inte går att 

framtvinga en sensitiv period och heller inte forcera den. Därför måste barnet få utrymme att 

arbeta med just det som för ögonblicket passar för honom eller henne. Bland annat med 

anledning av detta är frihet ett centralt begrepp inom Montessoripedagogiken. Barnet måste 

ha full frihet att arbeta med det material som det själv vill, i den takt det själv vill, var det vill 

och så länge det själv vill. Barnet har därmed en frihet i tid och rum. Däremot begränsas 

denna frihet av nödvändiga hänsynstaganden till andra och till materielen. Barnet får inte ta 

ett material som någon annan arbetar med och inte heller uppföra sig på ett sådant sätt att 

andra barn blir störda. Barnet får heller inte leka med eller förstöra materielen (ibid.).  

När barnet arbetar med det material som passar dess aktuella utvecklingsnivå uppslukas det 

av sitt arbete och uppnår full koncentration. Barnet känner djup tillfredsställelse av sitt arbete 

och omfattas därmed av en inre disciplin som utgörs av barnets egen vilja att lära och uppföra 

sig på ett behagligt sätt. Montessori menade att barnet då var normaliserat och hon ansåg att 

det var ett slags naturligt tillstånd som alla kunde uppnå (Skjöld Wennerström m fl. 2004). 

Den livskraft som Montessori (1998) såg inom barnet, menade hon, var i grund och botten en 

drivkraft som syftade till att frigöra barnet från sin ursprungliga hjälplöshet. Barnet vill, kan 

och skall göras självständigt, enligt henne. Därför måste allt vara tillrättalagt så att barnet i så 

liten utsträckning som möjligt skall behöva be om hjälp. Stolar, bord, hyllor, handfat med 

mera, allt skall vara tillgängligt och åtkomligt för barnet. När barnet upplever att det själv 
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klarar att utföra sina uppgifter utan inblandning av vuxna växer barnets tilltro till sin egen 

förmåga. Barnet blir mer och mer självständigt och tar ansvar för sig själv i stället för att 

förlita sig på att någon annan skall lösa uppgifterna åt sig. Eftersom barnet skall vara den 

aktiva inom Montessoripedagogiken får läraren en mer passiv roll, en roll som bygger på 

kärlek till barnet och respekt för barnets inneboende livskraft (ibid.). 

2.6.2 Montessorilärarens uppgift 

Enligt Skjöld Wennerström m fl. (2004) består lärarens huvuduppgift i att observera barnets 

reaktioner inför materialet, hur det löser sin uppgift, minspel och dylikt. Läraren skall framför 

allt vara en observatör och ingripa minimalt, men vara maximalt uppmärksam på vad som 

pågår. Läraren skall inte korrigera om barnet gör fel, inte heller försöka hjälpa till. Genom 

observationerna av barnet och genom att vara lyhörd för barnets behov kan läraren avgöra 

vilket material som passar barnets utvecklingsnivå just för ögonblicket och försöka få barnet 

intresserat av detta. När intresset sedan väl är väckt gäller det för läraren att dra sig undan så 

att barnet kan få arbeta ostört (ibid.).  

Montessori ansåg att barnet inom sig hade alla förutsättningar för att mogna och utvecklas av 

egen kraft. Det är inte lärarens förtjänst att barnet blir vuxen, det är växandets kraft 

(Montessori, 1998). Därför ansåg Montessori att barnet måste lämnas ifred att göra sina egna 

framsteg som stimulerar dess utveckling. Hansson (1994) anser att just när barnet arbetar på 

rätt nivå infinner sig denna utveckling eftersom barnet då själv kan överblicka och förstå 

arbetet. Utan den egna tanken blir det omöjligt att utveckla kunnande, därför kan 

undervisningen bli meningslös. Barnet skall själv skapa sitt kunnande utan inblandning av 

läraren. Däremot har barnet bruk för vägledning i sin utveckling och det är där läraren 

kommer in i bilden (ibid.).  

Läraren skall vara länken till materialet, som i sin tur skall hjälpa barnet att utvecklas 

maximalt. Det är barnet som skall vara den aktiva parten, inte läraren och därför är det viktigt 

att läraren har egenskaper som följsamhet, tålamod och lugn (Skjöld Wennerström m fl, 

2004). Det finns en tillfredsställelse i att upprepa en övning gång på gång och barnet behöver 

tid att få göra det så länge det själv vill. När barnet är moget lägger det materialet åt sidan och 

går vidare till annat. Då, och inte förr, har också övningen till fullo sjunkit in i barnets 

medvetande. Genom att ge barnet detta utrymme ges barnets egen förmåga sitt rättmätiga 

utrymme och barnet förstår och kan växa med en tilltro till att det själv är kapabelt till att 

mogna och utvecklas. Om läraren bryter in och tillrättavisar eller avbryter övningen lär sig 

barnet att det inte gör rätt och börjar tvivla på sin egen förmåga (Montessori, 1998).  

Läraren skall vara en förbindelselänk mellan barnet och materialet (Quarfood, 2005) och då är 

det naturligtvis viktigt att läraren är väl förtrogen med materialet. Det är viktigt att läraren 

tränar så att hon blir väl insatt i de svårigheter som barnen kan stöta på och får en klar 

uppfattning om materialets funktion, både teoretiskt och praktiskt; hur man arbetar med det 

och på vilket sätt det utvecklar barnet. Inget onödigt prat från läraren får distrahera barnets 

koncentration på arbetet ”all retorisk mångordighet från lärarens sida är bannlyst”(ibid. 
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s.224). Det gäller att inte i en missriktad hjälpsamhet vilja förklara så att barnet hindras från 

att observera och tänka.  

Under arbetspassen (Quardfood, 2005) skall barnen få arbeta ostört och därför är det också 

viktigt att läraren är en auktoritet, som vänligt men bestämt kan ingripa och avbryta 

eventuella bråk eller annat störande beteende hos barnen. Montessori ansåg att läraren skulle 

vara en förebild i allt; därför skall läraren vara välvårdad, välartikulerad och ha ett behagligt 

sätt. Det kanske allra viktigaste för en Montessorilärare är ändå hennes förhållningssätt till 

barnen, som måste genomsyras av genuin kärlek, nyfikenhet och intresse. “Respekt och 

kärlek för dessa små som i himmelriket är de största, en respekt som yttrar sig i en 

beredvillighet att lära sig av barnen själva, hur man blir en bättre uppfostrare” (ibid. s.223). 

Det räcker alltså inte med att vara en vägvisare för barnet; läraren skall också låta barnet visa 

vägen. Läraren skall intressera sig för och vilja förstå varje barn, förstå att barnets sociala 

situation inte är detsamma som barnets personlighet. En kärlek till och ett intresse för barnet 

som gör att läraren genomskådar barnets situation och förstår att ett barn som från hemmet är 

hel och ren är inte bättre än ett barn som kommer smutsig och trasig. Det är inte avhängigt av 

barnets karaktär, utan ett uttryck för föräldrarnas förmåga att sköta om barnet. Därför kan inte 

ett barn som kommer från en familj med sämre ekonomiska och sociala förutsättningar 

behandlas på ett sämre sätt än ett barn som har den omvända situationen. Alla barn har samma 

inneboende förmåga att utvecklas och mogna och alla skall på Montessoriförskolan/skolan 

ges samma möjligheter, utan särbehandling (Montessori, 1998). 

2.6.3 Matematiken inom Montessoripedagogiken 

Montessoripedagogiken är känd för många just genom det speciella tillvägagångssättet i 

matematikundervisningen (Skjöld Wennerström m fl., 2004). Det bygger dels på Montessoris 

trestegslektion och dels på det speciella materialet. Trestegslektionen är ett sätt att presentera 

uppgiften för barnet. Steg ett talar om för barnet vad något är till exempel det här är ett, det 

här är två och det här är tre. Steg två uppmanar barnet att peka på rätt sak när läraren frågar 

till exempel peka på ett, peka två och peka på tre. Steg tre visar barnet att det själv kan 

benämna rätt till exempel, Vad är det här? Barnet svarar ett och så vidare. Dessutom är varje 

övning uppdelad i tre delar med olika material. Del ett är helt och hållet en konkret laboration 

med ett specifikt material. I del två görs samma laboration, men denna gång med 

siffersymboler och slutligen i del tre knyts de båda tidigare stegen ihop och det konkreta 

materialet kombineras med siffersymbolerna. Dessa tre delar måste inte ske vid ett och 

samma tillfälle (ibid.). Matematikmaterialet har Montessori vidareutvecklat från ett material 

som de båda läkarna Seguin och Itard utvecklat vid en klinik för utvecklingsstörda barn i det 

sena 1800-talets Paris. Montessori kom i kontakt med materialet och dess användning när hon 

som ung fick anställning på kliniken (Malm, 2006). Materialet var utformat så att varje del 

endast skulle träna en enda sak. Skulle barnen övas i att uppfatta skillnader i volym fick inget 

annat än just volym variera mellan kropparna. Skulle barnen övas i att se skillnad på olika 

geometriska former så fick inget annat variera. Materialet var också självrättande. Det 

material som Montessori kom i kontakt med vidareutvecklade hon alltså ytterligare och det är 
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fortfarande detsamma som används än i dag (ibid.). Det finns en strävan att utöka och 

modernisera den befintliga samlingen av material och övningar, men det är ett försiktigt 

arbete som bedrivs och ännu har inte mycket nytt tillförts. 

Det material som används är bland annat guldpärlor, räknestavar, multiplikationsbrädor och 

pärlkedjor. För att arbeta med positionssystemet och de fyra räknesätten används guldpärlorna 

som då ofta kombineras med stora och små sifferkort i dessa övningar. För att tydliggöra 

nollans innebörd används två lådor med sammanlagt tio fack. I ena kortändan på varje fack 

står en siffra från noll till nio. Till detta använder barnet en spånkorg med 45 träspolar. 

Lektionen går till som följer: 

L- Du har tidigare lärt dig siffrorna ett till nio. Nu skall du lära dig siffran noll. Kan du säga vad det står där 

(pekar på siffran ett)? 

B- Ett 

L- Hur många spolar är det? 

B- En 

L- Kan du ta en spole och lägga i facket? 

L- Kan du säga vad det står där (pekar på siffran två)? 

B- Två 

L- Kan du lägga så många spolar i facket? 

L- Nu kan du fortsätta och lägga rätt antal spolar i varje fack och när du är klar kommer du och säger till mig. 

L- Nu har du lagt alla spolar i facken. Ingen finns kvar i korgen. Men hur många spolar har du lagt i det här 

facket (pekar på det tomma facket med nollan)? 

B- Ingen 

L- Just det. Det här är siffran noll (pekar på nollan) och det är ingenting precis som du har gjort. 

 

Alla övningar präglas av samma enkelhet som exemplet och många av dem, som exempelvis 

denna, görs redan på förskolan. Barnet kan sedan arbeta vidare med att göra om samma 

övning gång på gång utan att läraren är inblandad. I början handlar övningarna om att lära 

begrepp men de övergår mer och mer till att främst handla om att räkna. När barnen sedan blir 

större följs övningarna ofta upp med något mer formaliserat, exempelvis att göra liknande 

uppgifter i en matematikbok. Övningar och material finns i rikast utbud för barn mellan cirka 

tre och tolv år, men det finns också material som är avsett för att åskådliggöra mer avancerad 

matematik som kvadratrötter och binom. 

I varje Montessoriklassrum finns endast en uppsättning av varje material. Barnen skall lära sig 

att vänta på sin tur. De skall också lära sig att vara aktsam om det och ställa tillbaks det på rätt 
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plats i ordning. Allt material skall vara skönt att ta i, vackert att se på och placerat så att det är 

väl synligt och tillgängligt för barnen (Skjöld Wennerström m fl., 2004). 

2.7 Waldorfpedagogik 

2.7.1 Antroposofi 

Waldorfpedagogiken grundades av Rudolf Steiner och fick sitt namn efter den cigarettfabrik i 

Waldorf-Astoria där verksamheten startade år 1919, enligt Ritter (1997). Skolan var 

Tysklands första enhetsskola, men fick stängas en period under Hitlerregimen på grund av 

ideologiska motsättningar. Efter andra världskrigets slut återuppstod ett antal Waldorfskolor. 

Metodiken bakom rörelsen handlar om människokunskap, antroposofi; en livsåskådning som 

omfattar hela människan. Det handlar om att människan skapar sin kunskap genom att erfara 

med alla sina sinnen. Människan ses som ett tredelat väsen. Hennes utveckling kroppsligt, 

andligt och själsligt är det centrala inom antroposofin. Människans kroppsliga väsen består av 

fysisk substans och hör samman med allt som finns omkring oss i naturen. Till det andliga 

väsendet räknas det som är unikt för människan nämligen förmågan till självständighet och 

självmedvetenhet, jaget som också kallas ”jagmedvetande” inom antroposofin. Detta väsen 

har som uppgift att utveckla individen från ett kroppsligt till ett andligt väsen.  Vårt inre liv, 

själen, är jagets kärna. Här finns våra tankar, vår vilja och våra känslor (ibid.). 

2.7.2 Waldorfpedagogikens huvudlinjer 

Ritter (1997) skriver att Waldorfpedagogiken ser som sin uppgift att skapa optimala 

förutsättningar för att hjälpa barnet att utveckla sitt jagmedvetande. Denna utveckling indelas 

inom waldorfpedagogiken i sjuårscykler. Först sker utvecklingen av viljan genom lek och 

rörelse. Man är försiktig med uppmaningar och instruktioner under denna första period 

eftersom man anser att det kan störa barnet. Barnets tillvaro ska präglas av tilltro att världen 

är god. Den andra sjuårsperioden infaller den period då barnet befinner sig i skolåldern. 

Barnet är vid denna tidpunkt moget för målmedvetenhet och kan nu tillägna sig information 

och kunskap. Under denna period behöver barnet vuxna förebilder, auktoriteter som kan leda 

det mot kunskap om vad som är rätt och fel. Barnet är nu moget att spegla sin själsliga 

utveckling i mänsklighetens utveckling. Waldorfskolans kursplan bygger, enligt Liebendörfer 

(1997) på denna period i barnets utveckling. Den tredje perioden inom antroposofin sträcker 

sig över pubertetsåren in i vuxenåldern. Under denna tid utvecklas människans tanke och 

omdöme. Människan måste utforska och pröva sin tillvaro och är nu mogen att dra egna 

slutsatser och att kritiskt granska sin tillvaro. Vid denna tidpunkt har människans tre väsen, 

det kroppsliga, det andliga och det själsliga utvecklats så att barnet är moget för livets skola 

(Liebendörfer, 1997; Ritter, 1997). 



22 

 

2.7.3 Waldorfskolan 

Det står var och en fritt att placera sitt barn i en Waldorfskola. Enligt Carlgren (1978) behöver 

man inte bekänna sig till en viss livsåskådning. Däremot måste föräldrarna vara medvetna i 

det val de gör. Waldorfskolorna skiljer sig på ett antal punkter från den traditionella skolan. 

Lärarna ges stor frihet att omsätta kursplanen. Waldorfpedagogikens kursplan möter de behov 

barnet har i olika åldrar (Liebendörfer, 1997). Det läggs stor vikt vid rollen där läraren är 

informationsförmedlare. 

Stoffet används i ett personlighetsfostrande syfte. Genom detta fostras eleven socialt, 

emotionellt och intellektuellt. Enligt Carlgren (1978) anser man inom waldorfpedagogiken att 

tillitsfulla människor blir självständiga. Man utgår från ett interaktionistiskt synsätt där 

individen i sin utveckling samspelar med sin omgivning och sin miljö. Detta innebär inte 

enbart närmiljön utan alla de samband och system som utgör det större system vi alla ingår i. 

Stor vikt läggs också på praktisk och estetisk verksamhet. Inlärningstakten är under de första 

skolåren betydligt långsammare än i den traditionella skolan. Man tar inte främst sikte på att 

utveckla intellektuella färdigheter utan mycket tid ägnas åt fantasi, kroppsrörelse och 

sinnesupplevelser. Vidare skriver Carlgren (1978) att muntlig undervisning är framträdande, 

speciellt under de första skolåren och därför används läroböcker i liten omfattning.   

Konkretion förekommer i stor utsträckning i undervisningen. Laborativt material används 

flitigt i matematikundervisningen och mycket hämtas direkt från verkligheten. I detta ämne 

kan man gå fortare fram enligt waldorfpedagogiken. Undervisningen här kan till exempel ske 

i en gymnastiksal där man genom olika ”lekar” skapar förberedelse för att förstå mera 

komplicerad matematik. Genom att utgå från konkreta inslag ges eleven möjlighet att 

utveckla ett abstrakt tänkande. Den muntliga undervisningen spelar stor roll även i de högre 

klasserna (ibid.).  

Elever med speciella behov som, enligt Carlgren (1978), kan ha svårt att abstrahera får hjälp 

genom att matematikundervisningen i så stor utsträckning är konkretiserad. Undervisningen 

är fenomenologiskt orienterad, vilket innebär att man utgår ifrån den konkreta verkligheten 

för att genom de erfarenheter man där gör kunna skapa hållbara teorier. Man ser människan 

som den som aktivt skapar sin egen förståelse och kunskap. Eftersom waldorfpedagogiken 

bygger på en uttalad ideologi och lärarna genom denna har en pedagogisk samsyn i sin 

verksamhet ger undervisningen goda resultat avseende de mål man har satt upp. Däremot 

uppstår en motsättning gentemot den traditionella skolan. Grundskolans konkurrenstänkande, 

betyg och liknande omdömen, åsidosätter waldorfpedagogikens grundtankar om allas lika 

värde och som stödjer samverkan och jämlikhet på alla plan. (ibid.). 

I Montessoripedagogiken och i Waldorfpedagogiken finns en tydlig struktur i 

matematikundervisningen med betoning på laborativa inslag. Kan någon av dessa 

pedagogiska metoder möjligtvis vara modellen för ett väl fungerande laborativt arbetssätt som 

ökar den matematiska problemlösningsförmågan hos eleverna? 
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2.8 Traditionellt arbetssätt i matematik 

En av våra äldsta vetenskaper är matematiken. Den har betraktats främst som ett nyttoämne 

och i den tidiga läroplanen, Lgr -62, lade man betoning på att framförallt elementär aritmetik, 

algebra och geometri var de kunskaper som eftersträvades. Inte förrän i Lgr -80 tillkom de 

delar som präglar den läroplan vi idag har, nämligen vikten av förståelse och praktisk 

tillämpning av matematikkunskaperna (SOU, 2006). 

Grekerna uppfattade matematiken i första hand som ett bildningsämne. De ansåg inte att den i 

första hand var till för att lösa konkreta problem eller som ett verktyg för andra discipliner 

som vi idag ser på matematiken.  Matematiken sågs snarare som en filosofisk disciplin som 

utvecklade intellektet. ”Likaledes betonade Arkimedes (287-212 f. Kr.) bildningsmomentet 

framför nyttan. Att lösa geometriska problem och andra matematiska problem för vinnings 

skull, ansåg han som tarvligt och ovärdigt. Man studerade matematik för dess egen skull” 

(Rönnlund, 1989, s. 6). När romarna längre fram kopierade den grekiska kulturen och 

utbildningsväsen förändrades synen på bildning. Grekerna såg den som ett medel att berika 

individen medan romarna ansåg att målet med bildning först och främst var att främja den 

romerska staten. Romarnas matematik blev enbart inriktad mot nyttotänkande.  

Men hur började det? Redan under stenåldern växte ett behov fram av att kunna ange antal 

och definiera mängder (Rönnlund, 1989). Detta gjordes med hjälp av att man ristade in skåror 

i ett ben eller liknande. Antalet skåror jämfördes med antalet föremål i ett en till en - system. 

Fortfarande finns naturfolk som inte utvecklat sin taluppfattning längre än så. De hade ord för 

en, två, tre och många. Det motsvarar de mängder som utan svårighet är möjliga att urskilja 

utan räkning . I takt med att jordbrukarkulturen utvecklades skapades ett behov av att kunna 

ange storlek på åkerareal, att bestämma när på året det var lämpligt att så och skörda och så 

vidare. Detta gav upphov till tideräkning och geometri (ibid.).  

Fram till 1600-talet utvecklades matematiken i huvudsak genom att problem i vardagen 

behövde lösas och den blev därför också en självklar del av allmänbildningen och nära 

förknippad med den konkreta verkligheten. Under 1600-talet levde flera framstående 

vetenskapsmän bl.a. Galilei, Darwin och Newton. Dessa utvecklade matematiken till en mer 

abstrakt konst, framförallt genom att utveckla algebran (Unenge, 1994). Denna utveckling 

skedde i nära samband med naturvetenskapens utveckling under samma period. Därför 

förändrades också synen på matematik och man såg den nu som en sann och objektiv 

naturvetenskap. Ur detta vidareutvecklades också behaviorismen och skinnerianismen. Man 

trodde att positiv och negativ förstärkning, kontroller och mätbara resultat skapade kunskap. 

Vår tids syn på lärandet som analys, införlivande och egna reflektioner för att finna lösningar 

på problem var helt främmande (Andersson, 2000).  

Före 1930-talet var den förhärskande synen att matematik skulle vara en automatiserad 

kunskap. Förståelse av innehållet skulle förstöra ämnet som fungerade bäst utan andra 

associationer än de rent räkneoperationsmässiga. Redan på 1920-talet hade det dock framförts 

idéer om att det i matematiken borde finnas mening och förståelse. Tyvärr definierades aldrig 

begreppet ”mening”, men det går att urskilja två undergrupper. Den ena betonar meningen i 
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innehållet och den andra elevens möjlighet att skapa mening. Företrädare för denna 

uppfattning är bland andra Piaget. Mening är det som individen kan införliva i sin bild av 

världen (Metodboksserien, 1983).  

Under 1950-talet framfördes kritik mot denna syn genom det missnöje som kom från 

universitetshåll. Denna kritik fick till följd att de första försöken att skapa en matematisk 

grundsyn med en total studiegång för hela skoltiden gjordes. Fortfarande ser vi i skolan att 

matematik är ett ämne som har kvar mycket av den konservativa och traditionella 

naturvetenskapliga uppfattning som funnits sedan lång tid (ibid.). 

Synen på matematiken, som ett svårtillgängligt ämne, där räkneoperationer enbart behöver 

automatiseras och där förståelsen för ämnet kan lämnas hän, kan än idag prägla 

matematikundervisningen (Löwing, 2006; Magne, 1999). Mycket tid ägnas åt automatiserad 

tabellkunskap och en djupare analys av matematiken och dess samband till vardagen och 

omvärlden åskådliggörs inte alltid av läraren. Åtskilliga matematiklektioner handlar om att 

avverka ett veckobeting ur läroboken, där det för eleven gäller att själv söka de effektivaste 

strategierna för att lösa uppgifterna. Läroboken är ofta fullmatad med färdighetsträning och 

det kan vara svårt för lärare att sovra i materialet (ibid.).
 

2.9 Konkretiserande arbetsätt och laborativt material 

2.9.1 Konkretiserande arbetsätt 

Meningen med det konkretiserande arbetssättet är att underlätta förståelsen för matematiken. 

Tanken är att genom att ge eleverna verklighetsbaserade uppgifter få dem att gå från det 

konkreta tänkandet till det abstrakta matematiska symbolspråket. Vi kan se att redan i början 

av 1900-talet förespråkande lärarinnan och författaren Anna Kruse ett laborativt arbetssätt 

inom skolmatematiken. Hon redogjorde redan då, enligt Malmer och Adler (1996), för hur 

undervisningen skulle förändras: ”Skulle man icke… kunna försöka göra barnen till 

självständiga upptäckare? Skulle man icke kunna utbyta det reproduktiva arbetet mot ett mera 

skapande sådant?” (s.64) Hennes tankar om hur matematikundervisningen skulle kunna 

utformas ser vi fortfarande, inte minst i våra styrdokument där ett undersökande arbetssätt 

förespråkas och den vardagliga matematiken betonas (ibid.). 

Ahlberg (2000) menar att när eleverna arbetar laborativt får de möjlighet att reflektera och 

problematisera talen. Hon menar vidare att detta leder till att de upptäcker relationer, 

strukturer och mönster på olika nivåer i matematiken. Det laborativa arbetssättet är också 

tänkt att ge eleverna stimulans och omväxling samtidigt som det konkretiserar talen, påpekar 

Ahlberg (2000). 

Löwing och Kilborn (2002) säger att det är viktigt att konkretisera genom att språkligt stödja 

uppbyggnaden av hållbara tankeformer. Detta sker med hjälp av laborativt material och 

elevernas erfarenheter från vardagen. Författarna menar vidare att poängen med laborativt 

arbete är att lyfta fram och att tydliggöra en tankeform. De poängterar också hur viktigt det är 
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att klargöra syftet vid användningen av det laborativa materialet eftersom det är först när det 

används på rätt sätt som det underlättar förståelsen. Berggren och Linderoth (1998) beskriver 

det laborativa materialet på liknande sätt som de föregående författarna. Även de menar att 

det laborativa materialet är till för att hjälpa eleverna att lösa en konkret situation för att sedan 

genom bland annat diskussion komma fram till generella lösningar och lösningsmetoder. 

Vidare betonar de att genom att använda laborativt material får fler elever förståelse för de 

generella lösningar som ligger till grund för ett abstrakt tänkande. 

Även Malmer och Adler (1996) förespråkar ett laborativt arbetssätt. Malmer (1992) menar att 

hennes erfarenhet har gjort henne övertygad om värdet av laborativt arbetssätt. Hon påpekar 

att alla elever har ett stort behov av konkretion, men också av omväxling och stimulans. Hon 

menar att det laborativa arbetssättet ska ses som en naturlig och integrerad del i arbetet för 

övrigt, inte som en speciell övning vid ett speciellt tillfälle. Vidare påpekar författaren att 

många tycker att matematik är svårt, vilket ofta leder till att det uppfattas som tråkigt. 

Eleverna som har svårigheter med matematiken har ofta en svag abstraktionsförmåga och 

oklara föreställningar. Malmer och Adler (1996) menar att detta till stor del beror på att deras 

ordförråd inte är så stort. Om dessa elever får arbeta med öga och hand samtidigt som de får 

berätta vad de upplever ökar möjligheterna för dessa elever att förstå begreppen. Dessutom 

upplevs matematiken som roligare om det finns laborativa inslag under lektionerna. Detta 

leder också till att eleverna har lättare för att hålla koncentrationsförmågan uppe en längre tid 

(ibid.). 

Både Ahlberg (2000) och Malmer (2002) menar att lärare i de lägre årskurserna och inom 

specialundervisningen har insett vikten av att arbeta med konkretion. Övriga lärare kan 

däremot känna ett visst motstånd och ovana vid att arbeta med laborativa inslag, delvis 

beroende på att eleverna eventuellt skulle tycka att det kändes barnsligt. Malmer (1992) 

påpekar också att det finns risker med det laborativa arbetssättet. Det finns elever som arbetar 

flitigt med materialet men inte nödvändigtvis lär sig något. För att undvika detta menar hon 

att man ska utföra övningarna i tre steg: göra – pröva, tänka - tala och förstå - formulera. 

Malmer (2002) menar vidare att lärarna måste göra framställningen av matematiken så tydlig 

och konkret som möjligt, bemöta eleverna med attityd av värme och förståelse och få eleverna 

att känna sig accepterade, samt låta eleverna utan stress få tillräckligt lång tid på sig för att 

befästa de grundläggande momenten. 

Ett outvecklat språk och dålig kunskap om matematiska termer är, enligt Lundberg och 

Sterner (2006), faktorer som också starkt påverkar den matematiska förmågan. Att på olika 

sätt konkretisera matematiken är därför avgörande för elever i svårigheter. Genom att 

laborera, rita, skriva och göra tankekartor kan eleven med hjälp av sin pedagog synliggöra 

matematikproblemen så att den så småningom själv klarar av att åskådliggöra och tydliggöra 

matematiken. Löwing (2006) betonar att konkretisering är vägen mot abstraktion och för att 

så ska ske måste eleven veta vad som ska abstraheras. Det är oerhört viktigt att elever inte 

lämnas att på egen hand att utföra räkneoperationer där strategier och instruktioner saknas. 

Läraren har en betydande viktig roll i detta sammanhang. Att förevisa och tillsammans med 

eleven träna olika tekniker för att lösa matematiska problem är ovärderligt och oundvikligt 
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(Löwing, 2006; Madsén, 2002). Inom Waldorfpedagogiken betyder kroppsrörelser i samband 

med matematikinlärning, enligt Carlgren (1978) att sinnesintrycken stimuleras så att en 

fördjupad kunskap nås.  

Konkretion är, enligt Madsén (2002), verktyget för att kunna abstrahera tankarna. Madsén 

pekar vidare på att lärare i sin tur lämnas ”att på egen hand uppfinna hjulet” (s 55). I de fall då 

laborationer förekommer handlar det mer om att göra än att uppleva och förstå. Det läggs 

större vikt vid hur elever utför uppgifterna än vilka strategier och tankar som är mest relevanta 

i sammanhanget. Löwing (2006) menar, att konkretion handlar om att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i det för eleven kända för att sedan kunna abstraheras genom en metafor eller 

något som är bekant. Läraren kan som medel använda laborativa hjälpmedel för att strukturera 

det som ska konkretiseras. Anledningen till att konkretisera och laborera i matematiken måste 

alltid vara att det ska fungera som ett hjälpmedel för att förtydliga matematiska problem och 

begrepp. Utan åtföljande abstraktion och reflektion handlar det emellertid endast om 

manipulering av material. Matematisk utveckling handlar dessutom inte enbart om att arbeta 

aktivt utan också om att leta stukturer och mönster i det som åskådliggörs för att därigenom 

bygga ny erfarenhet och ny kunskap (Löwing, 2006; Madsén, 2002).    

2.9.2 Laborativt material 

I litteraturen kan man hitta ett rikt utbud av laborativt material. Malmer och Adler (1996) har 

gjort en kort sammanfattning av en del av det laborativa material som finns. Malmer har delat 

in materialen utifrån vilka användningsområden inom matematiken de stimulerar. Jämförelse, 

sortering och klassificering tränas bland annat med hjälp av logiska block, flanobilder, 

träklossar och diverse plockmaterial. Tal- och taluppfattning tränas med hjälp av strukturella 

material så som räkneväskan, Unifix-materiel, Multbasmateriel och Stern-materiel. För att 

enklast kunna belysa matematiska processer och för att visualisera relationer vid lösning av 

en del matematiska problem används relationsmaterial såsom Cuisenaires färgstavar, som för 

övrigt har ett mycket brett användningsområde. För övning av olika enheter till exempel 

längd, massa, volym, area, tid och pengar används de utrustningar som tillhör respektive 

område exempelvis klockan för tid. För färdighetsträning används till exempel Palin-material, 

miniräknare och dataspel. Övrigt material som nämns som laborativt är bland annat tärningar 

för diverse färdighetsövningar, kortlekar, spel av olika slag och geobräde (ibid.). 

2.10 För- och nackdelar med laborativt material 

 PRIM-gruppen vid lärarhögskolan i Stockholm gjorde en nationell utvärdering 2003 som fick 

namnet NU 03 (SOU, 2006). Utvärderingen visade att eleverna ofta arbetade med enskilt 

arbete i matematik, att man hade få gemensamma genomgångar och lite planerat 

elevsamarbete. Laborationer eller samtal kring matematiska problem förekom sällan eller 

aldrig. Det är därför intressant att läsa i samma samtalsguide att det som eleverna tyckte 

utmärker en bra matematiklärare är bland annat det att läraren varierar undervisningen och 
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arbetsformerna mellan enskilt arbete, laborativt arbete, gemensamma genomgångar och 

diskussioner (ibid.). 

För elever med läs och skrivsvårighet av auditiv art kan det vara svårt att förstå matematiska 

förklaringar genom det talade ordet. Det är då bra med visuella förstärkningar såsom ritningar 

och laborativt material (Sterner & Lundberg, 2002). 

Löwing (2004) kallar det laborativa materialet som används i matematikundervisning för  

artefakter. Hon anser att man bör arbeta från det konkreta mot ett mera abstrakt tänkande.  

När lärarna arbetar med konkretionsmaterial är det viktigt att de har ett mål och syfte med 

detta arbete. Författaren såg under sina observationer att lärarna använde 

konkretionsmaterialet som aktiviteter vilket ”levde sitt eget liv” och att de inte kopplade 

samman detta med övrig undervisning i matematik. Hon menar att det inte är själva materialet 

i sig som underlättar förståelsen för matematik, utan hur läraren använder detta material. De 

flesta elever har inte någon konkret bild eller metafor att falla tillbaka på och då blir det svårt 

att släppa givna formler och hitta nya lösningar på ett problem (ibid.). I Nu 03 kom man också 

fram till att läraren var den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Hur läraren kände 

inför att undervisa i matematik påverkade elevernas resultat (SOU, 2006). 

Hellström (1985) skriver att skolan av tradition anser att läraren har frihet att själv välja hur 

han vill arbeta i klassrummet, till exempel när det gäller användningen av laborativt material. 

Läraren väljer då vilket synsätt och värdering som får känneteckna undervisningen och det 

blir svårt att förändra denna uppfattning. Han anser att man inte ser någon större förändring av 

arbetet i skolan, vilket beror på att de idéer som presenteras på fortbildningar ligger långt ifrån 

det arbete som utförs på skolan. Fortbildningen ska istället ske på respektive skola, där 

lärarnas kompetenshöjning ska bygga på deras egna lektioner i matematik. 

Löwing (2004) anser i stället att pedagogerna hade tagit till sig de senaste trenderna inom 

matematiken, men att de inte kan omsätta dessa i praktiken. Även Hellström (1985) 

uppmärksammar att lärare under intervjuerna talar om hur de bygger lektionerna på elevernas 

tankar, vilket man inte kan se vid observationer av lektionerna. Löwing (2004) menar att 

genom att studera lärare som lyckas att åskådliggöra matematiken för eleverna, kan man 

erhålla exempel på bra undervisning. Hon anser att lärarhögskolorna måste samordna de 

praktiska och teoretiska delarna av matematiken. Pedagogerna gör så gott de kan, men de har 

bristande kunskaper i matematikdidaktiska teorier. 

Ett bra exempel på hur man kan arbeta med elever i matematiksvårigheter och få dessa att 

förstå grunderna i matematik är boken: ”Inclusive mathematics” av Robbins (2000). Boken 

utmanar alla dem som tycker att särskoleeleverna ska fråntas den vanliga 

matematikundervisningen på grund av matematiksvårigheter. Författaren beskriver goda 

utvecklingsprojekt från Ungern, Storbritannien, Irland och Nederländerna. I dessa projekt 

visas hur man kan göra matematiken levande och öka motivationen hos eleverna. Ett av 

skolprojekten startade när lärare från grundskolan och särskolan möttes på en konferens. 20 

procent av grundskoleleverna hade matematiksvårigheter och lärarna från de olika skolorna 

bestämde sig för att försöka ta lärdom av varandras skolformer. Grundskolans lärare tog 
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många idéer från särskolan, där man arbetade i små steg mot varje elevs mål. Man försökte 

också arbeta för att eleverna skulle diskutera matematik och lära samarbete av varandra. 

Eleverna arbetade i små grupper och använde visuellt material till exempel en abakus. De 

elever som utvecklades mest av detta arbetssätt var eleverna i gråzonen vilka tidigare hade 

haft svårt att följa med klassens matematikundervisning på grundskolan (ibid.). 

Det allra viktigaste för matematikundervisningen är att lärarna är medvetna om att alla elever 

känner sig inkluderade i undervisningen och att denna undervisning är motiverande och 

utmanande. För att lyckas med detta måste matematikläraren känna till varje elevs 

individuella lärstil, vilken ibland kan bestå av laborativt material (ibid.). Även Ahlberg (2005) 

anser att elever som har svårigheter att lösa matematiska problem inte behöver mer av samma 

sak, utan  de behöver arbeta på ett annat sätt, hitta andra strategier, som till exempel 

användandet av laborativt material. I stället för att fokusera på varför vissa elever inte klarar 

av matematikundervisningen ska man undersöka varför skolan inte kan ge tillräckligt stöd, 

väcka deras intresse och få dem känna att de kan (ibid.). 

Ljungblad (2003) menar att det gäller för läraren att skapa inre bilder och detta kan man 

endast göra genom att leka, laborera och utforska matematiken. För att så ska ske, tror hon att 

vi måste förändra vår matematikundervisning i skolan. Hon menar också att en elev kan 

uppleva ett konkret material väldigt abstrakt när förståelsen inte finns. Eleven kan använda 

materialet pengar, men förstår inte hur det ska användas, eftersom den inte förstår begrepp 

som antalsuppfattning och positionssystem. Det är viktigt att vi som lärare följer upp hur 

eleven tänker kring det laborativa materialet så att eleven inte hamnar i felaktiga tankebanor. 

Ljungblad (2003) anser att man inte ska ta för givet att en elev kan lösa ett matematiskt 

problem för att han använder ett laborativt material. Eleven kanske bara arbetar mekaniskt 

och klarar inte att översätta det konkreta till ett matematiskt språk. Detta kan man ibland se i 

vissa Montessoriklasser (ibid.). 

Matematiken har under senare år alltmer fokuserat på förståelse genom de undersökande 

arbetssätt som förespråkas i våra styrdokument (Skolverket, 2000). Specialpedagogen kan i 

sin roll som handledare hjälpa läraren att utveckla en varierande undervisning med 

arbetsformer som gagnar alla de olikheter elever har. 

2.11 Läraren aktiva roll 

 När eleven blir medveten om sitt lärande, metakognition, finns det möjlighet till ett 

reflekterande tänkande och möjlighet till att finna effektiva strategier i lärandet. Madsén 

(2002) betonar att många lärare idag tror att eleven själv skapar sin kunskap. Han menar att 

man missuppfattat Vygotskijs tankar (1999) om att eleven för att utvecklas i sitt lärande 

behöver lära tillsammans med någon som är mera kompetent, den närmaste inlärningszonen, 

för att så småningom självständigt kunna lösa det som tidigare vållat problem.   

För läraren gäller det att ha goda kunskaper och insikter för att skapa optimala lärandevillkor 

för eleverna, då speciellt elever i svårigheter. Lundberg och Sterner (2006) talar om tydlig 
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struktur i undervisningen. De delar upp matematiken i tre olika nivåer: den konkreta, den 

representativa och den abstrakta fasen.  

När man i skolan inleder arbetet i matematik måste undervisningen, enligt Lundberg och 

Sterner (2006), utgå från de begrepp och den konkreta värld som eleven känner till. Redan 

tidigt i förskolan har barn mött matematik när det handlar om att duka till ett visst antal 

personer, dela ut frukt till ett antal andra barn med mera. I skolan kan matematiken 

synliggöras i många vardagssituationer. Laborativt material hjälper eleven att begripa och 

därmed öka förståelsen för matematiken. Genom laborativt material tränas flera sinnen, bland 

annat det kinestetiska, som stöder eleven i dess utveckling. Lundberg och Sterner (2006) 

benämner denna period i matematikutvecklingen den konkreta fasen. Den konkreta, 

laborativa fasen handlar om att elevernas lärande präglas av laborativa övningar där de taktila 

och kinestetiska sinnena stimuleras tillsammans med språkligt uttryckssätt för att förstärka 

förståelse. I den grundläggande matematiken förekommer ett antal begrepp som varje elev 

måste införliva för att förstå matematikens grundläggande principer. Ord som fler än, färre 

än, lika många och inte lika många. Barnet behöver därutöver utveckla förmågan till 

antalsbestämning för att därmed förstå kardinalantalsprincipen. Att förstå hur tal kan delas 

upp från helheter till delar, en form av segmentering som kan liknas vid den som förekommer 

vid ljudanalys i samband med läsinlärning, är en annan matematisk förmåga i den konkreta 

fasen. Lundberg och Sterner (2006) betonar att undervisningen under denna fas måste 

genomsyras av ett laborativt arbetssätt. Genom att dagligen använda konkretiserande material 

i form av pengar, brickor, stavar och andra konkreta föremål bygger man upp en matematisk 

medvetenhet hos eleven som gör att man så småningom kan koppla matematiken t ill den 

representativa fasen (ibid.). 

Fas två kallas den representativa fasen (Lundberg & Sterner, 2006). Här skapas förståelse 

genom att rita och åskådliggöra begrepp och uppgifter. Denna fas utgör länken mellan det 

konkreta och abstrakta tänkandet i matematik. Slutligen nämns den abstrakta fasen där 

uppgifter löses med hjälp av matematiska termer och begrepp. Parallellt med dessa tre faser i 

den matematiska utvecklingen ingår strukturer för att utveckla en god taluppfattning. Eleven 

måste förvärva kunskaper som leder till automatisering av tals relationer inom varandra 

(exempelvis: 5=1+4, 4+1, 2+3, 3+2), mellan varandra (exempelvis: 25 finns mellan 24 och 

26) och mellan tal och omvärld (exempelvis: problemlösning) (ibid.).  

Lundberg och Sterner (2006) resonerar om uppgiftsorientering, förmågan till motivation och 

koncentration, som en avgörande komponent när det gäller att införliva nya färdigheter. De 

anser att denna aspekt av lärandet blivit förbisedd då problem i matematik inte enbart handlar 

om kvantitativa och språkliga mekanismer. Problemet måste sökas i en vidare mening än den 

som gäller dyslexi och dyskalkuli. Förmågan till koncentration och uppmärksamhet är 

ingredienser som på ett tydligt sätt befrämjar lärandet. När skolframgången på så sätt 

stimuleras genom goda resultat ökar den inre motivationen och drivkraften på ett positivt sätt. 

Detta genererar belöningssystemet hos individen, som därmed blir ytterligare motiverad av 

framgången i sitt lärande. När allt stämmer kommer eleven in i flow, ett flöde där tid och rum 

står stilla. I detta tillstånd finns det utrymme för total koncentration och total motivation. 
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Några pedagogiska knep som föder skolframgång finns inte, men lagom svåra och utmanande 

uppgifter i kombination med den gemenskap och det samspråk som finns i klassrummet är 

goda komponenter i lärandet (ibid.). 

Liksom Lundberg och Sterner (2006) beskriver Löwing (2006) de dilemman som vi idag ser i 

matematikundervisningen. Lärare har intagit rollen som handledaren som enbart undervisar 

eleven när behov uppstår. Det finns stora problem vad beträffar undervisningens innehåll, 

arbetsformer och individualisering. Löwing (2006) menar att många lärare idag saknar 

grundläggande matematikdidaktisk kunskap. Att hantera den komplexa situation som en 

matematiklektion ofta utgör kräver att läraren har de perspektiv som gör att problem 

tydliggörs, förstås och förklaras i den aktuella situationen. De arbetssätt och arbetsformer som 

idag tillämpas i skolan kan försvåra inlärningen i matematik, enligt Löwing (2006). 

Oavsett förkunskaper ställs elever ofta inför samma arbetsuppgifter (Löwing, 2006). Lärare 

lotsar ofta elever förbi de problem som finns istället för att konkretisera och förklara. Hon 

pekar på att flera viktiga faktorer för framgångsrik undervisning som saknas. Bristen på 

individualisering är en av dessa faktorer. Individualiseringstanken har ofta missuppfattats som 

att elever självständigt och i egen takt arbetar på olika ställen i boken, endast styrda av 

lärobokens stoff, i en form av hastighetsindividualisering. Många lärare bygger sina idéer om 

matematikdidaktik utifrån Vygotskijs forskning om lärandet (Vygotskij, 1999). De tankar om 

konstruktivismen som lärare framför, enligt Löwing (2006), pekar på att det förekommer en 

missuppfattning om vad konstruktivismen innebär. Elever lämnas ofta att själv söka och 

konstruera sin kunskap, vilket sker tvärt emot de intentioner som finns hos Vygotskij. Det 

ägnas alldeles för lite tid i den personliga kontakten mellan elev och lärare för att en 

utvecklande och effektiv kunskap ska ske.  Löwing (2006) hävdar att ett korrekt matematiskt 

språkbruk är av största vikt då det gäller att kommunicera matematikämnet. Även Madsén 

(2002) understryker det som modern forskning i USA och Kanada visat, nämligen att elever 

behöver ledas av någon som är mera kunnig och kompetent för att utveckla ny kompetens.  

Liksom Löwing (2006), skriver Madsén (2002) att det ofta saknas kunskap hos elever kring 

de begrepp läraren kommunicerar i den dagliga undervisningen. Språket är, enligt Vygotskij 

(1999) tänkandets redskap. Ett av lärarens viktigaste uppdrag är att introducera vetenskapliga 

begrepp i den dagliga kommunikationen för att utveckla elevens kommunikativa förmåga och 

därmed dess möjlighet till fördjupad kunskap och fördjupat tänkande (Madsén, 2002). 

2.12 Elevens lärande 

All form av undervisning handlar om kommunikation. Den aktiva dialogen mellan lärare och 

elev kopplat till lust och intresse för det som kommuniceras är grunden i all undervisning. 

Donaldson (1984) skriver att individens tänkande och inlärning i skolan många gånger varit 

fristående från sitt sociala sammanhang. Formler för inlärning och tänkande har dominerat 

varje pedagogisk situation. Donaldson menar att kunskap och lärande handlar om att eleven 

med hjälp av språket kan frigöra sig från ett sammanhang för att förstå begrepp och att denna 

process tar sin utgångspunkt i konkreta situationer. Språket är kittet i all interaktion 
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människor emellan. När små barn förstår vad människor gör omfattar det också att de förstår 

det som sägs. Genom att tidigt testa olika hypoteser om språket kan barnet så småningom dra 

egna slutsatser och därmed erhålla kunskap om språket (Donaldson, 1984). 

Carlgren och Marton (2000) menar att det hos varje barn måste finnas en viss struktur av 

erfarenheter för att vissa förmågor ska utvecklas. Det har av tradition lagts mer vikt vid det 

stoff som ska behandlas i undervisningen än vid de förmågor och den kunskap som ska 

utvecklas hos eleven. I matematik har undervisningen ofta utgått från behaviorismen så att 

mekaniska övningar i de olika räknesätten byggt på tanken ”stimulans- respons- förbindelse”. 

Konstruktivismen handlar om skapa taluppfattning och räknestrategier. Det understryks där 

att all kunskap bygger på det som tidigare införlivats. Carlgren och Marton (2000) skriver att 

läraren måste vara analytisk och reflekterande i varje metodval som sker i undervisningen. De 

betonar vidare vikten av att lärare själv förstår och har kunskap om det som ska läras inom 

matematikämnet såsom taluppfattningens betydelse, relationen mellan tal och räknesätt och 

framförallt vikten av den sinnliga, konkreta betydelsen av tal. Lärares professionalism handlar 

om förmågan att själv kunna, kombinerat med förmågan att skapa de gynnsamma situationer 

som gör att elever tillägnar sig den kunskap som de behöver utveckla (ibid.). 

Carlgren och Marton (2000) beskriver olika typer av lärare. Det finns lärare som ser som sin 

väsenligaste uppgift att få eleverna att arbeta. Hos dessa lärare handlar det om faktainlärning, 

att läsa in, att komma ihåg, att återge. Någon analys av undervisningen förekommer inte. 

Lärare måste vara medvetna om att varje metod som används ska ha ett speciellt syfte för att 

vara verksam för elevens lärande. Det finns naturligtvis också lärare som låter undervisningen 

ta sin utgångspunkt i elevens konkreta verklighet. Man utgår från konkreta undersökande 

arbetssätt. Deras elever får känna delaktighet och ta eget ansvar. Som en del av den sociala 

träningen ställs relevanta krav på var och en med tydliga ramar och tydlig struktur. En av 

lärarens svåraste uppgifter är att balansera olika elevers behov av kollektiva och individuella 

instruktioner. Elevers ovilja att arbeta kan många gånger hänga samman med uppgifternas 

svårighet (ibid.). 

Säljö (2000) benämner konstruktivismen som ”den kognitiva revolutionen” som tydliggör att 

det är människans tänkande som skiljer oss från djuren. Elever tar inte passivt emot 

information från sin omvärld; de skapar och konstruerar sin egen förståelse genom att agera 

på ett aktivt sätt. Vidare menar Säljö att det blivit svårt för elever att ta till sig nya erfarenheter 

genom att vår kunskapstradition alltmer har abstraherats. Det har funnits en övertro på senare 

tid om olika teknikers möjlighet att kunna ersätta mellanmänsklig kunskapsbildning. Vårt 

lärande handlar idag alltmer om att hantera olika artefakter, vilka kan bestå av fysiska och 

symboliska redskap. Det är dock i interaktionen människor emellan som utveckling och 

lärande bäst sker (ibid.). 

2.13 Specialpedagogens roll 

De specialpedagogiska kunskaper som behövs för att kunna arbeta med barn i behov av stöd 

är bland annat att kunna identifiera, analysera och undanröja orsaker till de svårigheter som 
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kan uppstå i lärandemiljöer. De elever som har svårigheter att nå upp till skolans mål utgör 

kriterium för om specialpedagogiskt stöd skall sättas in (Persson, 2004).  

Rollen som katalysator för utveckling och förändringsarbete i skolan är en viktig och 

betydelsefull del av det arbete specialpedagogen handhar. Persson (2004) betonar vikten av 

förebyggande arbete och att det utgör kärnan i den specialpedagogiska praktiken. Inkludering 

och deltagande på lika villkor ska vara vägledande för hur skolans verksamhet bedrivs. 

Specialpedagogen utgör i detta sammanhang den förbindelselänk som möjliggör detta. 

Specialpedagogikens berättigande handlar, enligt Persson (2004), i många fall om den vanliga 

pedagogikens oförmåga att nå alla elever. Rollen som analytiker av klassrums- och 

lärandemiljöer kan upplevas både som ett hot och som en möjlighet. Det kan krävas speciella 

undervisningsmetoder för att tillgodose vissa elever och då är det enklast att exkludera dessa 

och förflytta undervisningen till en miljö med andra undervisningsmetoder. Specialpedagogen 

bygger ofta sin undervisning på konkretiserande, laborativa och lustbetonade aktiviteter. Att 

bistå klassläraren med hjälp att använda denna materiel i undervisningen kan vara en 

väsentlig uppgift för specialpedagogen (ibid.).  

Specialpedagogiken har av tradition byggt på en atomistisk, kategorisk syn på lärande och på 

de behov elever i svårigheter har (Nilholm, 2003). Man har ensidigt arbetat med att kartlägga 

och åtgärda de fel och brister man funnit vid denna kartläggning.  Först på senare år har ett 

nytt paradigm kommit för att alltmer ersätta, eller åtminstone komplettera det kategoriska 

synsättet. Detta synsätt, det holistiska eller relationella synsättet, tar sikte på de olika 

förhållanden och det samspel som råder i all interaktion människor emellan. Varje elev ska 

mötas i den situation det befinner sig i och alla åtgärder ska utgå från individen. För 

specialpedagogen är det viktigt att ha ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt för att 

kunna möta alla elever i deras olika behov. Det är också viktigt att specialpedagogen har de 

redskap och den kunskap som behövs i varje specifik situation (ibid.). 

Matematikundervisning är, liksom all undervisning, en form av kommunikation där ett antal 

faktorer ingår. Specialpedagogen är den som har möjlighet att analysera och granska lärarens 

och elevens samspel. Kan hon också vara den katalysator som implementerar goda 

arbetsmodeller hos både läraren och eleven? I vår litteraturdel har vi granskat begrepp som 

matematiksvårigheter och räkneförståelse. Vi har vidare undersökt några pedagogiska 

modeller för att skapa en plattform att utgå ifrån i vår fortsatta studie. 
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3 TEORI 

Vi har studerat några olika vetenskapsteorier för att finna en teori som är lämplig i vår studie. 

Vi ser att två vetenskapsteorier är att föredra för att tydliggöra den grund i vilken vår studie 

tar sin utgångspunkt. Vi använder i vår forskningsstudie Vygotskijs (1999) teori om lärande.  

Det övergripande syftet för studien är att undersöka om laborativt arbetssätt under de tidiga 

skolåren kan förebygga matematiksvårigheter och om det finns någon pedagogisk metod som 

ger bättre resultat i matematisk problemlösningsförmåga. Vidare ser vi att ramfaktorteorin 

stödjer oss i vår studie genom att den möjliggör utvärdering av uppställda mål och de ramar 

som finns för dessa (Imsen, 1999).  I studien använder vi ett test, ett delprov i de nationella 

ämnesproven i matematik, för att det ska ge oss möjlighet att undersöka om laborativt 

arbetssätt i matematikundervisningen under de tidigare åren har betydelse för en ökad 

matematisk problemlösningsförmåga och därmed måluppfyllelse. 

Det har under åren funnits olika synsätt på lärande. För att ge en bakgrund till dessa synsätt 

presenterar vi här några av dem som varit förhärskande i skolans värld. 

En objektivistisk/ positivistisk vetenskapstradition beskriver ett förhållningssätt där 

orsakssamband förklaras genom en social och biologisk förklaringsmodell. Den franske 

filosofen Comte blev en ledstjärna inom matematiken med sin syn att socialvetenskapen 

kunde arbeta på ett naturvetenskapligt sätt. Positivismen stod för det lagbundna och 

tillförlitliga. Som motpol till denna modell ses en subjektivistisk/ antipositiv 

förklaringsmodell. Denna modell talar om att det är människans agerande som skapar 

förutsättningarna för den värld vi befinner oss i. Vetenskapsteoretikern Haraway skapade 

begreppet situated knowledge vilket betyder att kunskap är ett kontextbundet och kulturellt 

fenomen. Kunskap handlar idag om att ta reda på hur omvärlden är beskaffad (Andersson, 

2000).  

Under 1600-talet fick naturvetenskapen ett uppsving genom vetenskapsteoretiker som Galilei 

och Newton. Därmed kom upptäckter att bli synonymt med vetenskap. Så småningom skedde 

en uppdelning mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap. Naturvetenskapen har av 

tradition betraktats som nomonetisk, det vill säga lagbunden och därmed allmängiltig. Det var 

först 1962 då Kuhns paradigmmetod blev känd som man fick en förändrad syn på 

naturvetenskapen. Man ser den därefter som en följd av människans antaganden om 

verkligheten skapad i ett socialt sammanhang. En av den moderna tidens kritiker av 

positivismen är Popper. Hans rationella kritik handlar om att det i all vetenskap görs 

antaganden som så småningom leder till den slutsats forskningen får. Habermas är en annan 

forskare som talar om kunskap kopplat till intresse. Han poängterar människans förmåga att 

själv skapa förståelse av de samband som finns i den sociala kontexten (ibid.). 

Den antipositiva vetenskapsteorin kan härledas till antiken där Protagoras var en av 

sofisterna, vilka hävdade att all kunskap var relativ, att kunskapen måste komma genom 

självkännedom och att lärarens roll var att hjälpa individen att nå dit. Mannheim är en modern 

forskare som också hävdar att all kunskap är kontextbunden och skapad av den verklighet 
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människan befinner sig i. Forskaren Dewey ser kunskap som situationsbunden och beroende 

av individens egna förutsättningar att skapa sammanhang och insikt i sitt lärande. Hans 

aktivitetspedagogik, learning by doing, präglar dagens syn på lärande (ibid.). 

3.1 Vygotskij 

Med detta som bakgrund och utgångspunkt ser vi att Vygotskijs vetenskapsteori (Vygotskij, 

1999) är relevant för vår forskningsstudie. Vygotskij kan anses som upphovsman till den 

vetenskapsteori, som dagens konstruktiva syn på lärande bygger på. Han ser strukturerad 

undervisning, som den plattform, som skapar möjligheter för att konstruera kognitiv 

utveckling hos individen. Genom ett strukturerat lärande bidrar den vuxne till att barnet så 

småningom på egen hand kan använda den kunskap som utvecklats i interaktionen med en 

vuxen. Denna process kallas den närmaste utvecklingszonen. Varje elev bidrar på detta sätt att 

aktivt skapa sitt eget lärande. För pedagogen handlar det om att kartlägga elevens möjliga 

utveckling och att utifrån denna kartläggning föra elevens lärande framåt mot allt större 

självständighet. Genom denna syn på lärande stimuleras eleven till att aktivt utveckla 

ändamålsenliga strategier för att lösa problem och hitta mening och sammanhang i sitt 

lärande. Vägen mot en ökad självständighet kallas idag i den konstruktivistiska synen på 

lärande scaffolding (ibid.). 

3.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin (Imsen, 1999) bygger på Dahllöfs tankar, som han utarbetade under tidigt 

1960-tal, om de faktorer som styr en verksamhet. I skolans verksamhet ingår tydliga delar 

såsom styrdokument, arbetsplaner, elevgruppens storlek, läromedel, pedagogens kunskaper 

med mera. Fyra faktorer kringgärdar ramfaktorteorin. Det är undervisningens mål, dess ramar, 

process och resultat. Samspelet mellan dessa faktorer är avgörande vid en utvärdering. 

Ramfaktorteorin har under en period varit bortglömd, men den har genom ett antal olika 

forskare åter uppmärksammats.  Enligt Löwing (2004) vidareutvecklade Lundgren 

ramfaktorteorin under 1970-talet. Han ville med den främst undersöka 

undervisningsprocessen och dess relation till inlärningsprocessen. Elevens förkunskaper och 

undervisningens mål har stor betydelse i den kommunikation som sker. Inom 

matematikdidaktikens område har bland andra Kilborn genom sitt PUMP- projekt 

(Processanalyser i Matematik och Psykolingvistik) aktualiserat ramfaktorteorin. Han utgick 

liksom Lundgren från undervisningens mål kopplat till elevens förkunskaper (ibid.). 

Ramfaktorteorin belyser den betydelse kontexten har i undervisningssammanhang. Det är, 

enligt Imsen (1999), inte arbetsformer, material och andra yttre faktorer som avgör kvalitén på 

undervisningen. Löwing (2004) betonar att lärares sätt att undervisa och väcka intresse är en 

viktig faktor. En annan faktor av stor vikt är att läraren använder ett korrekt matematiskt 

språk. Det sker ofta en blandning av matematiska facktermer och ett slarvigt språkbruk som 

därmed försvårar elevens möjlighet att förstå hur matematiken kommuniceras. ”Språket blir 
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inte transparant och det är då svårare att avgöra vad som är dunkelt sagt eller dunkelt 

tänkt”(Löwing, 2004, s. 72). 
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4 METOD 

I detta avsnitt har vi först valt att redogöra för de olika metoder som utgjort alternativ för vår 

datainsamling. Därefter kommer ett avsnitt där vi förklarar vårt metodval och fördelar med 

detta. Vidare beskriver vi den undersökning vi har valt att genomföra och hur vi bearbetat 

denna. Slutligen har vi studerat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och 

studiens tillförlitlighet. 

4.1 Allmänt om metod 

På ett tidigt stadium i forskningsprocessen är det viktigt att börja fundera på vilka metodval 

som är lämpliga att göra. För att valet skall bli aktivt och genomtänkt krävs insikt i de olika 

datainsamlingsmetoder som finns att tillgå. En kort översikt av olika metoder ger oss en grund 

att stå på. 

Vanliga datainsamlingsmetoder är de som bygger frågor. De kan vara av två huvudkategorier: 

intervjuer och enkäter.  

Intervjuer är ett forskningsinstrument som ger en god inblick i människors upplevelser, 

åsikter, erfarenheter med mera (Rossman & Rallis, 2003). De är av kvalitativ art och går på 

djupet med varje svar medan enkäter generellt mäter attityder och alltså är mer av kvantitativ 

art. För den som vill använda intervjun som datainsamlingsmetod finns det flera sätt att gå 

tillväga; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer liknar mycket enkäter där man följer en viss ordning och respondenten ges vissa 

svarsmöjligheter. Enligt May (2001) är en semistrukturerad intervju något öppnare till sin 

karaktär och ger möjlighet för intervjuaren att fördjupa förståelsen genom att ställa 

klargörande följdfrågor. Den ostrukturerade intervjun är den form som är minst styrd och den 

kan närmast liknas vid ett samtal. Ju mindre strukturerad intervjun är som 

datainsamlingsmetod, desto mer måste undersökningen inskränkas eftersom de diskuterande 

svaren är svåra att föra samman till en översiktlig sammanställning och analys; varje intervju 

är unik och blir nästan en egen fallstudie (May, 2001). 

Gruppintervjun måste också nämnas som en egen intervjumodell. I en sådan har man 

möjlighet att undersöka de normer och den dynamik som föreligger i en grupp i förhållande 

till det studerade ämnet (ibid.). Den enskilda intervjun och gruppintervjun kan på ett 

meningsfullt sätt belysa ett fenomen eller ämne från olika infallsvinklar. Exempelvis kan det i 

en grupp förekomma grupptryck som gör att den enskildes handlande inte stämmer överens 

med den egna attityden. I ett sådant fall kan gruppintervjun ge ett resultat och de enskilda 

intervjuerna med gruppdeltagarna ett annat. Denna komplexitet hade sannolikt inte uppdagats 

om gruppintervjun inte använts som redskap. 

Forskaren kan också anlägga ett reflexivt förhållningssätt, reflexiva intervjuer, till sitt arbete. 

Då anser man att varje del av en undersökning är behäftad med ett antal brister som kräver 
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erkännande och reflektion. Den reflexiva intervjuns mål är framförallt att skapa förståelse av 

det undersökta. Frågor som kräver reflektion kan till exempel vara: Är den intervjuade 

bekväm i intervjusituationen? Finns det dolda maktförhållanden mellan den intervjuade och 

intervjuaren som påverkar samspelet? Finns det yttre faktorer som förhindrar den intervjuade 

från att svara sanningsenligt, medvetet eller omedvetet?  Finns det faktorer som intervjuaren, 

på grund av sina egna erfarenheter och upplevelser tar för givet? Den reflexiva intervjuaren 

arbetar med validering genom att anlägga denna kritiska syn på sina alster. Reflektionen skall 

med andra ord göra undersökningen mer hållbar för kritisk granskning (Thomsson, 2002) 

Enkäten som datainsamlingsmetod ger möjlighet att undersöka stora, till och med mycket 

stora delar av populationen, så kallad surveyundersökning. För att kunna hantera 

sammanställning och analys av en stor enkätundersökning måste frågorna generera svar som 

kan hänföras till ett begränsat antal kategorier. I en sådan sammanställning är det omöjligt att 

arbeta med svar som har en resonerande karaktär utan svaren måste vara av typen flerval, 

skattning eller liknande. Ofta används enkäten som instrument för att mäta människors 

attityder till olika fenomen (May, 2001). Enkäten kan ses som överlägsen när det gäller 

kvantitet och möjligheten att nå ut till många människor, men det går å andra sidan att finna 

kvalitativa brister i metoden. Vi människor har ju den egenheten att vi ofta tror oss agera på 

ett visst sätt, men vid en närmare kontroll kan det visa sig att vi handlar på ett annat; attityd 

och handlande är inte nödvändigtvis sammanlänkade. Denna skillnad mellan attityd och 

handling kan styras av faktorer som till exempel tidsbrist, ekonomiska hinder med mera. 

Detta är aspekter som enkäten oftast inte tar hänsyn till. Enkäten frågar sällan varför, bara hur. 

Man kan säga att enkäten, till förmån för mängden svar, har en generaliserande och 

förenklande hållning till det undersökta fenomenet.  

Observationen ger forskaren möjlighet att noggrannare, än i både enkät och intervju, studera 

skeenden och samspel i ett specifikt sammanhang. Tanken bakom observation som 

forskningsmetod är att om man skall kunna få en korrekt förståelse av den sociala 

verkligheten måste man ha en direkt erfarenhet eller upplevelse av densamma. Även om 

observationen kan fungera som enda datainsamlingsmetod i ett arbete, så är det vanligt att den 

får utgöra ett komplement till tidigare genomförd datainsamling som gjorts med andra 

tekniker såsom intervjuer (Patel & Davidson, 2003). Observationen är då ofta ett instrument 

för att ta reda på om människor verkligen gör det de säger att de gör. Något som vi sett 

tidigare inte nödvändigtvis är fallet. Observationen kan alltså hjälpa forskaren att se 

verkligheten bakom orden, samtidigt som orden, intervjun, ger en förklaring till det 

observerade (Rossman & Rallis, 2003).  

Observationer kan antingen vara strukturerade med ett observationsschema att pricka av eller 

ostrukturerade och alltså friare. Som observatör kan du vara deltagande eller icke deltagande. 

Den deltagande observationen brukar benämnas etnologisk metod och observatören är då en 

del av det samhälleliga/sociologiska fenomen som studeras (ibid.). 

Dokumentforskning eller arkivforskning är en datainsamlingsmetod som ger möjlighet att 

sträcka sig bakåt i tiden genom att studera offentliga eller privata dokument. Dessa dokument 
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kan då ses som avtryck av sociala förfaringssätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett 

dokument inte kan tala för sig själv utan det behöver stöd i en teoretisk och kanske historisk 

inramning. Dokumentet kan underkastas olika typer av analyser; en innehållsanalys fokuserar 

på det innehåll som dokumentet förmedlar och en mer formmässig analys fokuserar på vad 

man valt att ta med i dokumentet och vad man valt att inte ta med. De val man gjort angående 

dokumentets form visar på den sociala, politiska och ekonomiska kontext som dokumentet i 

sig är en del av (May, 2001). 

Triangulering är egentligen inte en egen datainsamlingsmetod utan ett sätt att jämföra och 

integrera flera insamlingsmetoder i ett och samma arbete. Triangulering ger forskaren 

möjlighet att ställa upp resultaten från flera olika insamlingsmetoder mot bakgrund av 

problemformuleringen och ger därmed en mer diskuterande och analytisk förståelse till 

problemet. Metoden kan också ses som mer djupgående än de enskilda ingående 

insamlingsmetoderna eftersom resultaten från den ena insamlingen tillåts förstärka eller 

kullkasta resultaten från den andra. Den effekt som resultaten har på varandra måste sedan 

omsorgsfullt diskuteras (ibid.). 

Test eller experiment är insamlingsmetoder som oftast förknippas med naturvetenskaplig 

forskning. Vid test eller experiment utsätts varje respondent för exakt samma situation där de 

yttre förutsättningarna skall vara exakt de samma i varje fall. Varje respondents resultat skall 

då visa hur individen svarar mot testets/experimentets krav. Metoden kan generera intressanta 

data i samband med att man vill undersöka hur verkningsfull en viss behandling eller metod 

är (ibid.). 

Slutligen har vi inte en metod till, men väl ett förhållningssätt att ta ställning till: Är forskaren 

och forskningsresultatet objektivt eller subjektivt och vilken påverkan har det ena eller andra 

förhållningssättet på studien. I dessa sammanhang bör man fundera på sanning och kunskap. 

Vad är sant? Finns det någon absolut sanning? Vad är kunskap? Vem avgör vad som är sant 

och falskt? Subjektivister anser att själva begreppet sanning är problematiskt. Enligt deras 

synsätt finns allt i ett sammanhang; varje fenomen är beroende av just den kontexten i vilken 

fenomenet finns. Förutom ett antal rent fysikaliska fakta finns det få sanningar som ligger till 

grund för en universell kunskap. Världen kan ses utifrån ett stort antal perspektiv och varje 

åskådare har sina egna erfarenheter som filter i varseblivningen. Objektivister anser att det i 

vissa sammanhang går att renodla fakta som sanning. Kommer vi nu att söka efter ”sanningen 

eller flera möjliga sanningar?” (Rossman & Rallis, 2003). 

4.2 Metodval 

Vårt syfte med studien var att undersöka om ett laborativt arbetssätt inom 

matematikundervisningen i de tidiga skolåren förebygger matematiksvårigheter under 

skoltiden. Vi var intresserade av att ta reda på om det fanns någon metod som används redan 

idag som var särskilt framgångsrik när det gäller barns utveckling i matematik. Vi blev 

därmed tvungna att fråga oss vilken typ av information vi behövde för att få reda på det vi 

ville.  
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Med den infallsvinkel vi hade blev det nödvändigt att genomföra en komparativ studie, 

således en jämförelse av olika pedagogiska metoders arbete med matematik. Inom ramen för 

denna jämförelse behövde vi också ett instrument för att utvärdera om en pedagogisk metod 

var mer framgångsrik än de andra. För detta syfte föll det sig naturligt med ett test. Så här 

långt kunde vi avgöra om några elever lyckades bättre än andra, men vi behövde också få en 

klar bild av hur de olika pedagogiska metoderna arbetar med matematiken. 

Denscombe (2000) reser ett antal frågor hos oss: Hur detaljerad information kunde vi behöva 

för att fylla studiens syften? Hur bred borde undersökningen vara? Var det förnuftigt att 

förlita sig på ett fåtal intervjuresultat? Av naturliga skäl var surveyundersökning och även 

omfattande enkätundersökning inga realistiska alternativ för oss. Dels fanns ekonomiska 

hinder och dels fanns tidsmässiga hinder. Därför kände vi oss inte tvingade att vidare 

överväga dessa insamlingsmetoder. Däremot fanns möjligheten att genomföra en mindre 

enkätundersökning inom de tidsmässiga och ekonomiska ramar vi hade. Dock ansåg vi att 

enkäten skulle generera alltför ytliga svar (May, 2001). Vi ville kunna utläsa kontextuella 

faktorer ur vår undersökning. Exempelvis ville vi veta hur barnen arbetade med laborativt 

material inte bara om de gjorde det. Vi ansåg till exempel att det fanns en kvalitativ skillnad 

mellan att arbeta med laborativt material som hjälpmedel för att lösa en uppgift och att 

laborera för att skapa en varseblivning hos barnet om matematiska samband och strukturer. 

Därför ansåg vi att en enkät inte skulle ge tillräckligt djupgående svar på våra frågor. 

Intervjuns främsta styrka är möjligheten till djupare förståelse för det undersökta och vi ansåg 

att det passade bättre än enkäten för våra syften.  

Eftersom vi var fyra personer som skulle göra intervjuerna föreföll det självklart att vi skulle 

ha någon form av ram kring dessa så att de skulle generera så jämförbara resultat som möjligt 

(Rossman & Rallis, 2003). Den helt strukturerade intervjun med fast frågeformulär kändes på 

samma sätt som enkäten alltför ytlig och omvänt kändes den ostrukturerade intervjun riskabel 

med tanke på resultatens jämförbarhet. Kvar stod den semistrukturerade intervjun som en 

lämplig medelväg. Ramarna var fasta så att vi inte skulle svämma ut åt något håll och ändå 

fanns utrymme för diskussioner i intervjusituationen.  

Av erfarenhet visste vi att det inte alltid är lätt att omsätta intentioner och ideal i verkligheten. 

I skolans värld är man pressad av många olika krav som inte sällan är näst intill omöjliga att 

uppfylla. I sådana situationer kan det hända att de goda föresatser läraren har om 

undervisningen kommer på skam. Denna kunskap gjorde att vi ansåg att det fanns skäl för att 

komplettera intervjuerna med klassrumsobservationer (ibid.). På så sätt gav vi oss möjlighet 

att själva se vilka metoder som användes i klassrummet. Ett minst lika tungt vägande skäl till 

att använda observation som datainsamlingsmetod var att vi ville se hur och i vilken 

utsträckning barnen arbetade med det material som fanns att tillgå; information som vi ansåg 

var svår att få fram i en intervju. 

När vi så beslutat att observation skulle bli ett av våra tillvägagångssätt för datainsamling 

diskuterade vi vilken sorts observation som skulle vara lämplig. Den etnografiska deltagande 

observationen såg vi inte som ett realistiskt alternativ eftersom det är en metod som bland 
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annat baserar sig på att observatören spenderar mycket tid i det observerade sammanhanget 

(Thomsson, 2002). Vi arbetade alla vid sidan om studierna; alltså ansåg vi den etnografiska 

modellen vara orimlig om än spännande. Övervägandena kom därmed att handla om 

strukturerad eller ostrukturerad observation. Vi resonerade på likartat sätt som i samband med 

val av intervjumetod och fastnade så för strukturerad observation.  

Vi har redan påpekat att ett test, som utvärderingsinstrument, för att avgöra om en pedagogisk 

metod är mer framgångsrik än de andra, skulle vara nödvändigt. Val av test blev ett svårlöst 

problem. Testet skulle självklart mäta ”rätt” saker; i det här fallet barnens 

problemlösningsförmåga. Dessutom skulle det mäta den typen av kunskap som läroplan och 

kursplaner definierar eftersom det är mot det kunnandet hos barnet som undervisningen 

strävar. Helst skulle testet också vara standardiserat; det vill säga ett vedertaget mätinstrument 

(Sjöberg, 2006). 

Våra tankar föll först på de nationella proven i år 5 som genomfördes under vårterminen 

2007. De skulle givetvis uppfylla kravet om rätt innehåll. De är förvisso inte standardiserade, 

men likväl fungerar de som ett vedertaget mätinstrument. De är mycket väl genomarbetade 

och inga uppgifter finns med av en slump. De nationella proven korresponderar dessutom 

med läroplanens mål och intentioner. Ett bra val ansåg vi, men efter visst diskuterande enades 

vi om att de inte skulle vara möjliga att få tag på. Vi ansåg det som rimligt att vi skulle kunnat 

få fram resultaten i form av statistik, men vi behövde ha proven till hands för att kunna göra 

en kvalitativ analys av barnens problemlösande förmåga. Detta har vi senare insett var 

feltänkt; proven skulle förmodligen kunnat gå att få fram, men då vi insåg vårt misstag hade 

tiden och arbetet med undersökningen gått så långt att vi inte hade möjlighet att pröva den 

vägen. Vi diskuterade också Malmers (2001) och Magnes (Engström & Magne, 2003) olika 

diagnosmaterial, men vi ansåg att de inte svarade mot våra krav bland annat för att de inte är 

konstruerade utifrån den läroplan och kursplan vi har idag. I stället tänkte vi använda en 

diagnos från ett läromedel som vi ansåg korresponderade väl med läroplanens och 

kursplanens föreskrifter, nämligen ”Mattecirkeln” (Österlund, 2006). I materialet finns 

diagnoser för varje årskurs och vi ansåg att diagnosen för år 5 skulle kunna vara användbar 

för oss. Dock slarvade vi med vår granskning av provet. När vi senare kontrollerade det 

visade det sig att det inte mätte det som vi vid en första ytlig genomläsning trodde. 

Lösningen blev till sist att använda ett nationellt prov (Skolverket, 2005) som hade ett par år 

på nacken och låta ”våra barn” göra dem. En nackdel som vi kunde se med detta förfarande 

var att barnen då gjorde provet på ”fel” termin, det vill säga de hade fått en termin 

matematikundervisning mindre än vad provet är tänkt för. Vi ansåg att vi kunde bortse från 

det problemet eftersom vi inte skulle jämföra med några andra testresultat än de som ingick i 

vår studie. Trots det ansåg vi att det var viktigt att ta detta i beaktande vid analysen av 

resultatet. 

Vid en jämförande studie av den här typen är det möjligt att anlägga ett longitudiellt 

perspektiv (Sjöberg, 2006). Med ett sådant perspektiv skulle vi undersökt ett antal elever och 
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deras arbetssätt för att sedan följa upp dem vid ett senare tillfälle. Av naturliga skäl var det 

inte möjligt för oss i denna studie. 

Slutligen valde vi som datainsamlingsmetoder, strukturerade observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Som test valde vi dessutom att genomföra ett delprov av de 

nationella ämnesproven i matematik (Skolverket, 2005) med de elever som går i år 5. 

Sammanfattningsvis fick studien ett subjektivt förhållningssätt och ett reflexivt anslag. 

4.3 Undersökningsgrupp 

Som ett första steg inventerade vi de vedertagna pedagogiska riktningar vi kände till som 

kunde tänkas ha olika arbetssätt när det gällde matematiken.  

Montessoripedagogiken, med sitt oerhört systematiska laborativa arbete och 

Waldorfpedagogiken, med sin syn på lärandet som en kreativ helhetsprocess med upplevelsen 

som centralt begrepp, kom båda upp för diskussion. Montessoripedagogiken tyckte vi alla 

hade något att bidra med till vår undersökning framförallt eftersom den pedagogikens främsta 

kännetecken hos människor i allmänhet är just det laborativa materialet. 

Waldorfpedagogiken hade vi inte riktigt samma klara bild av och därför var vi lite tveksamma 

i detta val. Vi ville också ta med den traditionella skolans arbetssätt. Därför kände vi att vi 

kanske skulle greppa över för mycket om vi även tog med Waldorfpedagogiken. Samtidigt 

tyckte vi att det skulle vara spännande att belysa även den pedagogikens arbetssätt inom 

ramen för vår studie. Slutligen övervägde nyfikenheten över försiktigheten och vi beslutade 

att vi skulle ta med Waldorfpedagogiken. Som vi nämnt tidigare var det viktigt att ta med 

traditionella arbetssätt i studien. Detta eftersom vi visste att många lärare arbetar laborativt 

med sina elever där också. Dessa lärares och elevers arbetssätt ansåg vi förtjänade en plats i 

studien. Om vi hade uteslutit den traditionella undervisningen ur studien skulle vi förutsatt att 

den inte skulle kunna konkurrera med de andra i framgång. Något vi alltså inte ansåg oss 

kunna förutsätta. Dessutom ville vi ta med en grupp, den traditionellt arbetande skolan, som i 

huvudsak inte arbetade laborativt. 

Studien omfattar åtta olika klasser som representerar fyra olika pedagogiska riktningar eller 

metoder. Skolorna där dessa klasser är belägna är fyra olika kommuner i södra Sverige. I 

varje skola har en klass från skolår 2 och en klass från skolår 5 undersökts. De två klasserna 

från samma skola representerar båda en och samma pedagogiska riktning eller metod. De 

elever som går i skolår 2 har observerats och de elever som går i skolår 5 klass har testats. De 

åtta klassernas lärare har också intervjuats. Sammantaget har således fyra klasser observerats, 

fyra klasser har testats och åtta lärare har intervjuats. Vi har genomfört vår studie i en skola 

med traditionellt arbetssätt i matematikundervisningen, i en skola med medvetet laborativ 

betoning på matematikundervisningen, i en skola med Montessoripedagogik, alla dessa skolor 

är i kommunal regi, och i en Waldorfskola. I Montessoriskolan arbetar man åldersintegrerat 

medan de övriga arbetar ålderhomogent. Observationerna har genomförts via ett strukturerat 

observationsschema. Testerna har bestått av ett delprov av de nationella ämnesproven i 
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matematik för år 5. Vidare har de åtta klasslärarna intervjuats med en semistrukturerad 

intervjuguide med frågor av öppen karaktär för att göra det möjligt att ställa klargörande 

följdfrågor om detta skulle behövas (Denscombe, 2000). Skolorna bedöms av oss ha likartade 

upptagningsområden. Eleverna kommer i merparten av fallen från hem med en medelinkomst. 

Många bor i hus eller villa och föräldrarnas studienivå är varken speciellt hög eller låg. 

Elevantalet i de åtta klasserna är också likartat. Dock är det viktigt att hålla i minnet att både 

Montessori och Waldorf är speciella pedagogiska riktningar som föräldrarna gör ett medvetet 

val till för sina barns räkning. Vad det kan innebära för vår studie kan vi bara spekulera i. 

Man kan exempelvis tänka sig att föräldrar som väljer ett medvetet pedagogiskt arbetssätt är 

mera intresserade av och engagerade i sina barns skolgång än andra föräldrar.  Detta är 

däremot svårt att statistiskt säkerställa. 

 

I skolår 2: 

 Montessori går det 10 elever i en åldersblandad grupp på sammanlagt 19 elever.  

 Waldorf går det 18 elever. 

 Medvetet laborativt arbetande klassen går det 18 elever. 

 Traditionellt arbetande klassen går det 14 elever. 

 

I skolår 5:  

 Montessori går det 16 elever, varav 5 elever är åldersadekvata.  

 Waldorf går det 16 elever. 

 Medvetet laborativt arbetande klassen går det 14 elever. 

 Traditionellt arbetande klassen går det 18 elever. 

 

4.4 Pilotstudie 

En pilotstudie är en provundersökning där man testar att intervjufrågor och 

observationsscheman fungerar och om respondenterna tolkar frågor och svar som 

frågekonstruktören avsett. 

När intervjufrågorna och observationsschemat konstruerats gjordes en provundersökning i en 

år 2 klass på en av våra skolor. Genom att göra en pilotstudie får man den bästa informationen 

om studiens genomförbarhet (Patel & Davidson, 2003). Några ord som var tvetydiga ändrades 

eller förklarades. Vi ansåg att förändringarna inte var så stora att en ny pilotundersökning 

behövdes. 

4.5 Genomförande 

Vi kontaktade våra respondenter personligen och informerade samtidigt om syftet med vår 

studie. Missivbrevet (bilaga A) användes av oss själva som en checklista på att all viktig 
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information hade framkommit under samtalet. Under samtalets gång bad vi om möjlighet att 

få utföra alla de delar av undersökningen som vi ställt upp. Observation av en 

matematiklektion i år 2 (bilaga B), test av eleverna i år 5 (bilaga C1, C2, C3, C4. Skolverket, 

2005)) och intervju av lärarna i år 2 och i år 5 (bilaga D). Samtliga ställde sig positiva till det 

vi begärde och beredde genast möjlighet för oss att komma till deras arbetsplatser. 

I samband med att vi tog kontakt med de aktuella skolorna restes frågan om det är försvarbart 

att låta barnen genomgå ett test. Måste föräldrarna i så fall kontaktas för godkännande? Vi 

diskuterade frågan vid ett par tillfällen men kom inte fram till något bra svar. Kanske är det 

hårt att låta barnen göra provet, eftersom de får kämpa hårt för att göra sitt bästa, men 

samtidigt såg vi ingen annan rimlig möjlighet än ett test som utvärdering i vår studie. Om 

föräldrarna skulle kontaktas för godkännande såg vi ett omfattande arbete för att administrera 

detta, som varken kunde eller skulle läggas på våra respondenter. Skulle det vara rimligt för 

oss att administrera detta? Vi ansåg att det kunde finnas belägg både för att vi skulle ha 

föräldrarnas godkännande och att vi inte skulle behöva det. Barnen skulle ingå i en 

undersökning som rimligen borde sanktioneras av föräldrarna, samtidigt som barnen skulle 

vara helt anonyma. Inget barn har skrivit sitt namn på provet; endast en markering finns som 

talar om vilken skola det var finns. Anonymiteten i kombination med att lärarna för år 5 inte 

såg något hinder gjorde att vi fortsatte med det förfarande som vi inledningsvis planerat; det 

vill säga utan föräldrars godkännande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Observationerna (bilaga B) skedde genom ett strukturerat upprättat observationsschema med 

oss som passiva åhörare. Situationen då observationerna genomfördes ingick så naturligt som 

det var möjligt i den verksamhet som observerades. Vi ansåg också att observationer kunde 

ske oberoende av om den observerade ville lämna information eller inte. En intervju beskrev 

endast hur respondenten själv uppfattade fenomenet, medan det i en observation går att se vad 

som verkligen hände. Både verbala och icke verbala beteenden kunde studeras (Rossman & 

Rallis, 2003). 

Intervjuerna (bilaga D) genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats. Vi följde vår i 

förväg iordningställda intervjuguide med frågeställningar som presenterades för respondenten 

innan intervjun inleddes (Dencombe, 2000). Frågeställningarna var utformade på ett sådant 

sätt att respondenten gavs möjlighet att utveckla sitt ställningstagande och intervjuaren kunde 

utveckla svaren med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes med stor lyhördhet eftersom 

samspelet under en intervju är mycket komplex (ibid.). Vi valde att vara två intervjuare vid 

varje tillfälle för att bland annat kunna studera kroppsspråket och noga kunna anteckna det 

som sades. Kroppspråket är något som ibland säger mer än alla ord (Bell, 2006). 

För att testet (bilaga C) skulle ge ett jämförbart resultat var det självklart viktigt att de yttre 

förutsättningarna var samma för alla barn. Därför gavs den ordinarie läraren ledigt en stund 

medan vi intog rollen som lärare och genomförde testet. Detta för att säkerställa att den 

eventuella hjälp som ges till barnen är likartad och framförallt känd av oss. Hjälp som barnen 

fått under testet som vi känner till kan vi ta hänsyn till vid en analys, vilket blir något svårare 

vi eventuell okänd hjälp. Barnens självförtroende skulle ju inte krossas i samband med detta 
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test, därför kunde det uppstå behov av att hjälpa dem till exempel med att förtydliga en text. 

Om ett barn skulle köra fast fullständigt och bli sittande olycklig vid sin plats skulle det också 

kunna vara befogat med mycket hjälp, men att provet vid insamlig sorterades undan som ej 

hållbart underlag. 

4.6 Bearbetning 

Vi har i vår studie valt att bearbeta de olika delarna: observationerna, testet - nationellt 

ämnesprov i matematik och intervjuerna under följande rubriker. 

4.6.1 Bearbetning av observationer 

Vid våra besök i klasserna använde vi ett observationsschema (bilaga B). 

Observationsschemat hade ett antal rubriker som vi sedan fortsatt att arbeta med. Resultatet är 

här nedan i kapitel 5 sammanställt och presenterat under dessa rubriker. Under varje rubrik 

har resultaten från de olika klasserna sammanförts för att ge en överskådlig bild. Varje rubrik 

presenteras i diagramform med en åtföljande kommentar. För att öka tydligheten är antalet 

gånger varje företeelse sker utskrivet i diagrammen (Patel & Davidson, 2003). 

I diagrammen har klasserna fått en symbol efter den pedagogiska riktning eller metod de 

representerar. Waldorfsskolans klass kallar vi W för Waldorf, Montessoriklassen kallar vi M 

för Montessori. Den klass som arbetar medvetet laborativt men i övrigt inte har en särskild 

pedagogisk riktning har vi valt att kalla L för laborativ och den traditionellt arbetande klassen 

kallar vi T för traditionell. 

 

De rubriker som använts vid kategorisering av observationerna är följande: 

 

 Eleven hämtar laborativt material på eget initiativ. 

 Läraren hämtar laborativt material till vissa elever. 

 Läraren konkretiserar genom att rita/skriva på tavlan. 

 Gemensam laboration i klassen. 

 

Förutom dessa rubriker fanns, på observationsschemat, ett antal frågor, som vi själva 

besvarade under observationen, avseende rummets möblering och tillgängligheten av 

laborativt material och hjälpmedel. Dessa frågor hade inte utrymme för någon avprickning på 

schemat utan besvarades med en beskrivande text. Resultaten från dessa frågor behandlas 

under en gemensam rubrik för alla skolorna:  
 

 Rummets möblering, synligt laborativt material och andra hjälpmedel. 

 

Denna rubrik redovisas inte med ett diagram. 
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4.6.2 Bearbetning av test 

Efter att eleverna hade genomfört testet (bilaga C) i klassen under en matematiklektion, 

samlade vi ihop testen och rättade dessa efter rättningsanvisningarna för de nationella 

ämnesproven (Skolverket, 2005). Vi räknade sedan ut hur stor andel i procent av eleverna 

som hade lyckats lösa respektive uppgift. För att kunna redovisa resultatet på ett lättförståeligt 

och tydligt sätt har vi valt att visa det med hjälp av diagram (Patel & Davidson, 2003).  

Vi har valt att redovisa resultatet i procent, eftersom antalet elever i klasserna varierar. Vi är 

medvetna om att antalet elever understiger 50 och det därmed kan ge en felaktig bild av 

resultatet. För tydlighetens skull har vi även skrivit ut varje klassvärde i procent (Patel & 

Davidson, 2006). Vi fortsätter att använda de symboler för de olika klasserna som vi redan 

använt vid redovisningen av observationerna. Waldorfklassen kallar vi W, klassen som 

arbetar medvetet laborativt kallar vi L och klassen som arbetar traditionellt T. Hela 

Montessoriklassen kallar vi M1 och enbart år 5 eleverna M2. I Waldorfklassen går det 16 

elever, i de båda klasserna som arbetar laborativt och traditionellt går det 18 elever och i 

Montessoriklassen går det 15 elever. Montessoriklassen består av 5 elever från år 5 och 10 

elever från år 4. 

 

Testets fyra delar har fått stå som modell för vår bearbetning av resultatet. Vi har valt att 

redovisa resultatet i kategorier som fått namn efter det testets uppgifter syftar till att mäta: 

 Problemlösningsförmåga. 

 Förståelse av olika lösningsmetoder. 

 Färdighet i de fyra räknesätten. 

 Förståelse av positionssystemet. 

 

4.6.3 Bearbetning av intervjuer 

Som vi tidigare nämnt valde vi att vara två stycken som tillsammans utförde intervjuerna 

(bilaga D). Under intervjutillfällena hade vi olika roller. En av oss ställde frågorna, lyssnade 

aktivt samt skrev kortfattade anteckningar. Eftersom vi delvis var klara över hur vi ville 

analysera resultaten fick denna person också till uppgift att ställa klargöranden frågor på det 

som vår respondent sade, något som Kvale (1997) menar är en del av analysen. Han menar 

också att det är en fördel om analysen i varierande grad är inbyggd i själva 

intervjusituationen. Ett klargörande av en mening kan exempelvis låta på följande sätt: ”Jag 

har uppfattat det du säger så här… Har jag uppfattat dig rätt?”. Den andra av oss fick till 

uppgift att anteckna noggrant och notera sådant som till exempel kroppsspråk. 

Direkt efter intervjuerna gick vi noggrant igenom våra anteckningar och tillsammans 

diskuterade vi svaren vi fått. Kvale (1997) anser att intervjuerna kan registreras på ett bra sätt 

om forskaren medvetet använder sin förmåga av att komma ihåg. Forskaren måste då lita på 

sin empati och sitt minne och skriva ner viktiga aspekter som med hjälp av anteckningar förts 
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under intervjun. Författaren anser vidare att intervjuarens aktiva lyssnande kan fungera som 

ett filter som bevarar det som är väsentligt för undersökningens ämne och syfte. 

Kvale (1997) visar på sex möjliga steg i en analys varav vi har använt oss av några av dem. I 

ett första steg menar han att den intervjuade spontant berättar om ämnet och att ingen 

omfattande tolkning görs. I ett andra steg upptäcker respondenten nya förhållanden och ser 

själv nya samband utifrån egna spontana svar. I ett tredje steg koncentrerar och tolkar 

intervjuaren under intervjun meningen i det som beskrivs och ”skickar tillbaka” meningen. 

Respondenten har i detta läge möjlighet att säga exempelvis ”Det var precis så jag menade” 

eller rätta till det som blivit feltolkat. I ett fjärde steg tolkas den utskrivna intervjun av 

intervjuaren. Först struktureras materialet för att en kartläggning ska vara möjlig. Under 

analysen utvecklas sedan innebörden av intervjun. I ett femte steg kan en ny intervju 

eventuellt göras, eftersom man i detta steg låter respondenten läsa den tolkning som gjorts. I 

detta läge kan respondenten få möjlighet att utveckla sina svar. Det sjätte steget skulle även 

kunna omfatta ett handlande där respondenten utifrån nya insikter som denne fått under 

intervjun börjar handla utifrån den nya kunskap som producerats under intervjun (ibid.). 

Efter att vi renskrivit våra anteckningar och diskuterat svaren letade vi efter skillnader, 

likheter, mönster och grupperingar, som enligt Bell (2006) är en lämplig strategi. Ur 

materialet letade vi också efter kategorier som besvarade våra frågeställningar för att kunna 

jämföra likheter och olikheter (Kvale, 1997). Vi har också i våra sammanställningar tagit med 

citat. Citaten har valts ut antingen för att de utmärker sig på något sätt eller för att de är 

generella för undersökningen. Efter varje fråga kommer en kort sammanfattning. I analysen 

av intervjuerna görs en jämförelse mellan de svar vi fått av lärare i årskurs 2 och de svar vi 

fått av lärare i årskurs 5, samt en jämförelse mellan olika pedagogiska arbetsätt. I vår 

diskussion gör vi sedan en jämförelse mellan våra resultat och litteraturen. 

För att skilja våra respondenter åt valde vi att kodifiera svaren genom att använda olika 

bokstavsbeteckningar samt vilken årskurs de arbetade i. Den lärare som arbetade laborativt i 

årskurs 2 betecknas L2 och den lärare som arbetade laborativt i årskurs 5 betecknades L5. De 

lärare som arbetade utifrån Montessoripedagogiken fick på liknande sätt beteckningen M2 

och M5. De lärare som vi benämner som traditionella betecknas med T2 och T5 och slutligen 

fick de lärare som arbetar utifrån Waldorfpedagogiken beteckningen W2 och W5. 

 

Vid vår analys har vi kunnat kategorisera våra frågor till följande teman: 

 Upplägg av en matematiklektion. 

 Laborativa hjälpmedel/material i undervisningen. 

 Den optimala undervisningen i matematik. 
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4.7 Etiska övervägande 

Respondenterna hade i förväg fått veta att svaren och observationen enbart skulle användas i 

en C-uppsats på det specialpedagogiska programmet vid Högskolan i Kristianstad. Syftet med 

uppsatsen framgick också klart i det medföljande missivbrevet som överlämnades till 

respondenterna tillsammans med frågorna vid intervju- och observationstillfället. Lärarna och 

eleverna avidentifieras och anonymiseras i resultatredovisningen.  I enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska principer och riktlinjer tillvaratogs informationskravet genom att vi 

vid vår första kontakt förklarade syftet med vår C-uppsats. Samtyckeskravet uppfylldes i och 

med respondenternas frivilliga medverkan, vilken kunde avbrytas när som helst. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att all information behandlades med sekretess. 

Varken namn på respondenter, skolor, elever eller kommuner kommer att framgå. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att våra respondenter fick veta att materialet endast 

kommer att användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.8 Tillförlitlighet 

Varje forskare torde i sin forskning sträva efter en så hög tillförlitlighet som möjligt. Hur 

tillförlitlig eller pålitlig en studie är benämns i termer som reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

syftar på att resultatet skulle bli detsamma om studien upprepades och genomfördes under 

samma förutsättningar igen. Validitet innebär att man har undersökt det man avser att 

undersöka (May, 2001).  

Genom noggranna förberedelser hade vi på olika sätt skapat den förförståelse som behövdes 

för vår studie. Vi använde tre olika undersökningsmetoder, nämligen observationer, test och 

intervjuer för att på detta sätt göra det möjligt att i vår analys jämföra de olika metoderna med 

varandra. 

Eftersom vi ansåg att vi var främmande aktörer i det sammanhang vi studerade, ansåg vi att vi 

påverkade den kontext som förelåg (Rossman & Rallis, 2003). Vi menar att vårt besök kan ha 

påverkat verksamheten i klassrummet. Men vi ansåg också att detta inte nödvändigtvis måste 

ha inverkat på ett sådant sätt att studiens resultat inte överensstämmer med den undervisning 

som bedrivs i vardagen. Även i intervjusituationen ansåg vi att vi ofrånkomligt hade en 

inverkan på det som sades. Dels hade vi från början bestämt vad vi skulle fråga om; vi hade 

bestämt vad det skulle talas om och samtidigt också vad det inte skulle talas om. Dels tror vi 

att respondenter ofta i en intervjusituation anstränger sig att svara så att intervjuaren blir nöjd. 

På samma sätt som med observationen ansåg vi att den påverkan vi utgjort i 

intervjusituationen inte nödvändigtvis behöver betyda att resultatet är missvisande (ibid.). 
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5. RESULTAT  

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från observationerna, intervjuerna och testen. 

Vi inleder med att beskriva hur vi använt observationerna i vår studie. De delar av 

undervisningen som vi har observerat kategoriseras till olika teman. Dessa teman illustreras i 

de diagram som gjorts efter de resultat vi fick. Under varje figur gör vi en förtydligande 

tolkning. Vi avslutar varje tema med en kort kommentar. Testerna har bearbetats på samma 

sätt som observationerna. Även här har vi kategoriserat de olika testuppgifterna till olika 

teman och sammanfört dessa till diagram. Intervjufrågorna har bearbetats på liknande sätt. 

Under varje kategori har vi behandlat intervjusvaren i år 2 och i år 5 separat. De olika 

klasserna har getts symboler som motsvarar den pedagogiska riktning eller metod som de 

representerar. Waldorfskolans klass kallar vi W, Montessoriklassen kallar vi M. Den klass 

som arbetar medvetet laborativt men i övrigt inte har en särskild pedagogisk riktning har vi 

valt att kalla L och den traditionellt arbetande klassen kallar vi T. 

5.1 Resultat av observationer i år 2 

Eleven hämtar laborativt material på eget initiativ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.1: Eleven hämtar laborativt material på eget initiativ.  

 

Kommentarer till diagram 5.1: 

I klassen som arbetar laborativt är det alla barn som hämtar laborativt material för att arbeta 

med som stöd under matematiklektionen. Även i Montessoriklassen är förekomsten av att 

eleverna själva hämtar material ganska stor men det är ändå långt ifrån alla. Det är viktigt att 
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notera här att antalet gånger som material hämtas av barnen inte anger antalet barn totalt utan 

antalet gånger totalt. Alltså kan det vara samma barn som hämtar material flera gånger för att 

arbeta med och att andra barn inte hämtar någon gång alls. I Montessoriklassen kan det vara 

endast ett par tre barn som hämtar och använder laborativt material men hämtar flera olika 

saker under lektionens gång medan de övriga barnen inte alls använder laborativt material 

under den observerade lektionen. I Waldorfklassen och i den klassen som arbetar traditionellt 

var det bara ett fåtal elever som använde laborativt material. 

 

 

Läraren hämtar laborativt material till vissa elever: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.2: Läraren hämtar laborativt material till vissa elever.  

 

Kommentar till diagram 5.2:  

Endast ett fåtal gånger hämtar lärarna laborativt material till elever. Ett observandum är att 

detta inte sker i den klass som arbetar medvetet laborativt, L-klassen. Det kan bero på att de 

flesta elever i den gruppen redan har material framför sig som de vant sig att hämta själva vid 

matematiklektionens start. I de övriga klasserna hämtar läraren material till elever vid enstaka 

tillfällen. Det kan vara så att läraren vill föreslå ett nytt material för eleven eller ett material 

som eleven inte tänkt på att använda i detta sammanhang, det kan också vara så att eleven 

själv, exempelvis i ett samtal med läraren, kommer på att den vill använda ett material som 

läraren är vänlig och hämtar åt eleven. I detta fall kan man tänka sig att eleven lika väl hade 

kunnat hämta materialet och då skulle avprickningen för denna aktivitet i stället kommit 

under föregående rubrik. När läraren hämtar material åt eleven kan det också handla om att 

eleven inte själv vill använda materialet eller inte kommer på att det kan använda materialet 

och att läraren då hämtar materialet till eleven för att förmå honom eller henne att använda 

det.  
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Läraren konkretiserar genom att rita/skriva på tavlan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.3: Läraren konkretiserar genom att rita/skriva på tavlan. 

 

Kommentar till diagram 5.3: 

Det är endast i Waldorfklassen som läraren använder tavlan och ritar på denna för att 

konkretisera matematiken. Det finns en uppritad tallinje på tavlan där läraren med olika färger 

visar multiplikationstabellerna genom två-hopp, tre- hopp och fyra- hopp. 
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Gemensam laboration i klassen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.4: Gemensam laboration i klassen. 

 

Kommentar till diagram 5.4: 

I alla klasser, utom den som arbetar traditionellt, T-klassen, har man gemensamma 

laborationer. I Montessoriklassen och den laborativt arbetande klassen åskådliggörs då 

matematiken med hjälp av material som lappar, pärlor och klossar i en gemensam övning där 

alla elever är involverade i samma resonemang med samma material. Laborationerna varar i 

de här fallen en längre stund. Waldorfklassen arbetar vid detta tillfälle med eleverna själva 

som laborativt material; 16 barn formerar sig på fyra led och i fyra rader för att visa vad fyra 

gånger fyra är. De gör även klappövningar för att åskådliggöra olika multiplikationstabeller. 

Dessa två övningar kan ses som två delar av en laboration som åskådliggör multiplikation. I 

den traditionellt arbetande klassen förekommer ingen gemensam laboration vi det observerade 

tillfället. 

 

Rummets möblering, synligt laborativt material och andra hjälpmedel 

Waldorfklassens elever sitter parvis vid pulpeter utan ryggstöd. Klassrummet är för övrigt 

sparsamt möblerat och det finns inget synligt laborativt material framme. Den traditionellt 

arbetande klassens barn sitter vid bord som är möblerade i en hästskoform i klassrummet. Det 

laborativa materialet finns placerat på hyllor bakom eleverna längst bak i rummet. Värt att 

notera är att här finns också dator och miniräknare väl synliga för eleverna. I klassen som 

arbetar medvetet laborativt sitter eleverna också vi bord som möblerats i en hästskoform. Alla 

eleverna i den här klassen en egentillverkad låda som de förvarar det laborativa 
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matematikmaterialet i. Vid matematiklektionens start hämtar varje elev sin låda. Även i detta 

klassrum finns miniräknare och dator synligt placerade. I Montessoriklassen sitter eleverna i 

grupper vid bord som är placerade som öar i rummet. Värt att notera här är att klassrummet 

också är utrustat med en stor matta på golvet som utgör plats för gemensamma laborationer 

men även utrymme för den som självständigt vill arbeta där i stället för att sitta vid bordet. I 

Montessoriklassen finns låga bokhyllor längs väggarna med matematikmaterial som är 

lättillgängligt även för de minsta. 

5.2 Resultat av test 

Testet genomfördes i november-december 2007. Testet är en del av de nationella 

ämnesproven i matematik för år 5, åren 2005-2006 (Skolverket, 2005). Den aktuella delen 

mäter bland annat problemlösningsförmåga men också räkneförmåga, känsla för 

positionssystemet och taluppfattning.  

Testet genomfördes, som anges för ämnesproven, i skolår 5 på samtliga skolor. Dock testades 

även Montessoriskolans elever i skolår 4. Detta föranleddes av att eleverna där går i 

åldersblandade grupper med elever för skolår 4 och 5. Alla dessa elever började år 1 vid 6 års 

ålder och gick alltså inte i förskoleklass. Eleverna har sedan möjlighet att tillsammans med 

lärare och föräldrar välja om de skall gå 6 eller 7 år inom skolans tidigare år och mellanår. 

Inom de flesta andra skolkonstruktioner går barnen ett år i förskoleklass och sedan 6 år inom 

skolans tidigare år och mellanår. Sammanfattningsvis ansåg vi det svårt att klart definiera om 

år 4-eleverna skall tillhöra undersökningsgruppen eller ej. Vi valde alltså att ta med dem och 

för att resultatet skulle bli så rättvist som möjligt valde vi att redovisa både hela 

Montessoriklassen och resultatet avseende enbart de elever som åldersmässigt är jämngamla 

med övriga år 5-elever. 

Testet bestod av fyra delar och innehöll allt som allt 18 uppgifter. Den första delen handlade 

om problemlösning. Den andra delen undersökte elevernas förståelse av olika 

lösningsmetoder vid division. Del tre bestod av räkneuppgifter där elevernas färdigheter i de 

fyra räknesätten kontrollerades. I den fjärde och sista delen skulle eleverna läsa ut ett tal 

skrivet med bokstäver och teckna det med siffror och utföra en beräkning med detta tal. 

Denna del av testet mätte förståelse av positionssystemet.  
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Problemlösningsförmåga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.5: Problemlösningsförmåga. 

 

Kommentar till diagram 5.5: 

Uppgifterna 1-3 är så kallade benämnda tal. Det vill säga att problemet finns angivet i en 

löpande text och det står inte klart uttryckt vad som skall beräknas och med vilket räknesätt. 

Barnen måste läsa texten och själva formulera den matematiska operationen. De handlar i tur 

och ordning om att; beräkna vilken väg som är längst, hur många gånger man måste gå för att 

få med sig ett visst antal äpplen och hur många äpplen totalt ett antal barn lyckats bära med 

sig. Förutom att eleverna skall finna och teckna problemen så är beräkningarna ganska svåra 

att utföra med växling i flera steg. Den här uppgiftsgruppen som behandlar 

problemlösningsförmågan hos eleverna klarar eleverna från den medvetet laborativa klassen 

bäst med ett genomsnitt på 63 procent rätt. Intressant är att se att Waldorfklassen har 

förhållandevis bra resultat på uppgift 2 men genomsnittligt hamnar de på 49 procent. Den 

åldersblandade Montessoriklassen har de lägsta resultaten. Där klarar endast i genomsnitt 25 

procent av eleverna uppgifterna. Bättre går det för de elever som är år 5 elever i 

Montessoriklassen; där har i genomsnitt 53 procent av eleverna har rätt på uppgifterna. Trots 

att de är avsevärt bättre än sina åldersblandade kollegor så ligger resultatet 10 procentenheter 

under den medvetet laborativt arbetande klassen. Den traditionellt arbetande klassen ligger 

nästan lika lågt som Montessori 1 med 29 procent rätt i genomsnitt. Generellt sett kan sägas 

att lösningsfrekvensen på de här uppgifterna är ganska låg. I den medvetet laborativt 

arbetande klassen som klarade sig bäst här är det i genomsnitt fortfarande knappt 4 av 10 som 

inte klarar att lösa dessa uppgifter tillfredsställande. 
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Förståelse av olika lösningsmetoder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.6: Förståelse av olika lösningsmetoder. 

 

Kommentar till diagram 5.6: 

Uppgifterna 4a-4c undersöker elevernas förståelse av olika sätt att utföra en division. 4a 

presenterar fyra olika metoder och barnen skall ringa in de alternativ de anser att de förstår. I 

uppgift 4b skall barnen försöka använda så många av metoderna i 4a som möjligt för att lösa 

en given division. Dock räcker det att eleverna löser divisionen med en metod på ett 

tillfredsställande sätt för att uppgiften skall vara godkänd. I 4c gäller det att lösa en given 

division på det sätt de finner bäst. Uppgiften innehåller växling. Uppgift 4a är inte 

poänggrundande enligt PRIM - gruppens bedömningsanvisningar (Skolverket, 2005) utan 

utgör snarast ett stöd för eleverna i deras arbete med uppgifterna 4b och 4c. Vi har valt att 

hantera 4a på samma sätt, det vill säga att inte ta med den i vårt resultat. Generellt sett ligger 

lösningsfrekvensen ganska högt i uppgift 4b men betydligt lägre för 4c. Det gäller alla 

grupper utom Waldorfklassen; de har lika hög lösningsfrekvens på båda uppgifterna med 64 

procent. Den medvetet laborativt arbetande klassen ligger i denna uppgiftsgrupp högst med i 

genomsnitt 88,5 procent rätt. De båda Montessorigrupperna ligger i särklass lägst på denna 

uppgift med i genomsnitt 46,5 respektive 40 procent rätt. Klassen som arbetar traditionellt 

klarar uppgifterna bättre och har en lösningsfrekvens på i genomsnitt 63,5 procent. Det är 

intressant att notera att Montessorigrupperna ligger så lågt under de övriga. Detta kan bero på 

att den laborativt arbetande klassen, den traditionellt arbetande klassen och Waldorfklassen 

diskuterar olika lösningar på tavlan, medan Montessoriklassen enbart arbetar med varje elevs 

tänkesätt. Det är också värt att notera att uppgift 4c uppenbart vållat ett flertal elever större 

problem än uppgiften 4b. Skillnaden uppgifterna emellan är att 4c innehåller växling medan 
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4b inte gör det. De enda elever som inte verkar tycka att det är svårare att dividera med 

växling än utan är Waldorfklassens elever.  

Färdighet i de fyra räknesätten nr1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.7: Räkneuppgifter. 

 

Kommentar till diagram 5.7: 

I uppgifterna 5a-5c uppmanas eleverna att lösa tre givna räkneoperationer på det sätt de själva 

finner lämpligast. Uppgifterna innehåller i tur och ordning addition, subtraktion och 

multiplikation, alla med växling i flera steg.  Eleverna uppmanas också att redovisa hur de går 

till väga. Uppgifterna är tecknade horisontellt. Generellt har uppgifterna ganska låg 

lösningsfrekvens i våra grupper men framför allt den laborativt arbetande klassen och även i 

viss mån den traditionellt arbetande klassen utmärker sig med betydligt högre 

lösningsfrekvens än de övriga. De uppnår i genomsnitt 69 procent respektive 56 procent. 

Waldorfskolan elever uppnår 35 procent medan Montessoriskolans grupper M1 och M2 

endast kommer upp till 22 procent respektive 33 procent i genomsnitt. Anmärkningsvärt är 

Montessori 1 där endast 7 procent av eleverna klarar att subtrahera med växling (uppgift 5b). 

För alla grupper bereder subtraktionen och multiplikationen större problem än additionen. 

Eleverna i den traditionellt arbetande klassen, Montessori 1 och Montessori 2 har störst 

problem med subtraktionen medan multiplikationen framstår som något enklare. För 

Waldorfklassen är förhållandet det omvända och multiplikationen framstår som klart svårare 

än additionen och subtraktionen. Den här typen av uppgifter blir svåra att lösa om man inte 

behärskar lite mer avancerad skriftlig huvudräkning och har en god taluppfattning alternativt 

är skicklig på formaliserad algoritmräkning. Notera att endast 5 av 15 staplar når över 50 

procentstrecket.   
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Färdighet i de fyra räknesätten nr2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.8: Räkneuppgifter. 

Kommentar till diagram 5.8: 

Den här gruppen uppgifter handlar om huvudräkning. De två första är givna additioner som 

enklast löses genom att räkna upp. Uppgifterna är tecknade horisontellt. De två följande är 

givna divisioner den första är enkel att lösa om man kan multiplikationstabellerna. Den andra 

kan vara lite svårare eftersom den innehåller division med 100. Uppgifterna är båda tecknade 

som bråk med åtföljande likhetstecken. Resultatet för den här gruppen uppgifter visar inte på 

något uppenbart mönster; för en grupp ter sig uppgift 6a lättast medan någon annan grupp 

verkar uppleva uppgift 6c som lättast. Uppenbart är dock att det är något särskilt med uppgift 

6d. För den traditionellt arbetande klassen, Montessori 1 och Montessori 2 är 

lösningsfrekvensen för 6d exceptionellt lågt jämfört med lösningsfrekvenserna för uppgifterna 

6a-6c. I genomsnitt uppnår grupperna Waldorf, Montessori 1, Montessori 2 och traditionellt 

arbetande mellan 60 och 65 procent i lösningsfrekvens. Den medvetet laborativt arbetande 

klassen uppnår hela 91,5 procent i genomsnitt. 

Additionerna 6a och 6b lämpar sig bäst att lösa genom att man funderar ut hur mycket som 

behövs för att fylla upp till närmaste hela hundratal. Därefter tas denna mängd från talet som 

skall adderas och slutligen läggs den resterande mängden till. Man kan anta att detta är en typ 

av uppgifter som ofta övas och att de passar många elevers, och kanske lärares, sätt att tänka. 

Detta förhållande verkar även gälla den första divisionen som löses lättast med hjälp av 

tabellkunskaper. Generellt har uppgifterna en relativt hög lösningsfrekvens; notera att endast 

4 av 16 staplar ligger under 50 procentstrecket och dessa staplar avser alla den andra 

divisionen innehållande division med 100. 
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Färdighet i de fyra räknesätten nr3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.9: Räkneuppgifter. 

 

Kommentar till diagram 5.9: 

Uppgifterna 7a-7d följer upp sviten av huvudräkningsuppgifter. 7a och 7b är givna 

subtraktioner där den stora utmaningen är att hålla reda på positionerna. 7c och 7d är givna 

multiplikationer. 7c är lätt att lösa med hjälp av multiplikationstabellerna, 7d innehåller 

multiplikation med 10; alla fyra är tecknade horisontellt. Den här gruppen uppgifter har i 

särklass högst lösningsfrekvens för alla klasser. Klassen som arbetar laborativt har så högt 

som 95,5 procent rätt i genomsnitt. Waldorfklassen uppnår lägst lösningsfrekvens med i 

genomsnitt 64 procent.  Även den traditionellt arbetande klassen presterar ganska lågt och 

uppnår i genomsnitt 68 procent rätt. Montessori 1 uppnår i genomsnitt 78 procent och 

Montessori 2 uppnår 87,5 procent rätt. Värt att notera här är att både Montessori 1 och 

Montessori 2 av någon anledning placerar sig högre i förhållande till Waldorf och den 

traditionellt arbetande klassen vilket de inte gjort i de övriga uppgiftsgrupperna. Kanske är det 

ett genomslag av att man inom Montessoripedagogiken lägger stor vikt just vid förståelse av 

positionssystemet (uppgift 7a och 7b) och multiplikation av stora tal (uppgift 7c). Värt att 

notera är också att det inte verkar föranleda eleverna lika stora bekymmer att multiplicera med 

10 (uppgift 7d) som att dividera med 100 (uppgift 6d). 
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Förståelse av positionssystemet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. 9: Förståelse av positionssystemet. 

 

Kommentar till diagram 5.9: 

I uppgift 8a gäller det för eleverna att läsa ut ett femsiffrigt tal som är skrivet med bokstäver. 

Sedan gäller det att teckna samma tal med siffror. I 8b skall eleverna sedan utföra en 

subtraktion med hundra från det tecknade talet. Uppgift 8a ställer höga krav på läsförmågan; 

ett mycket långt, 16 bokstäver, och ovanligt ord skall läsas ut. Dessutom är det nödvändigt 

med en god uppfattning av positionssystemet så att eleven klarar att placera det utlästa talets 

siffror på rätt positioner. Svårighetsgraden ökar dessutom genom att det i talet saknas 

hundratal och ental. Av samma skäl är 8b också ganska svår då det gäller att subtrahera 100 

från ett tal som saknar hundratal. Lösningsfrekvensen för dessa uppgifter ligger varken 

speciellt lågt eller högt för någon av klasserna. Dock skall noteras att subtraktionen, uppgift 

8b, har berett eleverna klart större problem än uppgift 8a. Även här klarar sig den klassen som 

arbetar laborativt bäst. I genomsnitt når de upp till 72 procent rätt. Montessori 2 klarar dessa 

uppgifter bättre med i genomsnitt 60 procent, än både den traditionellt arbetande klassen, i 

genomsnitt 38,5 procent, Waldorfklassen, i genomsnitt 49,5 procent, och Montessori 1 som 

når upp till 39,5 procent rätt i genomsnitt. Vi kan fundera på om de som misslyckats i uppgift 

8a gjort det beroende på att de inte klarar att läsa ut det långa ordet rätt eller om det beror på 

att de är osäkra på positionssystemet. Båda bristerna kan ju orsaka fel i svaret. Därtill måste vi 

notera att uppgift 8b bygger på att 8a blev rätt. Alltså kan lösningsfrekvensen i 8b inte direkt 

ställas i jämförelse med övriga deluppgifter i testet som alla är oberoende av varandra. 8b 

mäter annars med renodlat elevernas förståelse för positionssystemet och det kan tyckas 

olyckligt att den beroende av 8a.  För att få en bild av hur väl eleverna lyckats med 8b i de 

olika klasserna kan man jämföra hur stor andel av de som klarat 8a som även klarat 8b. Då 

64

55

83

46

80

35

22

61

33
40

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

procent

uppgift 8a uppgift 8b

W

T

L

M1

M2



60 

 

ligger fortfarande den medvetet laborativa klassen högt men Montessori 1 visar på lika höga 

resultat. 

5.3 Resultat av intervjuer i år 2 

 

Upplägg av en lektion i matematik i år 2 

Lärare T2 håller sina elever samlade inom ett temaområde i det aktuella läromedlet. När ett 

nytt område ska behandlas samlas eleverna för gemensam laboration. 

 

Det känns bra att samla alla för en gemensam genomgång. 

 

Hon arbetade tidigare utan läromedel, men upplevde det som svårt att få en ordentlig 

överblick över elevernas kunskaper. Hon uttrycker att hon har funderingar om användningen 

av läromedel och hon tror att en kombination mellan läromedel och eget material vore det 

bästa. Vidare menar hon att det är lätt att glömma det konkreta materialet. 

Jag är fortfarande kluven när det gäller att använda matematikbok, men jag tror att en 

kombination av bok och handplockade uppgifter är bäst. Det är lätt att glömma 

konkretionsmaterialet. 

 

Lärare T2 menar också att läromedlet kan uppfattas som stressande och har därför valt att 

stryka sidor i boken. Hon upplever att eleverna känner glädje för matematiken och att de 

tycker om sin bok och hon poängterar att hon brukar ha laborativt material väl synligt för 

eleverna. 

 

Jag brukar ha uppdukat laborativt material på ett bord. 

 

Lärare W2 beskriver att under en 4- veckorsperiod arbetar eleverna intensivt med matematik 

cirka 90 minuter varje morgon. Därefter följer en period då eleverna bara har ett par lektioner 

i veckan med matematik. Hon anser att det främjar elevernas utveckling i matematik. 

 

På så sätt befäster eleverna sina kunskaper. 

 

Lärare W2 arbetar utan läromedel även om det finns funderingar på om en del elever skulle 

utvecklas mer om de använde sig av läromedel. 

 

Man kan ställa sig frågan om vissa elever kunde ha nytta av en lärobok för att få mer 

stimulans i sitt arbete. 
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Hon berättar att även om de varvar de olika räknesätten så tränas varje räknesätt extra en 

vecka i taget. 

 

Vi blandar de olika räknesätten, men varje räknesätt tränas extra en vecka i taget. 

 

Vidare anser hon att det inte är bra med färdiga tal för då blir matematiken kvantitativ istället 

för kvalitativ. Istället bör man laborera för att få förståelse. Hon påpekar att undervisningen 

alltid utgår ifrån det konkreta och att de gör allt material själva och hon säger att det är viktigt 

att åskådliggöra matematiken och att man ska kunna använda den i praktiken. 

 

Lärare M2 poängterar att det är svårt att beskriva en enskild lektion. Undervisningen läggs 

upp utifrån de uppsatta mål som finns för varje årskurs och vilken nivå eleverna befinner sig 

på. 

 

Det är svårt att beskriva en enskild lektion eftersom de alltid är en del av en helhet… 

beroende på hur snabbt barnen arbetar och lär sig. 

 

Generellt sett menar hon att när ett nytt område planeras utgår hon från 

Montessoripedagogikens trestegstanke 1-konkret, 2-abstrakt och 3-kombination mellan 

konkret och abstrakt. Hon börjar alltid med en gemensam konkret genomgång. Vid nästa 

tillfälle delas gruppen i två olika delar. Den ena gruppen får tillfälle till ytterligare konkret 

genomgång och den andra gruppen går vidare till en mer abstrakt laborerande och 

resonerande med siffror och symboler. Denna sist nämnda grupp arbetar sedan vidare 

självständigt. Den första gruppen följer senare upp med samma abstraktionslaboration som 

den första gruppen, för att även de arbeta självständigt. Eleverna får i detta tredje steg ett antal 

möjliga övningar som handlar om det aktuella området att välja på till sin planering. De kan 

själva välja om de vill arbeta individuellt eller samarbeta. Lärare M2 poängterar att det är 

viktigt att eleverna kommer vidare från det konkreta till det abstrakta. 

 

Det är viktigt att barnen kan komma vidare och släppa det konkreta materialet och har de 

svårt för det måste vi hjälpa dem att finna vägar. 

 

Lärare L2 säger också att det är svårt att ge något generellt svar på hur en lektion läggs upp. 

 

Det är svårt att ge ett precist svar man måste ta hänsyn till elevernas behov. 

 

Hon menar dock att varje nytt moment föregås av en gemensam genomgång med konkretion 

och laborativt material. Alla eleverna har vid detta tillfälle oftast det laborativa material som 

de själva tillverkat framme. Till varje nytt moment finns ett antal så kallade ”problemkul” 

(problemlösningar på olika nivåer), ”labbkul” (laborationer på olika nivåer) och ”spelkul” 

(kortspel samt tärningsspel på olika nivåer). Lärare L2 poängterar att varje ny lektion börjar 

med repetition av föregående och oftast förekommer det även en ny laboration; detta för att se 
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sammanhanget dem emellan. Hon upplever att det blir lättare att gå från det konkreta till det 

abstrakta om man arbetar så. 

 

För att försöka knyta ihop lektionerna så det blir som en röd tråd genom arbetet. 

Möjligheterna att gå från det konkreta till det abstrakta blir lättare då. 

 

Lärare L2 menar vidare att det är viktigt att återkoppla matematiken till vardagen. Hon säger 

också att efter hand som de flesta släpper konkretionsmaterialet ger hon dem större 

utmaningar. Hon poängterar att det är viktigt att eleverna kommer vidare. Vidare framhåller 

hon att de har stora möjligheter att låta eleverna arbeta utifrån sina förutsättningar eftersom 

det finns tillgång till pedagoger från fritidshemmet och att det finns speciallärare under 

matematiklektionerna. 

 

Vi har stor fördel här eftersom vi har tillgång till samverkanstid med fritids… vi har också 

tillgång till speciallärare under lektionerna i matematik… 

 

Lärare L2 poängterar vikten av att hitta ett läromedel som känns ”rätt”. Läromedlet som 

används i klassen är uppbyggt på ett sådant sätt att det är lätt att individanpassa 

undervisningen. Det har lagts ner mycket tid i arbetslaget för att välja läromedel som passar 

deras sätt att nå målen. Den lärare som möter hennes elever har lång erfarenhet av att arbeta 

utan läromedel och har ett stort engagemang när det gäller matematik. 

 

När jag började arbeta på denna skola kände jag mig ganska osäker eftersom de flesta 

arbetade utan läromedel i matematik. Det kändes svårt att inte ha något material att luta sig 

mot detta material har även de lärare som har stor erfarenhet nappat på. Vi har haft många, 

långa diskussioner om läromedlet och hur vi bäst tillgodoser elevernas behov med hjälp av 

laborativ matematik. 

 

Kommentar:  

 

Vi kan se att samtliga av våra respondenter börjar varje nytt område i matematiken med en 

gemensam laborativ övning. Samtliga tycker att detta är viktigt. Tre av lärarna, lärare W2, 

lärare M2 och lärare L2 säger vidare att laborationer förekommer i stort sett varje lektion. 

Dessa lärare poängterar också vikten att gå från det konkreta mot det mer abstrakta. Hälften 

av lärarna, lärare W2 och lärare L2 säger att eleverna själva har fått vara med och skapa det 

konkretionsmaterial som finns i klassrummet.  

 

Lärare M2 och lärare L2 uttrycker båda att det är svårt att beskriva en typisk lektion, eftersom 

de kan se väldigt olika ut beroende på vad eleverna har för behov. Dessa båda lärare 

poängterar också vikten av att inte fastna i ett konkret tänkande. Eleverna måste få stöd för att 

komma vidare. Lärare W2 menar att det är viktigt att eleverna får arbeta intensivt med 

matematiken under en period för att under nästa period ha färre lektioner och därmed befästa 

sina kunskaper. 
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 Lärare L2 och lärare T2 använder sig av läromedel i sin undervisning, Lärare L2 poängterar 

till skillnad från lärare T2 vikten av att välja ”rätt” läromedel. Hon anser att stort stöd har 

funnits från det att hon mottags och att hon får hjälp av en mer erfaren lärare för att välja 

läromedel. Lärare T2 menar att det är viktigt att stryka de uppgifter i boken som uppfattas 

som stressande. Lärare M2 och lärare W2 arbetar utan läromedel. Lärare W2 poängterar att 

läromedlet gör matematiken kvantitativ istället för kvalitativ. Lärare M2 säger att eleverna 

själva får välja om de vill arbeta enskilt eller i grupp med det material som finns tillgängligt. 

Lärare L2 säger att det finns stöd från flera pedagoger i klassrummet bland annat från 

speciallärare. 

 

Laborativa hjälpmedel/material i undervisningen i år 2 

 

Lärare T2 menar att allt som kan användas i matematikundervisningen används för att öka 

förståelsen för skapa inre bilder. För att sinnena ska tränas och för att matematiken ska vara 

rolig. 

 

Allt man kan använda, till exempel miniräknare, klossar, spel, kort. Aktivspel, kottar, 

makaroner, måttband, mini- klockor. På datorn tränar de till exempel ”Matteknep” och 

andra matematikövningar som finns inlagda. 

 

Lärare T2 menar att eleverna tar egna initiativ till att hämta laborativt material under 

förutsättning att det finns synligt. 

 

Om det finns uppdukat och inbjudande… annars inte… 

 

Lärare W2 säger att allt laborativt material som används utgår från det praktiskt – konkreta för 

att sedan övergå till att eleven får lära sig teckna det teoretiskt. Hon menar att eleverna får ett 

förhållande till det som görs praktiskt. 

 

Man får ett förhållande till det man gör om man gör det praktiskt. Vi utgår alltid från det 

praktiska – konkreta. 

 

Hon använder sig av kulramar, kastanjer och bönor och hon poängterar också att den egna 

kroppen används. Mycket åskådliggörs även på tavlan. Vidare säger hon att eleverna hämtar 

laborativt material på eget initiativ. 

 

Lärare M2 poängterar att det är självklart att laborativt material används, eftersom det behövs 

för att gå från det konkreta till det abstrakta. 

 

Det laborativa materialet används naturligtvis eftersom det är ett självklart inslag i 

pedagogiken… det behövs för att konkretisera det svåra och göra det mer begripligt. 
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Hon säger att det typiska Montessorimaterialet används, men även mer konventionella 

material används. 

 

Till exempel självrättande läggspel av Palintyp, pussel och snottror. 

 

Lärare M2 säger vidare att eleverna hämtar det laborativa materialet på eget initiativ. Hon 

menar dock att användningen minskar allteftersom eleverna blir äldre. Elever som inte har 

förstått kan ibland känna ett motstånd mot materialet. Hon poängterar dock att det är viktigt 

att arbeta vidare med det konkreta om de inte har fått en förståelse. 

 

Det laborativa materialet används flitigt och är populärt… Därefter minskar användningen 

allteftersom barnen blir större.   … Barn som jag ser inte riktigt har förstått kan jag hämta 

materialet till fast de själva egentligen kanske inte vill. Det är viktigt att de arbetar vidare 

om de inte har förstått. 

 

Lärare L2 menar att laborativt material är nödvändigt för att skapa förståelse. Hon menar att 

det mesta kan användas som laborativt material. 

 

Det känns som om vi använder det mesta… nöden har ingen lag. 

 

Lärare L2 säger vidare att alla elever hämtar konkret material. Matematiklektionerna ända till 

år 6 bygger på ett arbete med konkretions/laborativt material. De ser det som en naturlig del 

av undervisningen. Hon menar vidare att det däremot inte alltid används. 

 

Alla elever hämtar konkretions material i början av lektionen. Ända upp i årskurs 6 bygger 

vi matematiklektionerna kring konkretions material så det är lika bra att det blir en vana för 

dem. Sedan är det inte alltid de behöver använda det, men då finns det i alla fall där vid 

behov. 

 

Kommentar:  

 

Samtliga respondenter poängterar vikten av konkretions/laborativt material. Samtliga säger 

sig använda sig av det i undervisningen. Samtliga respondenter menar också att eleverna 

hämtar materialet på eget initiativ. Lärare T2 säger att materialet måste finnas synligt för att 

eleverna ska hämta det självmant. Lärare M2 menar att användningen minskar efter hand som 

eleverna blir äldre. Hon menar vidare att åt en del av eleverna hämtas materialet, fast de själva 

inte vill, eftersom det är viktigt att de fortsätter att arbeta med konkretionsmaterial om de inte 

har förstått.  

 

 

Den optimala undervisningen i matematik i år 2 
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Lärare T2 menar att arbetspassen gärna får vara långa så att man hinner med att både laborera 

och arbeta vidare i boken. Hon menar också att de samtal som förs angående matematik är 

viktiga eftersom läraren då får en uppfattning om hur eleverna tänker. Hon poängterar också 

vikten av att koppla matematiken i skolan till verkligheten samt att lära eleverna tänka på vad 

som är rimligt samtidigt som eleverna upplever att det är lustfyllt. 

 

Eleverna måste förstå nyttan med det de gör till exempel kunna växla pengar genom att 

leka affär… Det ska vara luststyrt. 

 

Vidare poängterar hon att det är viktigt att utgå från det eleverna kan. Hon säger också att 

datorn ska användas vid behov och att det inte får vara läroboken som styr för mycket. 

 

Läroboken får inte styra för mycket. 

 

Lärare W2 säger att det är viktigt att matematiken kopplas till vardagen. Utgå ifrån det 

praktiska, omvandla det till teoretiskt och sedan pröva det praktiskt igen.  

 

Att man får omvandla det man lärt så att man vet vad det verkligen rör sig om… genom att 

titta på ett pepparkakshus, mäta det, rita egna mallar och göra ett nytt hus. 

 

 Hon säger också att det är viktigt att utgå från det konkreta och gå mot det abstrakta, att utgå 

från det eleverna kan. 

 

… utnyttja den utvecklingsperiod barnet befinner sig i på bästa sätt. 

   

Vidare poängterar hon att det är viktigt att eleverna får vara kreativa och uttrycka hela 

människan i ett sammanhang. Hon säger att det är viktigt att kunna de fyra räknesätten, se 

mönster, hitta samband, att eleverna har taluppfattning och förstår den geometriska delen. 

 

Lärare M2 uttrycker att det pedagogiska sätt de använder sig av är det optimala. Hon säger att 

de alltid utgår ifrån det konkreta och går mot det abstrakta. Hon poängterar vikten av att varje 

nytt steg bygger på det förra och att det förebygger elevernas nästa steg. 

 

Dessutom är Maria Montessoris arbetsgång så genialisk. Varje nytt steg bygger på det förra 

och det förbereder barnet för nästa. Allt är mycket logiskt och metodiskt. 

 

Lärare L2 menar att det optimala är när man har gått från det konkreta mot det abstrakta och 

märker att eleverna förstår. Hon säger att det är viktigt att eleverna förstår att matematiken i 

skolan ska användas i verkligheten. 
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Man vill ju att eleverna ska förstå matematikens användningsområden. 

 

Hon menar vidare att det är viktigt att matematiken engagerar eleverna och att de upplever 

den lustfylld. Hon säger också att det är viktigt att utgå ifrån det eleverna kan och bygga 

vidare på det och hon nämner också att samtal kring matematiken är viktiga. 

 

Kommentar:  

 

Samtliga respondenter betonar vikten av att gå från det konkreta mot det abstrakta. De 

poängterar också vikten av att utgå ifrån elevernas nivå. Samtliga respondenter menar också 

att elevernas förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiken, se nyttan i vardagen, 

är viktiga. Lärare T2 och Lärare L2 betonar i detta sammanhang att det är viktigt att eleverna 

tycker att matematiken är lustfylld. Dessa båda respondenter nämner också vikten av samtal 

kring matematiken. Lärare T2 vill gärna att lektionerna ska vara långa, gärna en hel 

eftermiddag och hon säger också att läromedlet inte får styra undervisningen för mycket. 

5.4. Resultat av intervjufrågorna i år 5 

Upplägg av en matematiklektion i år 5  

 

Lärare T5 menar att det är svårt att ge ett generellt svar på den frågan. 

Det är väldigt varierat. 

Hon säger att hennes lektioner tidigare liknade varandra men sedan medvetenhet om barns 

olika sätt att lära vuxit fram tas mera hänsyn till det. Hon menar vidare att barn behöver få 

matematik på olika sätt och att hon arbetar konkret genom att rita bilder och skriva om det till 

matematikens språk samt förankras matematiken i verkligheten genom att olika frågor ställs.  

Jag tar exempel från verkliga livet till exempel bråktal, då jag delar mellan syskon. Jag 

ställer också ofta frågor som vad har du för nytta av detta? 

Vidare uttrycker hon att många elever saknar strategier och menar vidare att dessa måste 

tränas genom att tänka praktiskt. Ständiga diskussioner om hur eleverna tänker måste 

förekomma. Hon vill att det som är abstrakt ska tänkas praktiskt och konkret. Hon säger också 

att kreativa barn klarar matematiken bättre.  

Lärare W5 berättar att man arbetar med matematiken i perioder och att inga läromedel 

används. Hon poängterar att tabellerna tränas dagligen konkret med kroppen som hjälpmedel. 

Det kan klappas eller rabblas, en rispåse kastas runt, talen kan ritas. 

Hon säger också att huvudräkningen tränas med hjälp av det visuella och auditiva. 
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Vi har burkar märkta med de fyra räknesätten, med hjälp av en pensel dunkar jag ett visst 

antal på en burk, kombinerar det med en annan burk och så vidare. Detta ger huvudräkning 

i flera led med auditiv hjälp. 

Lärare W5 säger vidare att genomgångar sker i helklass eller i grupp. Alla eleverna räknar 

därefter tal som konstrueras av lärarna och eleverna själva. Hon säger också att skriftlig 

huvudräkning enligt Rockström stimulerar till problemlösning.  

Lärare M5 säger att upplägget av en lektion varierar utifrån vilket område eleverna arbetar 

med. Hon arbetar utifrån materialet ”Mattestegen” som är uppbyggt för att möjliggöra att alla 

elever arbetar utifrån sin nivå men med samma område inom matematiken. Eleverna planerar 

själva hur mycket de ska räkna under den kommande veckan. Hon menar att eleverna kan 

behöva stöd i denna planering. 

Detta behöver ibland styras upp så att de varken gapar över för mycket eller tar i för lite. 

Hon säger att det nationella provet i år 5 gör att eleverna ibland måste öka i tempo för att 

hinna gå igenom alla avsnitt. 

Ibland känns det svårt när det inte riktigt finns tid för eleverna att fullt ut arbeta i sin egen 

takt. 

Hon har gemensamma genomgångar där begrepp och olika sätt att lösa uppgifter på belyses 

och bearbetas och hon menar att genomgångarna ser olika ut beroende på vilket område som 

ska gås igenom, samt vilka behov eleverna har. Under områden med mått och mätning 

används mycket lektionstid till övningar där man uppskattar och sedan kontrollmäter. Arbetar 

lärare M5 med områden som berör bråk görs konkreta laborationer med olika material. 

Områden med numeriska beräkningar och problemlösningar kräver mer resonerande och 

värderande genomgångar på tavlan. Geometri och problemlösningar arbetar man också med 

genom att klippa ut figurer för att tydliggöra. 

Man måste ju ta hänsyn till vad man ska gå igenom och vilka behov eleverna har. 

Lärare L5 säger att det är svårt att ge ett generellt svar på hur en lektion läggs upp. Dels beror 

det på vilket område eleven ska arbeta med och dels beror det på vilket behov eleverna har. 

Området och elevernas behov styr ju hur lektionen byggs upp. 

Hon arbetar utan läromedel eftersom inget läromedel har passat hennes arbetssätt. Hon säger 

dock att det läromedel de använder i de lägre åldrarna på skolan tilltalar hennes sätt att arbeta 

men att materialet ännu inte finns mer än till år 3. Hon säger dessutom att de länge 

diskuterade vilket läromedel de skulle använda i de tidiga åren för att de skulle kunna möta 

varandra på ett bra sätt. 

Vi la ner mycket tid på att välja rätt läromedel i de tidigare åren. Läraren som började där 

kände sig otrygg och ville gärna ha något att luta sig mot. Men nu har vi hittat ett läromedel 

som tilltalar oss. 
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Hon säger att i stort sett varje lektion innehåller någon laboration. Varje nytt område som 

berörs börjar med en gemensam genomgång och hon menar att det är viktigt knyta an till 

tidigare kunskaper och genomgångar för att eleverna ska se ett samband med det som de lärt 

tidigare inom samma område. Vidare säger lärare L5 att kopplingen mellan matematiken och 

elevernas vardag är viktig. Vid genomgångar försöker hon att vara mycket tydlig. 

Ibland tror jag att jag är ”överkonkret” i mina genomgångar men jag vill ju att alla ska 

förstå.  

Hon påpekar att eleverna till viss del får ta ansvar över sin egen planering men att det 

fortfarande är många som behöver stöd i det. 

Det finns en risk att de tar den enkla vägen och inte ger sig några direkta utmaningar. 

 

Kommentar: 

Vi kan se att flertalet av lärarna i år 5 börjar varje nytt område med en gemensam genomgång. 

Lärare W5 och lärare L5 arbetar utan läromedel medan lärare M5 arbetar med läromedlet 

”Mattestegen” som är konstruerad så att eleverna kan arbeta utifrån sina förutsättningar. 

Lärare T5 säger inte tydligt vilket läromedel som används i undervisningen, men hon betonar 

att hänsyn måste tas till barnens olika sätt att lära. Lärare T5 betonar att det ständigt behöver 

föras diskussioner om hur eleverna tänker och hon säger sig arbeta mycket praktiskt.  

Flertalet av lärarna säger att de har svårt att generellt sett beskriva hur en lektion läggs upp. 

De menar att det är elevernas behov och vilket område eleverna arbetar med är det som styr. 

Lärare W5 arbetar med matematiken i olika perioder och poängterar att tabellerna tränas varje 

dag konkret med kroppen som hjälpmedel. Lärare M5 och lärare L5 säger båda att eleverna 

undviker att använda Laborativa hjälpmedel när de blir äldre, dels beroende på att det blir 

utmärkande och dels beroende på att behovet inte längre är lika stort. Lärare M5 och lärare L5 

säger att eleverna delvis får ta ansvar över sin undervisning, men att eleverna behöver stöd för 

att inte ta i för mycket eller väljer den enkla vägen och gör för lite.  

 

Laborativa hjälpmedel/material i undervisningen i år 5 

Lärare T5 menar att laborativa hjälpmedel används eftersom flera sinnen används och att 

eleverna tar in abstrakta saker på olika sätt. Hon använder sig av en mängd olika laborativa 

material. 

Jag använder till exempel bråktavlor, kuber, snottror, pengar, klockor, måttband, tidtagarur, 

alla elever har egna miniräknare och lathund för multiplikationstabellen. 

Vidare uttrycker hon att eleverna endast ibland går och hämtar hjälpmedel. Många känner sig 

misslyckade om de hämtar och väljer därför att inte göra det. 
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Vissa gör det andra känner sig dumma i huvudet, då hämtar de inte. Det är inte alltid heller 

rätt barn som hämtar laborativt material. 

Lärare W5 säger att laborativt material används i undervisningen. Hon vill att många sinnen 

ska användas vid inlärningen. 

Vi tränar bland annat huvudräkning med hjälp av visuella och auditiva övningar. 

Hon säger sig använda tärningar samt tändstickor och flanellograf för att synliggöra bråk. Det 

laborativa materialet används för att göra matematiken mer konkret för eleverna. 

För att det är lättare att tänka med konkret, bildlikt och åskådligt material. 

Hon menar också att de flesta eleverna inte längre använder laborativt material eftersom de 

inte längre har behov av det. 

De flesta eleverna har lämnat detta stadium. 

Lärare M5 presenterar det laborativa material som är lämpligt att använda sig av inom det 

aktuella området i matematik. Eleverna väljer sedan själva om de vill använda det eller inte. 

Hon menar att det ser väldigt olika ut från elev till elev och från område till område. Lärare 

M5 anser att det är viktigt att de inte fastnar i hjälpmedlen utan att de kommer vidare. 

Bråk och procenträkning är abstrakt, där använder de material men mycket av materialet 

har de ”vuxit ifrån”. 

Lärare M5 kan se att det finns elever som hade behövt ta stöd i det laborativa materialet men 

som inte vill använda det. Hon menar att det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska 

använda laborativt material. 

Föräldrarna anser att deras barn inte behöver det och då ska de inte heller sitta och jobba 

med det. 

Lärare L5 menar att laborativt material används vid genomgångar i varje nytt område. Vid 

genomgångarna ser eleverna vilka laborativa material som passar till området. Hon anser att 

många av uppgifterna som tilldelas eleverna kräver ett laborativt material. 

Eftersom jag gör mycket av uppgifterna i matematik själv blir det ofta att jag beskriver 

vilka hjälpmedel de kan behöva redan i början av uppgiften ofta hämtar eleverna det direkt 

för att slippa hämta det, sedan är det inte alltid att de använder det. 

Hon ser också att elevernas behov av laborativt hjälpmedel inte är lika stort när de blir äldre. 

Det är viktigt att eleverna släpper det laborativa hjälpmedlet när de blir äldre, behovet av 

det ska ju minska och gör det. 

 

Kommentar: 
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Samtliga respondenter använder sig av laborativa hjälpmedel för att konkretisera 

matematiken. Läraren i den traditionellt arbetande klassen och läraren i Waldorfklassen 

poängterar att laborativa hjälpmedel gör att flera sinnen används i inlärningen. De övriga 

lärarna i år 5 presenterar de laborativa hjälpmedel som anses passa det aktuella området. 

Medan lärare M5 sedan låter eleverna själva välja om de vill använda det eller inte låter 

Lärare L5 ofta det laborativa materialet ingå i uppgifterna som eleverna får. Lärare M5 anser 

att det laborativa materialet oftare används i bråk och procenträkning eftersom dessa områden 

är mer abstrakta. Lärare M5 och Lärare T5 anser att några av eleverna som behöver 

hjälpmedel väljer bort det eftersom de känner sig misslyckade. Lärarna i Montessoriklassen 

och i den laborativt arbetande klassen anser att inte alla eleverna längre har behov av att 

använda det laborativa materialet. Dessa båda respondenter säger vidare att det är viktigt att 

eleverna går vidare, lämnar det laborativa hjälpmedlet. Lärare W5 anser att de flesta eleverna 

inte längre har behov av laborativt hjälpmedel och lärare M5 säger också att det finns 

föräldrar som inte vill att deras barn ska använda laborativt material. 

 

Den optimala undervisningen i matematik i år 5 

 

Lärare T5 menar att det optimala hade varit om man hade haft olika rum för matematiken där 

man kunde uppleva och känna matematiken. Att arbeta utifrån teman anser hon vara bra 

eftersom alla sysslar med samma saker även om de använder olika lång tid och är på olika 

nivåer. Hon önskar att eleverna ska arbeta inom samma område i matematiken fast på olika 

nivåer. Hon menar vidare att kvalitet är bättre än kvantitet och hon poängterar vidare att 

matematiken handlar om vad eleverna behöver för att klara sin vardag. 

Det hela har att göra med matematik i praktiken. Vad ska man ha för bas för att klara 

vardagen? 

De delar inom matematiken som hon poängterar är att uppskatta, göra överslag samt att kunna 

huvudräkning. Hon säger också att den ökade insikten om att elevernas behov är olika gör att 

kommunikationen är extra viktig. 

En ändrad omvärld kräver andra saker av lärare idag. 

 

Lärare W5 poängterar att den optimala undervisningen är när man når fram till alla eleverna 

och de befinner sig på en jämn nivå. Hon menar också att det optimala är när man kan vara 

fler än en pedagog i klassrummet. 

När man kan få hjälp av någon kollega. 
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De inslag som hon anser vara extra viktiga är de fyra räknesätten, att förstå ordningen i 

matematiken och se samband. Hon anser också att geometri är viktigt och att matematiken 

används i de praktiska ämnena. 

Att matematiken övas konkret tillexempel i slöjd och hantverksämnena. 

Lärare M5 menar att det sätt de arbetar på där man utgår ifrån helheten i grunden är det 

optimala sättet. Hon poängterar vikten av mer tid och att elevernas egen lust att lära är deras 

drivkraft. 

Eleverna är intresserade och vill lära hos oss men det är inte alltid det finns tid så att alla 

alltid kan få arbeta helt färdigt eftersom målen i år 5 skall uppfyllas. 

Lärare L5 menar att den optimala undervisningen är när man når alla eleverna och får dem 

engagerade inom alla områden, när de känner glädje och lust. 

Eleverna måste förstå syftet med undervisningen, se att de har nytta av det de lär sig. 

Hon poängterar avslutningsvis också vikten av att samtala matematik. 

 

Kommentar: 

 

Flertalet av respondenterna i år 5 menar att den optimala undervisningen är när man når alla. 

Lärare M5 och lärare L5 säger också att det är viktigt att eleverna själva känner lust inför sitt 

lärande och att få dem engagerade. Lärare T5 säger att den optimala undervisningen skulle 

vara om det fanns tillgång till olika rum där matematiken kunde upplevas och kännas. Vidare 

säger hon i likhet med lärare M5 och lärare L5 att alla eleverna arbetar inom samma områden 

i matematiken fast på olika nivåer, vilket lärare L5 och lärare M5 redan gör. Lärare T5 

nämner detta som teman. Hon poängterar också att den optimala undervisningen ger eleverna 

en bra bas i matematik så att de klarar vardagen. Hon poängterar vidare att det krävs andra 

saker av lärare idag och att kvalitet är viktigare än kvantitet. Lärare W5 önskar att det fanns 

mer pedagoger i klassrummet. Lärare M5 önskar att det fanns mer tid så att alla kunde arbeta i 

sin egen takt utan att tänka på nationella prov. Lärare L5 nämner också att den optimala 

undervisningen innehåller samtal kring matematiken och att eleverna ser syftet med 

undervisningen i matematik. 
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6. ANALYS 

Syftet med denna studie är att undersöka om laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren kan 

förebygga matematiksvårigheter. Med ett nationellt ämnesprov i år 5 vill vi se om de elever 

som arbetat laborativt med matematiken under de tidiga skolåren visar bättre resultat än de 

som inte gjort detta. Vidare vill vi i de intervjuer vi gör med lärarna i år 2 och i år 5 se om det 

i deras syn på den optimala undervisningen finns något som tydligt visar på metoder, som 

specialpedagogen kan implementera hos klasslärare när det gäller matematikundervisningen. 

Vi väljer därför att granska olika arbetssätt inom skolan.  

Vi jämför hur man arbetar med matematiken i en Montessoriklass, i en Waldorfklass och en 

klass som arbetar medvetet laborativt. Som jämförelse i vår studie studerar vi också en skola 

med traditionell undervisning i matematik (se Begrepp). De skolår vi studerar är år 2 och år 5. 

Vi använder oss av observationer, test och intervjuer som metoder för att nå vårt syfte. Här 

nedan gör vi en analys av de resultat vi kom fram till. Vi försöker i vår analys att hitta likheter 

och olikheter samt lyfta fram sådant som är utmärkande eller som förvånar oss. 

6.1 Analys av observationerna 

I detta avsnitt har vi valt att jämföra de observationer vi gjorde i de olika klasserna: 

Montessoriklassen, Waldorfklassen, en klass som arbetar traditionellt och en som arbetar 

laborativt. Vi redogör för de skillnader och likheter vi har iakttagit och vad orsakerna kan 

vara. Syftet med vår uppsats är att se om laborativt arbetssätt används ute på våra skolor och 

att jämföra olika pedagogiska riktningar. Utifrån detta syfte har vi delat in analysen av 

observationerna efter samma tema som i resultatdelen. Följande teman analyseras: 

 

 Eleven hämtar laborativt material på eget initiativ. 

 Läraren hämtar laborativt material till vissa elever. 

 Läraren konkretiserar genom att rita/ skriva på tavlan. 

 Gemensamma laborationer i klassen. 

 Rummets möblering, synlig laborativt material och andra hjälpmedel. 

 

Eleven hämtar laborativt material på eget initiativ 

Vi ser under våra observationer att framför allt den klass som arbetar medvetet laborativt 

använder laborativt material i stor utsträckning. I denna klass har eleverna redan en 

egentillverkad låda med laborativt material som de också har för vana att ta fram till 

lektionens början. Orsaken till att eleverna själva i så stor utsträckning plockar fram det 

laborativa materialet inför lektionen kan vara att de känner sig väl förtrogna med detta 

material och att de förväntas använda det under lektionen. 
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I Montessoriklassen hämtar eleverna laborativt material i måttlig mängd och det är bara ett 

fåtal elever i den klass som arbetar traditionellt och i Waldorfklassen som väljer att använda 

sig av ett laborativt material. I Waldorfklassen använder knappast några elever laborativt 

material, men de har gemensamma laborationer där hela kroppen används istället för ett 

material. I den klass som arbetar traditionellt var det bara 2 elever som själv tog fram 

laborativt material. En orsak till detta kan vara att klassen nyligen flyttat och materialet står på 

hyllor bakom eleverna och att det därmed inte är synligt för eleverna. Om eleverna i den 

medvetet laborativ arbetande klassen tar fram materialet för att det förväntas av dem kan man 

omvänt tänka sig att övriga elevgrupper inte gör det därför att det inte finns en sådan 

förväntan på dem. Det finns ett tydligare utrymme för elevernas egna val i de övriga 

grupperna. Det är annars förvånande att Montessoriklassens elever inte hämtar laborativt 

material i större utsträckning eftersom den pedagogiken så tydligt förknippas med ett 

laborativt arbetssätt som bygger på Montessorimaterialet. I den traditionellt arbetande klassen 

förväntade vi inte att eleverna skulle arbeta så mycket med något laborativ material och därför 

upplever vi heller inte resultatet som förvånande. 

 

Läraren hämtar material till vissa elever 

Lärarna i de olika klasserna hämtar endast material till ett fåtal elever. I den klass som arbetar 

laborativt har eleverna redan materialet framför sig. Läraren hämtar självklart inte något 

material i den här klassen eftersom det uppenbart inte föreligger något behov. Vi vet inte hur 

läraren hade agerat om det varit någon elev som inte hade material på sin bänk. I de andra 

klasserna är det bara en elev i respektive klass som får denna hjälp. Detta kan bero på att 

eleverna är vana vid att själva hämta hjälpmedel vid behov och att läraren ser detta som ett 

elevansvar eller att elever känner sig ”dumma” och därför inte vågar fråga efter materialet. 

Inom Montessoripedagogiken läggs stor vikt vid elevens egna val av arbetsmetod, därför är 

det sannolikt så att läraren överlämnar ansvaret i stor utsträckning till eleverna i 

Montessoriklassen. Vi kan däremot inte utesluta att det finns elever i gruppen som väljer bort 

material för att inte riskera att verka ”dum”. I de övriga två grupperna, Waldorfklassen och 

den traditionellt arbetande klassen kan vi inte veta vilket alternativ som ligger bakom att 

eleverna inte ber om material. Det finns alltså en risk med att lärarna inte kräver att eleverna 

skall arbeta laborativt och att vissa elever väljer bort det för att inte verka ”dumma”. Ett 

problem som är lätt att komma förbi genom att införa ett obligatorium. Detta resonemang 

gäller naturligtvis också för föregående rubrik. 

 

Läraren konkretiserar genom att rita/skriva på tavlan 

Det är bara i Waldorfklassen som läraren konkretiserar talen på tavlan. De andra klasserna 

använder sig inte av detta hjälpmedel. Detta kan bero på att lärarna tycker det är för svårt för 

eleverna att förstå denna förklaring och i stället använder sig av laborativt material, medan 

Waldorfklassen lärare tycker att detta sätt åskådliggör uppgiften på ett bra sätt.  
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Gemensam laboration i klassen 

I samtliga klasser utom den som arbetar traditionellt, har man gemensamma laborationer. 

Både den klass som arbetar laborativt och Montessoriklassen använder sig av material som 

lappar, pärlor och klossar vid laborationerna. Detta skiljer sig mycket från Waldorfklassen där 

eleverna i stället använder sina kroppar som ett ”laborationsmaterial” vid till exempel 

klappövningar av multiplikationstabellen. Waldorfpedagogiken lägger stor vikt vid att 

eleverna skall uppleva matematiken med alla sinnen och därför framstår detta som ett 

naturligt arbetssätt och det är därmed inte särskilt förvånande. I Montessoriklassen och den 

medvetet laborativ arbetande klassen är eleverna samlade kring en gemensam laboration med 

hjälp av något laborativt material. Till skillnad från Waldorfklassen arbetar eleverna i dessa 

två grupper en längre stund med samma laboration medan Waldorfeleverna genomför flera 

övningar för att åskådliggöra olika moment. Laborationerna är således upplagda på ett lite 

annorlunda sätt i Waldorfklassen. 

 

Rummets möblering, synligt laborativt material och andra hjälpmedel 

Waldorfklassen skiljer sig från de andra klasserna. Där sitter eleverna parvis vända mot tavlan 

Detta kan bero på att tavlan används mycket som ett konkretiserande verktyg. Waldorfklassen 

har inga synliga hjälpmedel såsom dator och miniräknare. De klasser som arbetar laborativt 

och traditionellt sitter båda vid bord formade som en hästsko. Detta kan bero på att man då 

lättare kan ha gemensamma laborationer på golvet i mitten. I dessa klasser finns också 

hjälpmedel som miniräknare och dator synliga. I Montessoriklassen sitter eleverna i grupper 

vid bord. Klassrummet är även utrustat med en stor matta där eleverna kan ha gemensamma 

eller enskilda laborationer. Det förvånar oss att Montessoriskolans klassrum inte är utrustat 

med hjälpmedel som dator och miniräknare. Detta kan dock vara ett utslag av att man inom 

Montessoripedagogiken inte fokuserar på regelrätt räkning i de tidiga skolåren utan arbetar för 

att eleverna skall få en god taluppfattning och begreppsbildning. 

Det matematiska materialet är väl synligt i den klass som arbetar laborativt och i 

Montessoriklassen. I Waldorfklassen finns materialet dolt bakom draperier i tyg och i den 

klass som arbetar traditionellt finns materialet på hyllor bakom eleverna. Inom 

Waldorfpedagogiken finns en uttalad strävan om en lugn och harmonisk miljö. Ett klassrum 

som är sparsamt möblerat med få saker framme skapar naturligtvis ett större lugn än ett 

klassrum med många saker synligt placerade. Där måste man alltså välja vilket som är 

viktigast; harmonin eller väldigt lättillgängligt material. Självklart kan detta problem kringgås 

genom att eleverna vänjs vid att hämta fram material från ett skåp eller, om det behövs, att 

läraren uppmanar dem till detta. 
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6.2 Analys av testerna 

Syftet med vårt arbete är även att se om laborativt arbete i de tidiga skolåren kan förebygga 

matematiksvårigheter. Som ett sätt att mäta detta har vi valt att testa elever i skolår 5 inom 

varje pedagogisk riktning eller metod. Testet vi använt är ett delprov ur nationellt ämnesprov i 

matematik för skolår 5 (Skolverket, 2005). Eftersom testen genomfördes under senare delen 

av höstterminen och att de egentligen är avsedda att användas under vårterminen kan detta ha 

en negativ inverkan på resultatet, vilket vi naturligtvis är medvetna om. Proven avser dock att 

mäta grundläggande matematiska kunskaper och vi anser därför att detta inte bör vara 

avgörande för de resultat som uppnås.   

I analysen av testerna har vi valt att dela redovisningen efter de fyra delar som vi använde vid 

redovisningen av resultaten av testerna. Dessa teman används vid analysen av testet: 

 

 Problemlösningsförmåga. 

 Förståelse av olika lösningsmetoder vid division. 

 Färdigheter i de fyra räknesätten. 

 Förståelse av positionssystemet. 

 

Vi blev mycket förvånade över det låga resultat som eleverna från Montessoriklassen, 

Waldorfklassen och den klass som arbetade traditionellt visade. Den klass som arbetade 

laborativt visade däremot ett mycket bättre resultat. Vi såg att den skola som i år 2 arbetar 

medvetet laborativt, där eleverna hade eget laborativt material i sina lådor lyckades bäst på ett 

nationellt ämnesprov i matematik i år 5. Detta kan bero på att klassen har arbetat mycket 

laborativt under de tidiga åren, men också på att läraren säger i intervjun att det är viktigt att 

eleven känner till syftet med undervisningen. Även om Montessoriklassen år 2 arbetade på 

liknande sätt var det ett stort antal som inte klarade detta prov i år 5. Detta kan bero på att 

Montessoriklassen är en åldersblandad klass och ett stort antal elever tillhör år 4. Om man 

räknar bort elever från år 4 får eleverna i Montessoriklassen ett bättre resultat. De ligger dock 

fortfarande lägre än den klass som arbetar medvetet laborativt.  

 

Problemlösningsförmåga 

De uppgifter som mäter problemlösningsförmåga klarade den medvetet laborativ arbetande 

klassen bäst. Det lägsta resultatet har Montessoriklassen, vilket förvånar oss, eftersom de 

använder sig av många laborativa inslag i sin undervisning. Skillnaden mellan dem och den 

medvetet laborativ arbetande klassen är framför allt att det i Montessoriklassen ges stort 

utrymme för elevernas egna arbete medan de medvetet laborativ arbetande eleverna i större 

utsträckning arbetar med gemensamma laborationer. Den traditionellt arbetande klassen ligger 

också mycket lågt på dessa uppgifter och det kan vara ett utslag av att eleverna i stor 

utsträckning arbetar självständigt i sina läroböcker, vilket kanske inte skapar den matematiska 

förståelse som krävs för tillfredsställande arbete med problemlösning. Eleverna från 
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Waldorfklassen klarar problemlösningen förhållandevis bra. Waldorfpedagogiken lägger stor 

vikt vid upplevelsen av matematiken och det kan vara ett effektivt sätt att grundlägga den 

förståelse som behövs för problemlösaning. Resultatet på problemlösningsförmågan i 

samtliga klasser var dock generellt låg, vilket är särskilt viktigt att notera eftersom läroplanen 

betonar detta område extra mycket.  

 

Förståelse av olika lösningsmetoder vid division 

I Montessoriklassen är det endast i genomsnitt 40 procent av eleverna som har förståelse för 

flera lösningsstrategier. Detta kan bero på att man i mindre utsträckning diskuterar olika 

möjliga lösningsmetoder jämfört med övriga klasser och i stället låter varje elev fokusera på 

sitt eget sätt att tänka. I den medvetet laborativt arbetande klassen arbetar eleverna i stor 

utsträckning tillsammans och det är tänkbart att de då får rika tillfällen att jämföra sina 

strategier med varandra. Denna klass hade högst lösningsfrekvens på dessa uppgifter också.  

Alla klasser utom Waldorfklassen har lättare för att utföra division utan växling än med. Det 

är intressant att fundera på varför. Det kan förstås vara slumpen som gör att Waldorfeleverna 

klarar att dividera lika bra utan som med växling eller också har de faktiskt en tydligare 

förståelse för begreppet division. Som ett tredje alternativ kan vi tänka oss att dessa elever är 

särskilt skickliga i att utföra kort division och därför inte får problem vid växling. I 

Montessoriklassen som är åldershomogen är det endast en tredjedel av eleverna som kan 

dividera utan växling som också kan göra det med växling. Detta är ett anmärkningsvärt lågt 

resultat. Det kan vara ett utslag av att Montessorieleverna i stor utsträckning tillåts arbeta i sin 

egen takt och kanske inte kommit så långt i sin utveckling inom division. 

 

Färdigheter i de fyra räknesätten 

Alla klasserna har en låg lösningsfrekvens på uppgifter där man ska redovisa hur man går 

tillväga för att lösa räkneoperation gällande subtraktion, addition och multiplikation. Störst 

lösningsfrekvens har klasserna som arbetar laborativt och traditionellt. Detta kan bero på att 

de är vana att använda sig av papper och penna och att skriva ner hur de tänker. Samtliga 

klasser har lättare för att utföra huvudräkningar och bara skriva ner svaret. Det är tänkbart att 

eleverna arbetat mycket med den här typen av uppgifter som ofta återfinns i matematikböcker 

alternativt lätt låter sig lösas med skriftlig huvudräkning. I alla klasser utom den som arbetar 

medvetet laborativt är det dock många elever som har svårigheter att dividera med talet 100. 

Vad som föranleder denna svårighet kan vi tyvärr inte uttala oss om. Montessoriklassen klarar 

sig bättre på de uppgifter där det gäller att behärska positionssystemet. En orsak till detta kan 

vara att Montessoripedagogiken lägger stor vikt vid förståelsen av positionssystemet. 

Egentligen borde då Montessorieleverna också klara av divisionen med 100, eftersom den 

operationen är nära besläktad med förståelse av positionssystemet, men så är inte fallet. 
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Förståelse av positionssystemet 

De uppgifter som mer tydligt mäter förståelse av positionssystemet har föranlett eleverna 

vissa svårigheter. Detta behöver inte bero på att barnen inte förstår talets uppbyggnad. Det 

kan också bero på brister i läsförmågan eller ovana att läsa ut tal, eftersom eleven själv skall 

läsa ut talet som är skrivet med bokstäver. Den medvetet laborativt arbetande klassen och den 

åldersblandade gruppen i Montessoriklassen har den högsta lösningsfrekvensen på dessa 

uppgifter. Waldorfklassen och den traditionellt arbetande klassen har en medelmåttig 

lösningsfrekvens. Generellt för alla grupperna är att eleverna får stora svårigheter när det 

gäller att subtrahera 100 från ett stort tal som inte innehåller 100-tal. Det uppstår alltså 

växling i flera led. Om vi kikar tillbaka på uppgifterna 6d och 7d så kan vi se att eleverna 

uppenbart har liten förståelse för positionssystemet. I uppgift 6d gällde det att dividera med 

100 och i uppgift 7d gällde det att multiplicera med 10. Lösningsfrekvensen för uppgift 7d är 

betydligt högre än för 6d vilket vittnar om att eleverna inte har förstått positionssystemets 

princip; uppgifterna löses ju i grund och botten på samma sätt. Sammantaget kan vi se att 

positionssystemet är svårbemästrat, men att den medvetet laborativt arbetande klassen och 

den åldersblandade gruppen i Montessoriklassen klarar detta bäst. 

6.3 Analys av intervjuresultaten 

I detta avsnitt jämför vi svaren vi fått från lärare i år 2 med de svar vi har fått från lärarna i år 

5. Vi gör också en jämförelse mellan olika pedagogiska metoder. Vi berör varför några svarar 

som de gör, samt vilka orsakerna kan vara och om det finns några märkbara skillnader och 

likheter i svaren eller om några av svaren är förvånande. Syftet med våra intervjuer är som 

framgått tidigare att ta reda på i vilken utsträckning laborativa hjälpmedel förekommer i 

matematik undervisningen. 

Inför analysen av våra intervjuer kan vi utifrån vårt syfte kategorisera våra frågor till de tre 

teman som vi tidigare nämnt: 

 

 Upplägg av en matematiklektion. 

 Laborativa hjälpmedel/material i undervisningen. 

 Den optimala undervisningen i matematik. 

 

 

Analys av upplägg av en matematiklektion 

Vi kan se att samtliga respondenter med undantag av lärare T5 börjar varje nytt område med 

en gemensam laborationsövning. Lärare T5 betonar i stället att hon arbetar mycket praktiskt 
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med matematiken och att det ständigt måste föras diskussioner med eleverna angående 

matematik. De respondenter som arbetar inom Waldorfpedagogiken, Montessoripedagogiken 

och medvetet laborativt arbetssätt arbetar samtliga ofta eller i stort sett varje dag med 

laborationer. De som avviker från detta är således de lärare som arbetar traditionellt. 

Lärarna inom Montessoripedagogiken bygger upp sina lektioner utifrån de tre steg som 

kännetecknar pedagogiken. Lärare i år 2 arbetar utan läromedel medan lärare i år 5 arbetar 

med ett läromedel som ger utrymme för individanpassning. Båda dessa lärare betonar vikten 

av att utgå från elevernas behov när en lektion planeras. 

Waldorflärarna arbetar helt utan läromedel. De arbetar intensivt med matematiken under en 

period för att i nästa period endast ha ett fåtal lektioner i matematik. De använder ofta 

kroppen som hjälpmedel. Lärare W2 menar att läromedel gör matematiken kvantitativ istället 

för kvalitativ men hon funderar samtidigt över om några elever skulle utvecklas positivt om 

de hade läromedel att tillgå. Det laborativa material som används på lektionerna konstrueras 

oftast av lärarna och eleverna själva. 

De lärare som arbetar medvetet laborativt säger sig använda mycket laborativt/konkret 

material. De vill att eleverna ska se det laborativa materialet som en naturlig del av 

undervisningen, därför uppmuntras eleverna att hämta sitt laborativa material redan i början 

av lektionerna. Dessa lärare säger sig ha lagt mycket tid på att diskutera vilket läromedel som 

ska användas i år 1-3 för att bäst tillgodose det eleverna möter senare. Lärare L5 har lång 

erfarenhet och ett stort engagemang för laborativt arbetssätt utan läromedel och hon finns med 

och stöttar lärare L2 som känner sig osäker utan läromedel. Lärare L2 är den enda som säger 

sig ha tillgång till flera pedagoger under matematiklektionerna. Bland annat är hon den enda 

som nämner att specialläraren finns att tillgå, vilket förvånar oss. Dessa båda lärare säger sig, 

i likhet med lärare inom Montessoripedagogiken, tydligt utgå ifrån elevernas behov när de 

planerar sina lektioner. 

De lärare som arbetar traditionellt använder sig båda av läromedel i sin undervisning. Lärare 

T2 stryker uppgifter i läromedlet för att eleverna inte ska känna stress. Lärare T5 menar att 

lektionerna tidigare liknande varandra men hon menar också att nu har medvetenheten blivit 

större om att eleverna lär på olika sätt och att hänsyn måste tas till det. 

 

Analys av laborativa hjälpmedel/ material i undervisningen 

Samtliga våra respondenter använder konkret/laborativt material i sin undervisning. De menar 

alla att det är viktigt att använda sig av det i undervisningen för att konkretisera matematiken. 

Samtliga respondenter i år 2 säger att eleverna hämtar laborativt material på eget initiativ. 

Lärare T5 och lärare W5 är de två respondenter som betonar vikten av att använda laborativa 

hjälpmedel så att flera sinnen används vid inlärningen. 

De lärare som arbetar med Montessoripedagogiken menar att behovet av det laborativa 

materialet minskar efter hand som eleverna blir äldre. De kan också se att det finns elever som 
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väljer bort det trots att behov finns. Samtidigt som dessa lärare kan se att det laborativa 

materialet är viktigt anser de att eleverna måste gå vidare i sin utveckling och släppa det 

laborativa materialet. Lärare M5 presenterar det konkretionsmaterial som kan vara till hjälp 

inom ett visst område, sedan är det upp till varje elev om de vill använda sig av det eller inte. 

Lärare M5 säger att det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska använda sig av 

laborativt material, vilket förvånar oss. 

Lärare som arbetar utifrån Waldorfpedagogiken använder kroppen för att göra matematiken 

konkret, men även annat material används. Lärare W2 åskådliggör mycket på tavlan medan 

lärare i årskurs 5 menar att de flesta av eleverna har lämnat det konkreta materialet eftersom 

de inte har behov av det. 

Lärare som arbetar medvetet laborativt ser till skillnad från de övriga lärarna det 

laborativa/konkreta materialet som obligatoriskt. Lärare L5 ser att behovet minskar när 

eleverna blir äldre. Lärare L5 anser i likhet med lärare inom Montessoripedagogiken att det är 

viktigt att eleverna inte fastnar i det laborativa materialet. 

De lärare som arbetar traditionellt använder sig av en mängd olika laborativa material. Lärare 

T2 säger att det är viktigt att materialet är väl synligt för att eleverna ska använda sig av det 

och lärare T5 ser att flera elever väljer bort det laborativa materialet trots att behov finns.  

 

Analys av den optimala undervisningen i matematik 

 

Samtliga respondenter poängterar att det är viktigt att utgå från den kunskapsnivå eleverna 

befinner sig på. Respondenterna uttrycker detta på lite olika sätt, men den tolkning vi gör är 

att de i stort sett menar samma sak. Samtliga respondenter i år 2 poängterar vikten av att gå 

från det konkreta mot det abstrakta och koppla matematiken till vardagen. Detta gör även 

lärare T5 och lärare W5. Samtliga lärare i år 5 menar att det är viktigt att alla elever arbetar 

inom samma område i matematiken, vilket lärare M5 och lärare L5 redan gör. 

 

De lärare som arbetar med Montessoripedagogiken menar att det sätt de arbetar utifrån är det 

optimala. Lärare M5 poängterar elevernas lust att lära och att det finns en önskan från hennes 

sida att eleverna fullt ut fick arbeta i sin egen takt utan att behöva känna stress inför de 

nationella proven. 

De lärare som arbetar utifrån Waldorfpedagogiken menar att det är viktigt att kunna de fyra 

räknesätten och att kunna koppla matematiken till vardagen. Lärare W2 säger också att det är 

viktigt att eleverna får vara kreativa och uttrycka hela människan i ett sammanhang. Lärare 

W5 tycker att det hade varit optimalt om hon hade haft tillgång till fler pedagoger under 

matematiklektionerna. 
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De lärare som arbetade medvetet laborativt poängterar i stort sett samma saker, nämligen 

lusten att lära hos eleverna samt vikten av att prata matematik. I likhet med de som arbetar 

utifrån Montessoripedagogiken verkar de vara nöjda med sättet de arbetar på. 

De lärare som arbetar traditionellt poängterar vikten av att samtala kring matematiken. De 

menar också, i likhet med lärarna från Waldorfpedagogiken att matematiken måste kopplas 

till vardagen. Lärare T2 önskar att arbetspassen var längre så att eleverna hann med att arbeta 

både med laborationer och i läromedlet. Samtidigt menar hon att läromedlet inte får styra för 

mycket och att eleverna måste känna lust i lärandet. Lärare T5 önskar att det fanns olika rum 

för matematiken där eleverna kunde använda sina sinnen för att utvecklas i matematiken. 

Vidare säger hon att lärare behöver andra kompetenser idag än tidigare och att kvalitet är 

viktigare än kvantitet.  
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7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Vi inleder vårt avslutande kapitel med ett avsnitt innehållande en sammanfattning av vår 

studie, dess syfte, upplägg och resultat. Därefter följer ett diskussionsavsnitt där vi under 

några centrala rubriker knyter våra resultat till den litteratur som vi bygger vår studie på. 

7.1 Sammanfattning 

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka om laborativt arbetssätt i de tidiga åren kan 

förebygga matematiksvårigheter. Genom att titta på tidigare forskning och fakta i ämnet och 

att göra en empirisk studie söker vi svar på följande frågor:  

 
 I vilken omfattning förekommer laborativa hjälpmedel i matematik i år 2?  

 Har elever i år 5, som arbetar laborativt under de tidiga skolåren, en bättre förmåga att 

lösa matematiska problem i de nationella ämnesproven i matematik? 

 Är någon av de olika pedagogiska metoderna en bättre metod för matematisk 

problemlösningsförmåga? 

 Vilka arbetssätt kan specialpedagogen implementera hos klassläraren för att stärka en 

matematisk förmåga hos eleverna? 

 

I studien vill vi jämföra olika pedagogiska arbetssätt i matematiken för att se om det kan finns 

någon metod som är bättre för att nå förståelse i matematik hos eleverna. Därför jämför vi 

undervisningen i en traditionellt arbetande skola, en skola med medvetet laborativt arbetssätt, 

en skola med Montessoripedagogik, samt en skola med Waldorfpedagogik. Vi vill även se i 

vilken omfattning laborativt material används i undervisningen.  

För att kunna jämföra de olika pedagogiska metoderna använder vi oss av strukturerade 

observationer i fyra klasser i år 2. Vidare gör vi semistrukturerade intervjuer med åtta lärare. 

Fyra av lärarna arbetar mot skolår 2 och fyra av dem arbetar mot skolår 5. För att se om några 

pedagogiska metoder lyckats bättre än andra genomför vi även ett nationellt ämnesprov för år 

5 (Skolverket, 2005). 

Vi är dock angelägna om att understryka att studien har fokus på åtta specifika lärare och 

deras undervisning. Därmed ska inte de resonemang som vi för här ses som en allmängiltig 

diskussion om laborativ matematik, utan endast relateras till just dessa specifika lärare. 

De flesta av våra respondenter säger i intervjuerna att de använder konkret/laborativt material 

i sin undervisning och att de alltid inleder nya moment med gemensamma laborationer. 

Genom våra observationer kan vi se att laborativa hjälpmedel inte förekommer i den 

utsträckning som våra respondenter anser att det bör. I Waldorfklassen och den klass som 

arbetar traditionellt använder knappast några elever laborativt material. Det är endast i 

Waldorfklassen som läraren konkretiserar talen på tavlan. 
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Den klass som medvetet arbetar laborativt har gemensamma laborativa genomgångar, där alla 

elever har laborativt material framför sig på matematiklektionen och de klarar sig bäst på ett 

nationellt ämnesprov i matematik (Skolverket, 2005). Vi kan genom vårt test se att denna 

klass har en bättre förmåga att lösa matematiska problem än de tre andra klasserna i vår 

studie. Även om Montessoriklassen arbetar mycket laborativt med matematiken, har de ett 

lägre resultat på testet än den medvetet laborativt arbetande klassen. 

Vi anser att underlaget visar att medvetet laborativt arbetssätt är ett viktig redskap för läraren 

när matematiken ska konkretiseras. Men det krävs även en tydlig lärarroll, där undervisningen 

medvetet styrs och där uppgifterna i matematik bör finnas på olika nivåer inom samma 

moment, så att eleverna kan arbeta i sin närmaste utvecklingszon. 

Specialpedagogens roll blir då att stötta läraren i arbetet med att skapa en konkret, kreativ och 

laborativ matematikundervisning utifrån varje elevs behov. 

 

7.2 Diskussion 

Genom vår studie har vi fått en bild av varför laborativt arbetssätt behövs i skolans 

matematikundervisning och vad den bör innehålla för att vara framgångsrik. Nedanstående 

översikt visar huvuddragen i uppsatsen så som vi sammanfattar dem i diskussion och slutsats. 
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Laborera mera! 

Varför? 

 

 

Matematisk förmåga: 

 är starkt beroende 

av att utövaren 

besitter 

abstraktionsförmåga 

och kognitiv 

flexibilitet. Båda 

förmågorna  uppnås 

först vid en 

tillräckligt hög 

utvecklingsnivå  vid 

ca 12-14 års ålder. 

Den optimala undervisningen: 

 bör ta avstamp i 

verklighetsbaserade problem 

för att sedan, när eleverna 

“äger” dessa, mer och mer 

glida över på formaliserad 

symbolmatematik. 

 bör vara varierad för att öva 

flexibilitet och oräddhet. 

 bör vara laborativ för att skapa 

inre bilder hos eleverna. 
 

Lärarens och special-

pedagogens roll: 

 läraren bör vara tydlig, 

aktiv och styrande. 

 specialpedagogen bör 

verka för  att 

förebyggande åtgärder 

vidtas. 

 båda bör besitta ett 

inkluderande, 

elevorienterat 

förhållningssätt. 

Teoretisk grund 

Vygotskijs vetenskapsteori säger oss att eleven skall utveckla ändamålsenliga strategier. Detta 

sker genom ett strukturerat lärande i interaktion med andra. Läraren skall hämta eleven på dennes 

nivå och föra henne framåt mot allt större självständighet.  

Ramfaktorteorin menar att ett antal faktorer styr undervisningen och avgör resultatet. Vissa 

faktorer kan läraren påverka, andra måste läraren anpassa sig till. Elevernas förkunskaper och 

undervisningens mål är inte påverkbara. Lärarens sätt att undervisa och väcka intresse hos eleverna 

är däremot möjlig att förändra och spelar stor roll för undervisningens resultat. 

 

Slutsats 

Matematikundervisningen bör vara individualiserad så att varje elev arbetar i sin närmaste 

utvecklingszon men samtidigt sammanhållen av gemensamma laborationer som stödjer elevernas 

begreppsbildning. Läraren bör styra och leda och samtidigt ge plats för upptäckter och för att våga 

pröva; konkret, kreativt och tillåtande. Specialpedagogen bör stötta läraren i att våga förändra, 

tänka nytt och lösa problem längs vägen. Då kan alla lyckas inom den ordinarie undervisningen. 
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7.2.1 Matematisk förmåga och laborativ undervisning i matematik 

 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer” (Skolverket, 2000 s. 27). Citatet ger oss riktlinjerna för vart hän 

undervisningen i matematik skall sikta. Både matematikens formsida och innehållssida 

betonas. Av tradition har skolmatematiken i stor utsträckning fokuserat på formsidan; framför 

allt metod och uttrycksformer. Eleverna har drillats i algoritmräkning och tabellkunskaper 

medan innehållssidan, problemlösningen, glömts bort. Med den senaste läroplanen, Lpo 94 

(Skolverket 2000), krävs nu mer och med de ändrade kraven förändras också kraven på 

elevernas matematiska förmåga och förståelse.  

 

I litteraturdelen av vår uppsats har vi bland annat studerat grundläggande matematikförståelse 

och räknefärdigheter. Lundberg och Sterner (2006) pekar på ett antal kognitiva funktioner 

som behövs för att eleven ska tillägna sig grundläggande matematisk förståelse. Bland dessa 

funktioner ingår förmågan att abstrahera matematiken. Barnet måste också ha uppnått 

förmågan till kognitiv flexibilitet, vilket innebär att kunna växla mellan innehållssida och 

formsida. Tilltron till den egna förmågan menar författarna också är central. Innan eleven 

tillägnat sig en abstraktionsförmåga måste matematiken bygga på sinnesintryck och 

konkretion (Adler & Holmgren, 1997). Den spatiala förmågan, som ligger till grund för att 

tänka abstrakt och laborera flexibelt i tankarna utvecklas genom hela livet, men vid puberteten 

är den redan ganska väl utvecklad. Före denna period är allt nytt tänkande beroende av 

konkreta upplevelser. Ett laborativt arbetssätt i matematik torde då vara nödvändigt för att 

eleverna skall utveckla en god matematisk förmåga baserad på grundläggande förståelse och 

goda räknefärdigheter (ibid.).  

 

Att studera hur laborativ matematikundervisning bedrivs är ett av studiens syften. Genom 

observationer i skolår 2 och intervjuer av lärare i skolår 2 respektive skolår 5 försöker vi 

skapa en tydlig bild av denna verksamhet. De flesta av våra respondenter anser att de 

använder konkret/ laborativt arbete i sin matematikundervisning. Vikten av att utgå från det 

konkreta för att successivt nå ökad abstraktion poängteras av flera respondenter. Vidare menar 

alla våra respondenter i skolår 2 att de alltid inleder nya moment med en gemensam 

laboration som sedan följs upp av eget arbete inom området. Detta sker för att konkretisera 

och levandegöra matematiken så att förståelsen hos eleverna skall ökas. 

Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken bygger av tradition sin undervisning på 

konkretiserande arbetssätt. I dessa båda pedagogiska riktningar betraktar man barnet ur ett 
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helhetsperspektiv (Montessori, 1998; Ritter, 1997). Montessoripedagogiken bygger sin 

matematikundervisning på ett strukturerat och väl genomtänkt matematikmaterial. Lärare M2 

utgår alltid från det typiska Montessorimaterialet och arbetar enligt den av Montessori 

utarbetade tredelade lektionsserien. Lektionens tre delar bygger på, i tur och ordning, konkret 

laboration, symboler och en kombination av konkret laboration och symboler. I 

Waldorfpedagogiken konkretiseras matematiken med hjälp av material som hämtas i naturen. 

Man befäster också matematiska modeller med hjälp av lekar och kroppsrörelser. Våra 

respondenter inom Waldorfskolan säger att de periodläser olika ämnen. Matematiken läses i 

fyraveckorsperioder då betoningen i skolår 2 ligger på upplevelser. Under nästkommande 

period fokuseras på något annat ämne och då kan upplevelserna av matematiken till fullo 

sjunka in och internaliseras i barnens medvetande. I den traditionella undervisningen bygger 

matematiken till stor del på läromedel i form av olika matematikböcker (Metodboksserien, 

1983).  

 

Samtliga lärare i åk 2, i vår studie, säger att de använder sig av laborativt hjälpmedel i 

undervisningen. I den klass där undervisningen bygger på medvetet laborativa inslag finns 

alltid ett personligt konkretionsmaterial tillgängligt. Denna lärare utgår ofta från konkreta och 

laborativa inslag i sin undervisning och hon använder nästan alltid laborativa inslag i sina 

lektioner, inte enbart som inledning av ett nytt moment. Hon återkopplar nästan alltid till 

föregående lektion och hon anstränger sig för att knyta undervisningen till vardagen så att 

barnen kan känna igen det de gör på lektionerna i matematik med det som sker utanför skolan. 

Malmer (1992) hävdar att matematiken bör vila på en LTG - liknande grund där man 

prioriterar innehållet och låter formen komma senare. Barnen kan då naturligt formulera det 

de gör med egna ord och räknesätten kan ta stöd av varandra. Ljungblad (2003) resonerar på 

ett liknande sätt och betonar att barnen behöver skapa inre bilder och att detta kan ske genom 

lek, laboration och utforskande av matematiken.  

 

Genom våra observationer kan vi se att laborativa hjälpmedel inte förkommer i 

matematikundervisningen i den omfattning som flera av våra respondenter anser att det bör 

förekomma. Detta trots att ett rikt laborativ material finns placerat väl synligt i alla klassrum 

utom i Waldorfklassens. Där har man en medvetet sparsam möblering för att miljön skall vara 

stillsam. I Waldorfklassen använder knappast någon elev heller laborativt material, men de 

har däremot gemensamma laborationer där hela kroppen används istället. Den klass som 

arbetar traditionellt har inga laborativa genomgångar och väldigt få elever använder laborativt 

material, varken som de själva valt eller som läraren tagit fram till dem. Det var endast i 

Waldorfklassen som läraren konkretiserade talen på tavlan.  

 

Vi ser i våra intervjuer att lärare har en klar uppfattning om hur matematikundervisning med 

laborativa arbetsmetoder ska vara, men observationerna visar att de ändå inte fullt ut arbetar 
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så som de egentligen vill. Våra kursplaner (Skolverket, 2000) har klart uppställda mål som 

ska uppnås och mätas bland annat genom de nationella ämnesproven i matematik för skolår 5. 

De nationella tester som utfördes i vår studie visar på skillnader i resultaten. I testresultaten 

kan vi se att tre av de fyra klasserna hamnar lågt i sina resultat. Vad är det då som skulle 

kunna orsaka dessa skillnader? Lärarna säger sig arbeta på liknande sätt med de faktorer som 

vi i litteraturen funnit som viktiga inslag kring undervisningen i matematik.  En av 

förklaringarna till detta skulle, enligt Löwing (2004), kunna vara att pedagogerna har tagit till 

sig de senaste trenderna inom matematiken, men att de inte kan omsätta dessa i praktiken. 

Även Hellström (1985) uppmärksammar detta och menar att lärarna säger sig bygga 

lektionerna på elevernas tankar, vilket man inte sedan kan se vid observationerna. Löwing och 

Kilborn (2002) poängterar hur viktigt det är att klargöra syftet vid användningen av det 

laborativa materialet, eftersom det är först när det används på rätt sätt som det underlättar 

förståelsen. Även Malmer (1992) påpekar att det finns risker med det laborativa arbetssättet 

om det inte används på rätt sätt. Det är dock rimligt att anta att våra respondenter är medvetna 

om hur de skall arbeta med det laborativa materialet och vilket syftet är vid varje enskilt 

tillfälle. De är utvalda av oss för att de använder en medveten pedagogisk metod som 

innehåller laborativa inslag. Lärare T2 och T5 har däremot inte medvetet, laborativ arbetssätt 

och dessa skulle kunna passa in under ovanstående resonemang. Löwing (2004) menar att 

pedagogerna gör så gott de kan, men att de har bristande kunskaper i matematikdidaktiska 

teorier. Vi tycker oss kunna ana samma sak i dagens skola. Många lärare vet egentligen vad 

som krävs för att eleverna ska lyckas i matematik, men de har inte förmågan att omsätta det i 

praktiken. Sannolikt är även dagens lärare starkt präglade av det traditionella sättet att tänka 

kring matematik som ett färdighetsämne; de flesta av oss har gått i skolan med den typen av 

undervisning och vi är undermedvetet påverkade av våra upplevelser.  

 

De läromedel som används kan även bidra till att göra det svårt för lärare att få utrymme till 

de laborativa inslag som de själva anser är nödvändiga. Lärare M5 påpekar ju också att det är 

nödvändigt att öka tempot för att nå målen för skolår 5 och att hon därför känner sig tvungen 

att frångå Montessoripedagogikens grundpelare, att varje barn måste få lära i sin egen takt. 

Lärarna kan uppleva det som svårt att sovra i materialet för att använda de delar som är mest 

användbara för olika elevers behov. Är det möjligt att matematikboken är så välmatad med 

uppgifter att lärare tycker att det är svårt att lämna delar av den för att konkretisera 

delmoment som knyter an till vardagsmatematiken? Några respondenter uttalar att föräldrar 

inte vill att deras barn använder laborativt material, samt att vissa elever skäms över att 

använda laborativt material. Här måste vi fundera över hur dessa tankar har uppkommit och 

hur läraren bemöter sådana uttalanden.  

7.2.2 Den optimala undervisningen 

I vår studie kan vi se att våra respondenter i intervjuerna poängterar likartade faktorer som 

viktiga inslag i en optimal matematikundervisning. Vikten av att gå från det konkreta mot det 
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abstrakta, att utgå från elevernas behov/nivå, att förankra matematiken i elevernas 

vardag/erfarenheter och att samtala kring matematiken är exempel på sådant som 

respondenterna finner angeläget. Samtliga respondenter säger sig använda laborativt/konkret 

material i syfte att konkretisera matematiken. Dessa komponenter har också poängterats i 

litteraturen som viktiga inslag i matematikundervisningen. Bland annat kan vi se att Malmer 

och Adler (1996) poängterar att det är viktigt att ge eleverna verklighetsbaserade uppgifter så 

att de kan gå från det konkreta tänkandet mot det abstrakta matematiska symbolspråket. 

Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten av att konkretisera matematiken för att språkligt 

stödja uppbyggnaden av hållbara tankeformer. Ahlberg (2004) menar att barnens intuitiva 

matematik skiljer sig på ett markant sätt från skolans formella matematik. Barnen relaterar 

direkt till vardagen där problemen löses med hjälp av föremål i ett specifikt syfte. 

Skolmatematiken bygger på skriftliga symboler, räkneprocedurer och abstrakt tänkande.  

 

Våra respondenter menar alltså att de arbetar på ett sätt som stämmer överens med detta 

resonemang och att de på så sätt förebygger svårigheter som annars kan uppstå. Trots att 

undervisningen innehåller de komponenter som vi antar skall generera en god matematisk 

grund visar testet som eleverna genomfört att de ändå har svårigheter i matematik. Det är 

egentligen endast den medvetet laborativt arbetande klassen som visar på ett avvikande 

resultat i positiv riktning. Dessa elever har klart högst lösningsfrekvens på samtliga uppgifter 

och det är också endast denna grupp som kan anses nå upp till en, ur nationell synpunkt 

(Skolverket 2005), godkänd nivå. Övriga klasser har alla svårigheter att uppnå de nationellt 

uppställda målen i matematik (Skolverket 2000). Eftersom vi anser att elevgrupperna är 

rekryterade ur likartade socioekonomiska kontexter kan förklaringen till de olika resultaten 

inte sökas där. Storleken på klasserna är också likartad och alla lärare har matematik i sin 

utbildning. Varför lyckas då lärarna L2 och L5 bättre än övriga? 

 

Det är få olikheter som syns i våra observationer och intervjuer. Den största skillnaden är att 

samtliga elever som har lärare L2 hämtar laborativt material på eget initiativ. Vi anser att det 

är rimligt att anta att den undervisning som bedrivs av lärare L2 är uppbyggd kring laborativt 

material och därför är det både nödvändigt och naturligt att alla barn har material framför sig. 

I de övriga grupperna framstår det laborativa materialet mera som ett möjligt hjälpmedel inte 

som ett nödvändigt material. Detta är ett fenomen som förmodligen också är kännbart för 

eleverna eftersom vissa elever inte vill välja att använda material med hänvisning till att det är 

pinsamt. Detta gäller dock framför allt för eleverna i år 5, men i viss mån även för elever i år 

2 där långt ifrån alla väljer att hämta material att arbeta med.  

 

Vi kan se ett par problem som särskilt behöver belysas. Både Waldorfpedagogiken och 

Montessoripedagogiken bygger på sina särskilda sätt att se på och förhålla sig till barns 

utveckling som ger avtryck i dessa båda pedagogiska metoders utövares syn på den optimala 
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undervisningen. Barn som undervisas med Waldorfpedagogiken har en betydligt lägre 

inlärningstakt under de första skolåren än barn som undervisas inom den traditionella skolan. 

Detta uppkommer därför att Waldorfpedagogiken förespråkar att mycket tid ägnas åt fantasi, 

kroppsrörelse och sinnesupplevelser. Intellektuella färdigheter anser man utvecklas snabbare 

hos det lite äldre barnet när de sinnliga, kroppsliga och emotionella förmågorna har fått stort 

utrymme under de tidiga åren (Carlgren, 1978). Montessoripedagogiken (Montessori, 1998) 

innehåller liknande idéer om vikten av de sinnliga, kroppsliga och emotionella delarna av 

barnets utveckling, men menar att dessa delar skall utvecklas samtidigt som de intellektuella. 

Vidare menar man inom Montessoripedagogiken att det inte är möjligt att forcera elevernas 

lärande, utan att detta är beroende av varje barns sensitiva period. Barnet måste enligt 

Hansson (1994) få arbeta färdigt i sin egen takt. Skolor som arbetar enligt dessa pedagogiska 

synsätt har naturligtvis samma mål till slutet av skolår 9, att arbeta mot och samma krav på 

måluppfyllelse som övriga skolor, men det är viktigt att betänka i sammanhanget att vägen dit 

kan se helt olika ut. I Montessoriklassen är det endast 20 procent som har förståelse för flera 

lösningsstrategier vid division. Detta kan just bero på att man på bekostnad av diskussioner 

om olika tänkesätt i klassen i stället fokuserar på varje elevs egen utveckling. Neuman (1989) 

menar att ny kunskap bildas genom analys av den egna redan existerande uppfattningen. Om 

denna blir utmanad av andra uppfattningar i samspel med andra människor så kan en 

uppfattning av högre kvalitet skapas. Ny kunskap handlar alltså, enligt författaren, inte om att 

bit för bit skall fogas till den redan befintliga kunskapen hos barnen. Om detta stämmer går 

Montessorieleverna i stor utsträckning miste om varandras värdefulla uppfattningar och 

synpunkter. Detta förhållande torde också råda i den klass som arbetar traditionellt där barnen 

i stor utsträckning arbetar individuellt i sina läroböcker. Dock visar eleverna i denna grupp 

bättre resultat än Montessorigrupperna på de uppgifter som mäter förståelse av olika 

lösningsmetoder. I den klass som arbetar traditionellt kan vi däremot se att eleverna har 

mindre förståelse för positionssystemet än Montessoriklassen. Detta kan förklaras med att 

man inom Montessoripedagogiken arbetar mycket konsekvent med just förståelse av 

positionssystemet.  Och att de laborativa inslagen i detta moment får önskvärt resultat, det vill 

säga att barnen får en tydlig inre bild av hur systemet är uppbyggt.  

 

Både Waldorfpedagogiken och den klass som arbetar medvetet laborativt visar en större 

flexibilitet när det gäller problemlösningsförmåga än övriga elevgrupper. En möjlig orsak till 

detta är att de i sin matematikundervisning i stor utsträckning utgår från vardagsmatematik 

som problematiseras och att detta skapar ett ökat reflexivt tänkande. Lärare L2 säger också i 

intervjun att hon ger nya svårare uppgifter till eleverna i takt med att det släpper det laborativa 

materialet. På så sätt arbetar eleverna i den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1999). I 

den klass som arbetar efter Montessoripedagogiken och den klass som arbetar traditionellt 

arbetar barnen i större utsträckning självständigt. Risken är då stor att eleverna inte arbetar i 

sin närmaste utvecklingszon, utan stannar kvar för länge på en för enkel nivå som inte är lika 

utvecklande. 
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Generellt visar resultaten från testen ett lågt resultat på problemlösningsförmåga. Detta gäller 

även för den klass som arbetar medvetet laborativt. Det skall dock noteras att deras resultat är 

klart högre än övriga gruppers och ändå är det så mycket som 40 procent som i genomsnitt 

inte klarar av att lösa dessa uppgifter tillfredsställande. I de övriga elevgrupperna är det 

procenttalet betydligt högre. Ljungblad (2003) anser att man inte kan ta för givet att elever 

klarar att lösa matematiska problem med förståelse bara för att de använder ett laborativt 

material. En del elever arbetar mekaniskt och klarar inte av att översätta den konkreta 

laborationen till matematikspråk.   

 

Våra respondenter menar också alla att det är viktigt att barnen successivt lösgör sig från det 

laborativa materialet och i större utsträckning, som Neuman (1989) uttrycker det, lär sig att 

laborera obehindrat och flexibelt i tanken med tal. Vi kan då fundera över när detta skall ske. 

När är barnets hjärna redo att släppa taget om det laborativa materialet och övergå till en 

undervisning som bedrivs mer abstrakt? Enligt Adler och Holmgren (1997) utvecklas den för 

uppgiften nödvändiga spatiala förmågan mycket fram till puberteten, men den fortsätter sedan 

att utvecklas i långsammare takt under resten av livet. Lundberg och Sterner (2006) pekar på 

olika faser vid inlärning av matematik; den konkreta fasen, den representativa fasen och den 

abstrakta fasen. I den konkreta fasen finns ett behov av att laborera, i den representativa fasen 

kan den lärande övergå till att konkretisera genom att rita och skriva och i den abstrakta fasen 

kan hon sedan lösa problem i tanken. Om vi sätter ihop Adler-Holmgren resonemang och 

Lundberg-Sterners så kan vi se att det torde finnas ett behov av en undervisning som bygger 

på laborationer ganska långt upp i åldrarna beroende på vilket område inom matematiken 

undervisningen rör sig. Rent mognadsmässigt finns självklart en stor variation mellan 

eleverna, men generellt behövs ett laborativt stöd för tanken upp mot 12-14 års ålder. 

Däremot kan vi se att om den konkreta fasen inom exempelvis området addition är passerat så 

övergår eleven till den representativa fasen. Alltså behövs inte längre det laborativa inslaget i 

undervisningen inom addition. Ett arbetsområde som behandlas långt senare är till exempel 

procent som många elever finner svårgripbart. Då behövs det laborativa inslaget igen för att 

undervisningen skall vara optimal; eleverna upplever den konkreta fasen för procenträkning. 

Även under högstadietiden kommer behovet att finnas. Dels har vi sett att vissa barn utvecklar 

den spatiala förmågan långsammare än andra och därför inte har samma möjlighet till abstrakt 

tänkande som sina klasskamrater, dels introduceras ytterligare nya moment som 

ekvationslösning, statistik och sannolikhet. Vi kan se att vissa elever redan i skolår 2 väljer 

bort användandet av laborativt material som stöd. Detta torde strida mot det behov som 

egentligen föreligger. I skolår 5 är det ännu fler som väljer bort laborativt material och då 

anser dessutom lärarna att det är ett riktigt val. Vi kan nu argumentera emot detta.   

 

Ett laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren skulle möjligtvis hos eleven skapa inre bilder 

och strukturer som leder mot en ökad matematisk förmåga. Dock har vi sett att det laborativa 

arbetssättet nödvändigtvis inte enbart är nyckeln till framgång hos eleverna. Den optimala 
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matematikundervisningen måste vara allsidig. Verschaffel, Greer och Torbeyns (2006) 

betonar att barn använder multipla metoder för att lösa matematiska problem. Vi har också 

sett att Waldorfpedagogiken och Montessoripedagogiken inte är särskilt framgångsrik vid en 

jämförelse med den traditionellt arbetande klassen. Vad dessa tre metoder har gemensamt är 

att de alla arbetar ensidigt utifrån sin modell. Undervisningen i den medvetet laborativt 

arbetande klassen har visat sig vara mest framgångsrik av dem alla och den utmärker sig på 

två sätt:  

 Laborationerna är självklara och nödvändiga inslag vid varje lektionstillfälle, inte ett 

fristående komplement som i de andra metoderna. 

 Undervisningen innehåller alltid varierande inslag som problemlösning, laborationer 

och spel. 

 

7.2.3 Lärarrollen och specialpedagogen 

Matematik är ett kommunikationsämne, men alltför många elever lämnas åt att i så stor 

utsträckning som det är möjligt lösa matematikbokens uppgifter själv (Löwing, 2006; 

Metodboksserien, 1983). Det är idag vanligt att elever arbetar vidare i matematikboken i sin 

egen takt, som en form av hastighetsindividualisering. I de klasser vi undersökt som arbetar 

efter Montessoripedagogiken och ett traditionellt arbetssätt finns ett utbrett skick att arbeta 

individuellt. Inom Montessoripedagogiken poängteras också barnets egen inlärning genom 

den självständiga upptäckten. Montessorilärarens uppgift är framförallt att studera barnet och 

upptäcka vad barnet är moget för (Hansson, 1994). När så läraren uppfattat att barnet är redo 

för ett nytt steg presenterar hon ett nytt material, som barnet kan fortsätta att arbeta 

självständigt med. Den traditionella matematikundervisningen präglas fortfarande starkt av 

den konservativa naturvetenskapliga uppfattningen som funnits sedan lång tid 

(Metodboksserien, 1983). Läraren introducerar ett nytt avsnitt genom att konkretisera på 

tavlan eller med något material och eleverna arbetar därefter vidare självständigt i sina 

läroböcker. Vid en ytlig titt verkar Montessoripedagogiken och den traditionella 

matematikundervisningen vara mycket lika. Det som främst skiljer dem åt är det speciellt 

utvecklade Montessorimaterialet och den tredelade lektionsföljden. För övrigt verkar 

arbetsgången vara lika; en gemensam laboration/genomgång, som introducerar ett nytt avsnitt, 

som sedan åtföljs av elevernas självständiga arbete. En viktig skillnad är att inom 

Montessoripedagogiken finns en uttalad tanke om att barnet måste få arbeta färdigt i sin egen 

takt; det går inte att skynda på lärandet (Montessori, 1998). Därtill menar Montessori (ibid.) 

att barnet själv skall vara drivkraften och lärarrollen går medvetet ut på att vara mer passiv. På 

samma sätt betonar Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2004) att det är barnet som 

ska inta den aktiva rollen, medan pedagogen ska lämna barnet att arbeta ostört. Vi kan se att 

lärarna här, låt vara med utgångspunkt i olika pedagogiska perspektiv, som Löwing (2006) 

uttrycker det, har intagit rollen som handledare som enbart undervisar eleven när behov 

uppstår. Författaren menar att risk då finns för att läraren lotsar eleven förbi de problem som 

finns i stället för att konkretisera och förklara (ibid.). 
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Inom Waldorfpedagogiken menar man i stället att läraren är informationsförmedlaren 

(Liebendörfer, 1997) och stor del av undervisningen sker muntligt. Enligt Carlgren (1978) 

utgår man ifrån en interaktionistiskt synsätt där individen, i sin utveckling, samspelar med sin 

omgivning. Matematiken inom Waldorfpedagogiken upplevs i stor utsträckning tillsammans i 

lekar och laborationer. Liebendörfer (1997) menar vidare att barnen under skoltiden är i 

behov av vuxna förebilder, auktoriteter, som kan leda dem mot kunskap om vad som är rätt 

och fel.  

 

Vygoskij (1999) är en av skaparna av konstruktivismen. Här betonas det att det är individen 

som själv bygger sitt lärande, men att detta måste ske i samspråk med någon som är mera 

kunnig. Detta sätt att se på lärandet och lärarrollen verkar stämma väl överens med den syn 

som Waldorfpedagogiken företräder. Dock visar testet inte att dessa elever har den goda 

matematiska förståelse som vi hade kunnat förvänta oss. Eleverna placerar sig resultatmässigt, 

med några undantag, på ca 50 till 60 procent i genomsnittlig lösningsfrekvens. Detta kan 

förklaras med den annorlunda studietakten som Waldorfpedagogiken företräder; det är 

tänkbart att eleverna vid slutet av skolår nio har hämtat upp försprånget till den medvetet 

laborativ arbetande klassen. Även om likheterna hos våra respondenter är fler än skillnaderna 

kan vi ändå se att de lärare som vi valt att benämna med ett L har lyckats bättre 

resultatmässigt än de andra tre i vår undersökning. Dessa lärare, L2 och L5, har också valt att 

arbeta utifrån en tydlig lärarroll; det är de som leder undervisningen i klassrummet den största 

delen av tiden. De utgår hela tiden ifrån medvetna strategier där inget lämnas åt slumpen. 

Montessorilärarna kan också hävda att de arbetar efter en tydlig strategi, men med den 

skillnaden att de i stället, som tidigare nämnts, medvetet lämnar eleverna till eget arbete. Hos 

lärare L2 och L5 kan vi också se att det har förekommit pedagogiska diskussioner kring 

läromedlet och ämnet matematik. De har tillsammans diskuterat vilket material som passar 

deras sätt att undervisa. Vi kan se en tydlig samsyn hos dessa båda lärare i våra intervjuer. 

Dock uttrycker lärarna inom Waldorfpedagogiken också mycket lika syn på vad eleverna 

behöver för att lyckas tillägna sig matematiken.  

 

Lärare L5 ser till skillnad från de andra lärarna i årskurs 5 det laborativa materialet som 

obligatoriskt. Malmer (1992) säger att lärare i de högre åldrarna känner ett visst motstånd till 

att arbeta med laborativa inslag, delvis beroende på att eleverna skulle tycka att det kändes 

barnsligt. Hos våra respondenter kan vi se, att 3 av våra respondenter i årskurs 5, anser att 

eleverna avstår från att använda laborativt material trots att behovet finns. Malmer och Adler 

(1996) förespråkar att det laborativa arbetssättet ska ses som en naturlig och integrerad del i 

arbetet och inte som en speciell övning vid ett speciellt tillfälle. För att arbeta laborativt och 

konkret utan läromedel anser vi att det måste finnas ett stort intresse för ämnet matematik. Vi 

anser att läraren hela tiden måste arbeta aktivt och brinna för arbetssättet om det ska kunna 

genomföras fullt ut. Vi anser också utifrån resultaten i vår studie att man som lärare har stort 
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ansvar när det gäller att presentera och arbeta med laborativt material. Vi kan tydligt se att det 

inte räcker att använda det i genomgångar. 

 

Malmer (2002) menar att förutom att göra matematiken konkret måste lärarna bemöta 

eleverna med attityd av värme och förståelse och få eleverna att känna sig accepterade, samt 

låta eleverna utan stress få tillräckligt lång tid på sig för att befästa de grundläggande 

momenten. I likhet med ovanstående resonemang företräder Montessoripedagogiken (Skjöld 

Wennerström m fl., 2004) ett förhållningssätt som genomsyras av respekt och värme inför 

barnen. Montessori (1998) själv hyste en nästan vördnadsfull kärlek till barnet; hon antog 

också att alla människor i grunden vill göra rätt, lyckas, vara goda och göra sitt bästa. Robbins 

(2000) menar att det är viktigt att alla eleverna känner sig inkluderade i undervisningen och 

att undervisningen är motiverande och utmanade. Med ett sådant resonemang ges lärarrollen 

ytterligare en dimension; det är således viktigt att läraren är genuint intresserad av och 

engagerad i eleverna. Läraren behöver bry sig om elevens hela utveckling och inte bara 

fokusera på dennes utveckling i matematik. Lärarna L2 och L5 visar ett sådant engagemang; 

de vill möta eleverna i sitt arbetssätt. 

Ramfaktorteorin (Imsen, 1999) bygger på fyra faktorer, nämligen undervisningens mål, dess 

ramar, process och resultat. Undervisningsprocessen står i tydlig relation till dess resultat. Vår 

studie visar att framför allt den klass som arbetar medvetet laborativt också generellt sett har 

de bästa resultaten. Lärarna här arbetar utifrån medvetna strategier. Undervisningens mål är 

tydligt klargjorda genom de pedagogiska diskussioner som skett både kring läromedel och 

kring matematikämnet (Löwing, 2006; Malmer, 2002). En tydlighet i matematikämnets 

process och dess ramar är av största vikt för att goda resultat ska uppnås. Elever som har 

svårigheter i matematiken har ofta en svag abstraktionsförmåga och oklara föreställningar 

(Malmer, 1992). Ett outvecklat språk och dålig kunskap om matematiska termer är, enligt 

Lundberg och Sterner (2006) också faktorer som påverkar den matematiska förmågan. 

Författarna menar vidare, helt i linje med ramfaktorteorins tankar (Imsen, 1999) att genom att 

laborera, rita, skriva och göra tankekartor kan eleven med hjälp av sin pedagog synliggöra 

matematikproblemen så att han eller hon så småningom själv klarar av att tydliggöra 

matematiken. När små barn räknar använder de fingrarna till hjälp (ibid.). Allt eftersom 

barnen blir skickligare skaffar de sig andra effektivare strategier och behöver inte längre räkna 

på fingrarna. Barn med räknesvårigheter skaffar sig inte dessa strategier. Deras arbetsminne 

fungerar inte lika effektivt som hos andra barn. En ofta bristande abstraktionsförmåga gör 

dessutom att dessa elever får svårigheter att klara matematikundervisningen när kraven på 

abstrakt tänkande ökar i högre skolår (ibid.).  

Det kan krävas speciella undervisningsmetoder för att tillgodose dessa elevers behov och då 

har man ansett det enklast att flytta denna speciella undervisning till en annan miljö (Persson, 

2004). Specialpedagogen, som verkar i denna andra miljö, bygger ofta sin undervisning på 

konkretiserande, laborativa och lustbetonade aktiviteter. På så sätt kan eleverna som själva har 

svårt att åskådliggöra matematiken få det stöd för sitt abstrakta tänkande som flera författare 
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berör (Adler & Holmgren, 1997; Malmer, 2002; Löwing & Kilborn, 2002). Ahlberg (2005) 

menar på likande sätt att elever med matematiksvårigheter inte behöver mer av samma sak, 

utan att lära på ett annat sätt. I stället för att fokusera på varför vissa elever inte klarar att nå 

målen i matematik, ska man granska varför skolan inte ger tillräckligt stöd i denna uppgift 

(ibid.). Individualisering är en viktig framgångsfaktor för elever i matematiksvårigheter, dock 

icke den hastighetsindividualisering som sker på många skolor, där eleverna jobbar på många 

olika ställen i matematikboken (Löwing, 2006). Specialpedagogen som ska kunna identifiera, 

analysera och undanröja hinder i undervisningen bör utgöra ett stöd för läraren i att finna bra 

sätt att individualisera. Testresultaten i vår studie visar att det är många elever som inte lyckas 

lösa matematiska problem på ett tillfredsställande sätt. Vi kan utläsa att det inte är ett fåtal 

som har svårighet att abstrahera och laborera fritt i tanken med tal. Enligt Imsen (1999) är det 

inte arbetsformer och andra yttre faktorer som främst avgör kvalitén på undervisningen utan 

lärarens sätt att undervisa och väcka intresse. I ramfaktorteorin (ibid.) betonas kontextens 

centrala roll i undervisningssammanhanget. Persson (2004) menar att specialpedagogens roll 

som katalysator för förändringsarbete i skolan är mycket viktig. Han betonar vidare att i det 

arbetet måste tonvikten ligga på förebyggande åtgärder så att problem i möjligaste mån kan 

förhindras att uppstå. Med våra testresultat som facit i hand framstår arbetet med att hjälpa 

lärarna med den mödosamma förändringen av matematikundervisningen som en självklar och 

mycket viktig uppgift för specialpedagogen. 

 

7.2.4 Metodkritik  

När vi kritiskt granskar de tre undersökningsmetoder vi använder, observationer, tester och 

intervjuer, ser vi att det finns vissa faktorer som kan ha påverkat resultatet. En sådan faktor är 

den att vi är främmande aktörer i det sammanhang vi studerar och att vi därigenom kan 

påverka den verksamhet vi observerar (Rossman & Rallis, 2003). Vi anser dock inte att vår 

närvaro har påverkat undervisningen på ett sådant sätt att studiens resultat inte 

överensstämmer med den undervisning som bedrivs i vardagen.  

Vad som däremot kan ha påverkat observationerna är att Waldorfklassen under vår vistelse 

inte tidsmässigt befann sig i någon av sina regelbundet återkommande matematikperioder. I 

Waldorfklassen hade man i stället ändrat den planerade undervisningen så att vi som 

observatörer skulle få möjlighet att studera hur en matematiklektion vanligtvis bedrivs. Den 

klass som arbetar traditionellt hade några dagar tidigare bytt lokaler.  Detta innebar att 

klassrummet ännu inte anpassats till den undervisningsmiljö som man vanligtvis har. Endast 

delar av det laborativa materialet hade packats upp på hyllor bak i klassrummet. Vi skulle 

möjligen noggrannare kunnat undersöka detta när vi kontaktade skolorna och därmed kunnat 

välja en annan skola eller ett senare tillfälle för vår observation. Trots detta anser vi att 

observationerna gav oss de instrument som vi behöver för att studera samspel och skeenden i 

undervisningssituationen.  En direkt erfarenhet av undervisningssituationen ger forskaren ett 

gott underlag vid datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003). 
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Även i intervjusituationen anser vi att vi ofrånkomligt hade en inverkan på det som sades. Vi 

hade från början bestämt vad vi skulle fråga om, enligt en semistrukturerad intervjuguide och 

respondenten anstränger sig ofta i en intervjusituation så att intervjuaren ska bli nöjd (ibid.). 

Vi valde att vara två intervjuare vid varje tillfälle för att lättare kunna observera 

respondentens kroppsspråk och för att noga kunna anteckna det som sades. Vi är medvetna 

om att det kan medföra ett visst obehag för respondenten med två intervjuare eftersom 

samtalet därigenom kan få en viss obalans (Bell, 2006). En semistrukturerad intervju ger 

forskaren och respondenten möjlighet att genom fördjupade frågor skapa en tydligare kontext 

i samtalet. Denna datainsamlingsmetod ser vi som relevant för vår studie även om vi aldrig 

kan veta om det sagda överensstämmer med verkligheten. 

En nackdel med att använda nationella ämnesprovet i matematik för år 5 (Skolverket, 2005) 

var att eleverna gjorde provet på ”fel” termin, det vill säga att de hade fått nästan en termin 

matematikundervisning mindre än vad provet är tänkt för. Tillförlitligheten i studien skulle 

kunna öka med ett mer omfattande test. Testresultat påverkades också av att en del av 

Montessoriklassens elever gick i år 4 istället för år 5. Vi kunde försökt hitta en annan grupp 

med åldersadekvata elever, men på grund av tidsbrist var inte detta möjligt. 

 

Det går inte att dra några generella slutsatser av materialet, utan det får enbart ses som en 

fallstudie och resultaten kan bara anses representera just dessa specifika klasser och vid just 

de tillfällen när vi besökte klasserna. För att kunna dra mer generella slutsatser skulle denna 

jämförande studie ha ett longitudinellt perspektiv (Sjöberg, 2006). Med ett sådant perspektiv 

skulle vi undersöka ett antal elever och deras arbetssätt för att sedan följa upp dem vid ett 

senare tillfälle. Även detta ansåg vi inte vara genomförbart på den tid vi hade till vårt 

förfogande för denna studie. 

Därmed gäller tillförlitligheten, reliabiliteten, endast denna studie, eftersom det inte är helt 

säkert att samma resultat skulle nås vid en liknande annan studie. Vi anser ändå att vi kan 

utläsa vissa tendenser i vårt material. Tendenser som dessutom bekräftas av den litteratur vi 

valt. Avslutningsvis anser vi att studien har validitet genom att den mäter det vi avsett att 

mäta. 

 

7.2.5 Slutsatser 

Underlaget för vår studies datainsamlande består av observationer i fyra klasser, test i fyra 

klasser och intervjuer av åtta klasslärare. Det går inte att dra några generella slutsatser av 

materialet, utan det får ses som fallstudier och resultaten kan bara anses representera just 

dessa specifika klasser. Vi anser ändå att vi kan utläsa vissa tendenser i vårt material. 

Tendenser som dessutom bekräftas av den litteratur vi använt oss av. Därför vågar vi oss ändå 

på några försiktigt generella slutsatser. Som blivande specialpedagoger förväntas vi vara ett 
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stöd för klasslärare i deras arbete med elever. För att lyckas i det arbetet behöver vi kunskap 

om vilka metoder som kan vara särskilt framgångsrika. Vi anser att vår studie har gett ett 

bidrag till den samlade kunskapen om matematikinlärning och didaktik. Ett bidrag som vi 

anser att vi har stor nytta av på fältet. 

 

Vi menar att studien pekar på att laborativt arbetssätt i matematik är ett viktigt redskap läraren 

har att tillgå för att konkretisera undervisningen och på så sätt göra den tillgänglig för alla 

elever. Ett redskap som ofta får stå tillbaka till förmån för mer traditionellt arbete med 

räkneuppgifter. Detta trots att våra respondenter anser att det är viktigt att laborera och 

konkretisera. Men vi menar också att det inte räcker med att arbeta laborativ; det krävs också 

att läraren återtar rollen som den som undervisar. Det krävs en tydlig lärarroll som medvetet 

styr varje steg i undervisningen och att alla elever är samlade kring samma arbete. Att varje 

elev arbetar självständigt är inte så effektivt för inlärningen som man kan luras att tro. Vi 

förespråkar därmed inte att alla elever skall arbeta på samma svårighetsnivå. Uppgifter 

behöver finnas på olika nivåer inom samma moment så att varje elev kan arbeta i sin närmaste 

utvecklingszon. 

Vi anser att vår studie har visat att i stället för att flytta ut elever som har uppenbara 

svårigheter att tillgodogöra sig den mer traditionella matematikundervisningen i klassrummet 

bör denna annorlunda matematikundervisning flytta in i klassrummet. Specialpedagogens 

uppgift blir då att stötta läraren i arbetet att skapa en konkret, kreativ och laborativ 

matematikundervisning präglad av öppenhet och värme som kan nå ut till alla elever.  
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8 FORTSATT FORSKNING 

Vår studie har väckt frågor som vid fortsatt forskning skulle vara intressanta att undersöka. 

För att öka kunskapen ytterligare inom området kan följande frågor studeras och bearbetas.  

Vilka framgångsfaktorer har lärare som lyckas väl i sin matematikundervisning?  

Varför kan inte lärare omsätta läroplanens intentioner i verkligheten? Vad hindrar dem? 

Hur lyckas de olika pedagogiska metoderna vid de nationella ämnesproven för år 9? 



100 

 



101 

 

REFERENSER 

Adler, B. (2001). Vad är dyskalkuli? Höllviken: Nationella Utbildningsförlaget Sverige.  

Adler, B. & Holmgren, H. (1997). Inre bilder stöd för tanken. Psykologitidningen 14/97, 4-7. 

Ahlberg, A. (2000). Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. Matematik från början. 

Nämnaren Tema. Nationellt centrum för matematikutbildning: Göteborgs universitet. 

Ahlberg, A. (2004). Barn och matematik. Lund: Studentlitteratur. 

Ahlberg, A. (2005). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, C. (2000). Kunskapssyn och lärande i samhälle och arbetsliv. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Berggren, P & Linderoth, M. (1998). Kul matematik för alla. Solna: Ekelund. 

Carlgren, F. (1978). Waldorfpedagogiken en framtidsmodell. Falun: Bokförlaget Robert 

Larsson AB. 

Carlgren, I & Marton, F. (2000). Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Donaldson, M. (1984). Hur barn tänker. Malmö: Liber Förlag.  

Engström, A. och Magne, O.(2003). Medelsta  - matematik - Hur väl behärskar grundskolans 

elever lärostoffet enligt Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94? Västra Frölunda: Örebro Universitet. 

Hansson, L. (1994). Montessori och barns arbete. Stockholm/Malmö: Liber utbildning. 

Hellström, L. (1985). Undervisningsmetodisk förändring i matematik- villkor och möjligheter. 

Malmö: Gleerup Infotryck AB.  

Imsen, G. (1999). Lärarens värld. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Liebendörfer, Ö. (1997). En introduktion i Waldorfpedagogik. Barnets utveckling från 

förskola till gymnasium. Kursplanen i Waldorfskolan. Stockholm: Norin & Linander.   

Ljungblad, A-L. (2003). Matematisk medvetenhet. Varberg: Argument Förlag AB. 

Lpo-94. (1994). Läroplan för grundskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



102 

 

Lundberg, I & Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första 

skolåren - hur hänger de ihop? Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning. Göteborg: Kompendiet. 

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman – Hur lärare kan hantera lärandets 

komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M.& Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur. 

Madsén, T. (2002). Återupprätta läraren. Pedagogiska Magasinet (3/02), 54 – 59. Stockholm: 

Lärarförbundet. 

Magne, O. (1999). Den nya specialpedagogiken. En utmaning i läroplanstänkande. Malmö: 

Pedagogisk-psykologiska problem.  

Malm, B. (2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Malmer, G. (1992). Matematik – ett glädjeämne. Solna: Ekelund. 

Malmer, G. (2001). Analys av läsförståelse i problemlösning. Screeningtest ALP nr 1-8. Från 

skolår 2 och upp till vuxna elever. Lund: Firma Bok och Bild. 

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla - nödvändig för elever med svårigheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Malmer, G. & Adler, B. (1996). Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur. 

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur.  

Metodboksserien. (1983). Matematik i grundskolan - låg och mellanstadiet. En metodbok från 

Liber Utbildningsförlaget – att omsätta läroplanens intentioner i skolans verklighet. 

Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. 

Montessori, M. (1998). Upptäck barnet. Jönköping: Seminarium förlag.  

Myndigheten för skolutveckling. (2006). Matematik - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt 

och bedömning. Stockholm: Skolverket. 

Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. Stockholm: Skolöverstyrelsen och 

Utbildningsförlaget. 

Nilholm, C. (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R. & Davidson, B.(2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, B. (2004). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap.  Stockholm: Liber AB. 



103 

 

Persson, K., Rooth, P., Sundblad, S. & Uthas, K. (2007). Matematiksvårigheter - Hur dessa 

identifieras och åtgärdas på två skolor.( Vetenskapligt arbete) Specialpedagogiskt program, 

Lärarutbildningen. Kristianstad: Kristianstad högskola. 

Quarfood, C. (2005). Positivism med mänskligt ansikte. Stockholm: Symposium. 

Ritter, C. (1997). Waldorfpedagogik. Falköping: Liber AB. 

Robbins, B. (2000). Inclusive Mathematics 5-11. Continuum. ISBN 0- 8264 -4792 -9. 

Rossman, G & Rallis, S F. (2003). Learning in the field; an introduction to qualitative 

research. 2: a uppl. Thousand Oaks, Calif.: Sage.  

Rönnlund, B. (1989). Matematik. Luleå: Norrlands skolkonsult. 

Signert, K. (2000). Maria Montessori anteckningar ur ett liv. Lund: Studentlitteratur. 

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkuli - Vad är det då? Doktorsavhandling i 

Pedagogiskt arbete Nr 7. Umeå: Umeå universitet.  

Skjöld Wennerström, K & Bröderman Smeds, M (2004). Montessoripedagogik i förskola och 

skola. Falköping: Natur och kultur. 

Skolverket (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Skolverket och Fritzes, 

Västerås. 

Skolverket (2005). Nationella ämnesprov i årskurs 5 2005-2006. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2007). PISA 2006, 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera -

naturvetenskap, matematik och läsförståelse. (Rapport 306). Stockholm: Skolverket. 

Sterner, G. & Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. 

Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Bokförlaget 

Prisma. 

Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Unenge, J. (1994). Lära matematik. Lund: Studentlitteratur. 

Verschaffel, L., Greer, B. & Torbeyns, J (2006). Numerical thinking. A. Gutiérrez & P. Boero 

(red), Handbook of research on the psychology of mathematics education: Past, present and 

future. (ss 51-82) Sense Publishers, Rotterdam. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forsningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L. (1999). Tänkande och språk. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.  



104 

 

Österlund, M. (2006). Mattecirkeln- Diagnoser för individanpassad undervisning. Falköping: 

Natur och Kultur. 



105 

 

BILAGA A 

Missivbrev 

Specialpedagogiska programmet 

Institutionen för beteendevetenskap 

Högskolan Kristianstad 

    2007-11-21 

Hej! 

Vi är fyra lärare från grundskolans alla stadier, som studerar vårt tredje år på det 

specialpedagogiska programmet vid Högskolan i Kristianstad. Under studiernas gång har vi 

alltmer intresserat oss för frågor som berör matematiksvårigheter och hur dessa kan 

förebyggas. Vårt vetenskapliga arbete under år två handlade om matematiksvårigheter - hur 

dessa identifieras och åtgärdas på två skolor. Vi vill i vår C-uppsats under vårt avslutande 

studieår undersöka om ett laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren kan förebygga 

matematiksvårigheter. 

Arbetet kommer att genomföras med observationer av matematiklektioner i årskurs 2, en 

matematikdiagnos i årskurs 5 samt personliga intervjuer med frågor av öppen karaktär av de 

berörda lärarna. Vi beräknar att observationen, diagnosen och intervjun kommer att ta cirka 2 

timmar i anspråk per tillfälle.  

Vi ser det som mycket värdefullt för vår studie att få höra din uppfattning om laborativa 

inslag i matematikundervisningen och vi hoppas på ditt givetvis frivilliga deltagande. 

Uppgifterna kommer endast att användas i vår C-uppsats och de kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt Forskningsrådets etiska principer. Detta innebär att inga namn och platser 

kommer att avslöjas. 

Ordförklaring: 

Laborativt material i matematik anser vi är ett material där eleverna kan se, känna och 

uppleva matematiken t.ex. klossar, spel och tallinje. 

I detta arbete använder vi begreppet laborativt material entydigt med konkret- och 

kompensatoriskt matematikmaterial. 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Persson 

Petronella Rooth 

Siv Sundblad 

Karin Uthas 



106 

 

BILAGA B 

Observationsschema 

Aktivitet som observeras  Antal gånger aktiviteten utförs    

Eleven hämtar laborativt material på 

eget initiativ (den konkreta fasen). 

 

Läraren hämtar laborativt material 

till vissa elever (den konkreta 

fasen). 

 

Läraren konkretiserar genom att 

rita/ skriva på tavlan (den 

representativa fasen).  

 

Gemensam laboration i klassen(den 

representativa fasen). 

 

 

 

Hur är rummet möblerat? 

 

 

Finns det laborativa materialet synligt?  

 

 

Finns andra hjälpmedel synliga?  
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BILAGA C1 
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BILAGA C2 
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BILAGA C3 
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BILAGA C4 
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BILAGA C5 
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BILAGA D 

Intervjufrågor 

 

Vilken grundutbildning har du? 

 

Ingår matematik i din utbildning? 

 

Hur lägger du vanligtvis upp matematikundervisningen i din klass/ grupp? 

 

Använder du några laborativa material/ hjälpmedel i din undervisning? 

- Vilka? 

- Varför? 

 

Tar eleverna egna initiativ till att använda laborativa hjälpmedel? 

 

Hur ser den optimala undervisningen i matematik ut, enligt ditt synsätt? 

 

Vilka inslag tycker du är speciellt viktiga? 


