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Sammanfattning: Syftet med denna studie är undersöka hur lärare arbetar med laborativt 

material, vilken inställning de har till arbete med laborativt material och i vilket syfte de 

använder det. Studien utgår från två frågeställningar; Hur arbetar lärare med laborativt 

material inom matematikämnet i grundskolan?  

På vilket sätt anser lärare att laborativt material främjar inlärningen i och förståelsen för 

ämnet?  

 

I denna studie har två datainsamlingsmetoder använts för att undersöka mina frågeställningar, 

metoderna är enkäter och intervjuer. Denna studie har visat att lärare i hög grad arbetar med 

laborativt material av olika slag och att de har en positiv inställning till undervisning med 

laborativt material. Utifrån resultat i denna studie kan vi se att en betydande del av 

respondenterna använder laborativt material till de elever som uppvisar svårigheter vilket är 

ett vanligt fenomen enligt tidigare forskning men som också har lett till låg status bland 

eleverna att behöva arbeta med laborativt material.   
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1 INLEDNING 
Denna rapport inleds med en bakgrundsbeskrivning där det tas upp varför denna 

undersökning gjorts och i vilket syfte – hur arbetar lärare med laborativt material i 

matematikämnet och hur främjar det inlärningen och förståelsen för eleverna?  

 

Utifrån mina egna erfarenheter i skolvärlden är många lärare bundna vid det teoretiska 

materialet, dvs matteböcker. Det görs planeringar utifrån kapitel i boken och hur mycket tid 

som finns att tillgå. Det som finns i böckerna ska läras in och oftast genom, just, arbete i 

boken. Jag tror att många har uppfattningen om att matematik är ett abstrakt ämne där 

uträkningar görs teoretiskt i boken. Jag tänker däremot att om vi ser och arbetar med 

matematik som enbart abstrakt ämne får eleverna inte förståelse för vad de ska använda 

matematiken till, det blir till något som bara ska göras utan en djupare förståelse och någon 

reflektion.  

 

Anledningen till att jag som blivande lärare intresserar mig inom detta område är för att man 

genom sina år i arbetet kommer att möta på många elever som sitter dag ut och dag in med 

boken framför näsan och känner hopplösheten över att inte förstå och över att matematiken 

känns som ett helt främmande språk för dem. Jag tror att alla elever skulle dra nytta av att 

arbeta mer laborativt för att få en djupare förståelse oavsett om de uppvisar svårigheter eller 

ej.  

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att 

uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 

matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet (Skolverket, 2017).  

 

Enligt Rystedt & Tryggs (2010) jämförelse med hur det tidigare varit, finns idag ett större 

engagemang för att arbeta med laborativt material i matematikundervisningen och det är 

relativt lätt att hitta laborativa aktiviteter framförallt på internet. Detta kan betyda att allt fler 

lärare vågar gå utanför deras trygghet, boken. Alla elever bör få möta en variation av 

arbetssätt i matematikundervisningen, de ska både utforska matematiken på egen hand och 

tillsammans med kamrater, men också ges en god välstrukturerad undervisning och 

handledning. I ett laborativt arbetssätt kan alla elever delta och starta där de befinner sig 

kunskapsmässigt.  

1.1 Bakgrund 

Gustafsson (1982) anser att det på lågstadiet och även på mellanstadiet är det nödvändigt med 

laborativ undervisning. Det är viktigt att laborera i allt skolarbete och möta barnet med en 

konkret situation. Kunskapen hos ett barn ”går genom handen till huvudet”. Forskarna och 

erfarenheterna har lärt oss att ”genomsnittsbarnet” mellan 7–11 år lever i ett konkret-

operationellt stadium. Matematiken är ett abstrakt ämne. Den lever på symboler (siffror och 
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räknetecken) och symboler är abstraktioner. Siffrorna måste alltid ”översättas” till en konkret 

verklighet för att eleven ska förstå deras innebörd.  

 

Enligt Gustafsson (1982) sker alltid en form av laboration när ett litet barn löser sina 

matematiska problem, alla har vi väl sett det lilla pekfingret som pekat på sina eller någon 

annans ögon har barnet har sagt ”ett tå”, eller som räknat kopparna på bordet eller 

smörgåsarna på fatet. Allt efter matematisk mognad blir talraden längre och längre. 

 

Gustafsson (1982) påpekar vikten av att när barnet sedan kommer till skolan gäller det för 

skolan att fånga upp barnet där det befinner sig. Fortsätter på den nivå barnet är. Räknar 

fönster, krukväxter, stolar, bord, lampor, barn osv. Man kan bedriva en intensiv 

matematikundervisning utan siffror ganska länge. Det gäller att få in barnen i ett korrekt 

antalsräknande. Samtidigt som barnen ständigt laborerar i sin närmiljö måste man konkret 

bygga upp talraden och studera talens inbördes matematiska förhållande. 

 

Enligt Trygg (2014) innebär ett laborativt arbetssätt att undervisningen tar avstamp från den 

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

beroende på vilken förståelse de har för aktuellt begrepp. Från den informella nivån med 

laborativt arbete fortsätter sedan arbetet i den takt som passar eleven till den formella nivån.  

Nyttan av de laborativa materialen avgörs av hur läraren och eleverna utnyttjar dem i 

ändamålsenliga och meningsfulla sammanhang. Det är genom att material betraktas som 

redskap i lärandet och genom att eleverna aktivt reflekterar över sitt agerande med dem som 

matematisk förståelse skapas. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med ”matematiken i styrdokumenten” för en insikt i vad 

styrdokumenten säger om vad matematikundervisningen ska innehålla och vilka förmågor 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen. Därefter redogörs det för 

laborativ matematik innebär och hur man kan arbeta med det i undervisningen. Detta följs av 

lärarens roll i laborativ matematikundervisning. Slutligen presenteras tidigare forskning på 

lärares kunskap om och inställning till laborativ matematikundervisning samt vilka för- och 

nackdelar som finns med denna typ av undervisning.   

 

 

1.2.1 Matematiken i styrdokumenten 
 

Ett styrdokument är ett tidsdokument. Det ska visa hur samhället idag ser på det framtida 

samhälle som dagens barn och ungdomar ska vara verksamma medborgare i. Om vi studerar 

styrdokumenten i Sverige från 1800-talet och fram till idag, kan vi se att reviderade läroplaner 

har kommit i samband med att samhället har förändrats i snabbare takt. Styrdokumenten ska 

spegla samhällets behov av kunniga medborgare.  

 

En viktig utgångspunkt för revideringen av den senaste kursplanen i matematik är resultaten 

från Skolverkets nationella utvärdering (NU03), de internationella utvärderingarna (TIMMS 

2007, PISA 2006), analys av resultaten från ämnesproven i matematik för årskurs 3, 5 och 9 

samt Skolinspektionens granskning av undervisningen i matematik. Utvärderingarna visar att 

undervisningen i matematik i hög grad är präglad av enskild räkning, vilket leder till att 

eleverna har små möjligheter att utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska 
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resonemang och sätta in matematiska problem i rätt sammanhang. Detta gäller framför allt 

eleverna i de tidiga skolåren (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg, 2011).  

 

I kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik beskrivs hur lärandet 

kan gå via vardagsspråk och varsamt införande av matematisk terminologi, så att till exempel 

formler först uttrycks i ord och bild, att bokstäver, konstanter, parametrar, och variabler ges 

mening som kan förstås och användas (Skolverket 1997). Det påpekas även att det är lämpligt 

att också utgå från matematiska symboler som uttrycks i form av handling, bilder och språk. 

Eleverna behöver kunna inse värdet av att kunna översätta inom och mellan olika 

representationer som till exempel konkreta modeller, schematiska bilder, vardagsspråk, 

skriftspråk, diagram, matematiktermer, matematisk notation och symboler. Detta kan 

illustreras av en schematisk bild över representationer och deras kopplingar till varandra:  

 

 
(Rystedt & Trygg, 2010) 

 

 

- Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 

detta omfattar dels kunskap om matematiska begrepp och deras samband med varandra, dels 

att kunna använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden. Genom att använda olika 

uttrycksformer kan elevernas förståelse av matematiska begrepp fördjupas. Det kan till 

exempel innebära att utveckla förståelse för att en fotbollsplan kan uttryckas som en rektangel 

eller att fem klossar kan representeras av talet 5. Det kan också innebära att med hjälp av 

konkret material, bilder, symboler, grafer eller formler kunna beskriva begrepp som cirkel 

eller exponentiell tillväxt (Skolverket, 2017)  

 

En grundläggande tanke bakom progressionen i matematik är att undervisningen i de yngre 

åren utgår från ett prövande förhållningssätt. Att pröva sig fram med hjälp av olika 

uttrycksformer i skilda sammanhang ger eleverna kunskap om vilka metoder och begrepp som 

är tillämpbara och utvecklingsbara. Efter hand, i de högre årskurserna ska eleverna möta mer 
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formaliserade metoder. En annan grundläggande tanke är att innehållet utgår från det konkreta 

och elevnära situationer och successivt utvidgas till obekanta situationer i vardagen och inom 

andra ämnesområden. Därigenom får eleverna verktyg att uttrycka sig mer matematiskt 

(Skolverket, 2017).  

 

Eleverna ska sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla förmågan att: 

 

- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder. 

-  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

-  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter.  

-  Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

-  Föra och följa matematiska resonemang. 
 

När det gäller förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera är 

utgångspunkten i de tidigare årskurserna enkla beskrivningar av tillvägagångssätt med 

konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2017).  

 

1.2.2 Laborativ matematikundervisning 
 

I Svenska akademins ordbok beskrivs ordet laboration som ett utförande av experimentellt 

arbete och att det inom pedagogisk verksamhet kan ingå i undervisningen. I ett laborativt 

arbetssätt är eleven aktiv, vilket beskrivs med orden ”framträder i handling, handlande, 

verkande, verksam”. Det som utmärker laborativ matematikundervisning är att fler sinnen tas 

i bruk jämför med enbart enskilt arbete i bok och att det finns en stark koppling mellan 

konkret och abstrakt. Med konkret menas i detta sammanhang sådant som kan uppfattas med 

våra fem sinnen, det vi kan se, ta på, flytta på med mera, medan abstrakt är sådant som vi 

endast kan uppfatta med våra tankar. 

 

Enligt Liggett (2017) handlar laborativ undervisning om att låta eleverna göra något för att 

upptäcka matematiska metoder och modeller. De kan till exempel laborera med rektanglar och 

parallellogram för att själva upptäcka hur begreppet area fungerar (Skolverket, 2011). 

Laborativt material är material som används för instruktion och som kan variera i form, färg 

och storlek. Sammanfattningsvis kan detta vara vilket material som helst så längre läraren 

använder det i syfte att förbättra elevernas matematikkunskaper. Användningen av laborativt 

material lär eleverna att relatera till matematiska strategier som sedan kan användas i andra 

sammanhang. 

 

Matematiken handlar i grunden om abstraktioner och bygger på definitioner och regler som i 

sin tur förfinas till verktyg s.k. satser eller formler. Yngre elevers förmåga att abstrahera gör 

att skolans matematik inte kan byggas upp på samma sätt som matematikerns abstrakta och 

deduktiva vetenskap (Karlsson & Kilborn, 2015). När man löser matematiska problem känner 

de flesta elever till proceduren för att komma fram till svaret men kan inte förklara varför de 

gör på det sättet. Enligt Skemp (1976) har dessa elever kunskap om hur det ska lösas men 

saknar relationell förståelse av problemet. De har accepterat reglerna för att komma fram till 

svaret utan att ifrågasätta eller förstå de bakomliggande orskaerna till varför det görs på det 
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sättet. Forskning har visat att användningen av fysiska, konkreta material kan hjälpa eleverna 

förstå abstrakta matematiska begrepp och bilda en relationell förståelse av dessa begrepp och 

förenkla den abstrakta idéen, detta är speciellt viktigt  för eleverna i grundskolan och 

mellanstadiet (Loong, 2014).   

 

Till en början omfattar skolans matematik därför bara en begränsad delmängd av 

matematiken, den som är sociokulturellt betingad och hämtad från den värld eleven förmår 

uppfatta och lära. Även den typen av matematik måste emellertid vara logisk och konsistent, 

men på elevernas villkor. De förklaringar som ges bör bygga på deras erfarenheter och deras 

förmåga att tillgodogöra sig matematik. För att kompensera för bristande erfarenheter kan 

man som lärare ta hjälp av analogier, metaforer eller använda konkretiserande material för att 

åskådliggöra, förklara och förtydliga. Det är detta som brukar kallas för att konkretisera. En 

konkretisering kan ske på olika sätt, men den måste alltid bygga på någon form av erfarenhet. 

Det kan handla om:  

 
- Exempel från elevens omvärld (pengar, fördelning av godis, ålder…) 

- Användning av metaforer/analogier (termometern för negativa tal, 

ekvationen som en balansvåg, funktionen som en maskin) 

- Att åskådliggöra med producerat material (multibasmaterial, 

geobräda…) 

- Att bygga upp en modell med liknande struktur 

(chokladkakemodellen för addition av bråk, ekvationsspelet, 

målarfärg som mått på area…)  

 

Konkretisering kan även ske:  

 

- Med hjälp av språket (resonemang), och kan då bygga på att en 

tidigare gjort konkretisering som nu i abstraherad form upplevs som 

konkret. 

- Genom exempel och/eller övningar som visar på en variation av det 

begrepp eller fenomen som ska uppfattas och dess begränsningar.  

(Karlsson & Kilborn, 2015) 

 

För att få en uppfattning om konkretiseringens roll i svensk skola, kan man studera 

erfarenheterna från matematiksatsningen 2009–2011, vilka redovisas i rapporten Tid för 

matematik (Skolverket, 2011a). De slutsatser som dras i rapporten överensstämmer i stort med 

Karlsson och Kilborns (2015) uppfattning. Vad man studerade var bland annat laborativ 

matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder. Vad man konstaterar i 

rapporten är att många lärare anstränger sig att konkretisera undervisningen och låta eleverna 

arbeta laborativt.  
 

För många elever, inte minst de yngre eleverna, kan konkretisering vara en viktig inkörsport 

till abstraktion, alltså till att med hjälp av erfarenheter, material eller metaforer skapa generellt 

giltiga uppfattningar om det som ska läras. Men vad innebär att konkretisera? När Karlsson 

och Kilborn (2015) har studerat vad som skrivits om konkretisering i ämnet matematik under 

de senaste 100 åren finner de att det oftast handlar om att använda material.  
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När det gäller laborativ matematikundervisning så har den två inriktningar: en teoretisk och en 

praktisk. Det är en fördel om båda dessa delar kan samverka. Den teoretiska sidan utgår från 

en förståelse för matematikinnehållet, vilket kräver att läraren vet vad som ska läras och 

förstås, på vilka sätt det ska förstås och hur det hänger ihop med annat matematikinnehåll. 

Den praktiska delen utgörs av själva materialet och den aktuella uppgiften, men också av valet 

av arbetsform, alltså om laborationen utförs enskilt, i par eller i mindre grupp, samt hur den 

följs upp och redovisas. Efterarbetet, där man summerar och lyfter fram vad som är målet, är 

avgörande för vad arbetet ger eleverna när det gäller förståelse. Det behövs reflektion och 

diskussion för att sammanfatta och klargöra inte bara vad man gjort utan även vad man 

kommit fram till och sedan formulera det i matematisk form. Detta kan t ex handla om att 

formulera ett samband eller en formel och att uttrycka den med matematikens uttrycksformer. 

Det kan göras genom att använda sig av t ex fyrfältsblad, reflektionsböcker eller tankeböcker 

(Skolverket, 2011).  

 

 

1.2.3 Lärarens roll i matematikundervisningen 
 

Malmer (2006) påpekar att matematik är ett intellektuellt krävande ämne. Malmer anser 

därför att det är extra viktigt att så väl pedagogik som metodik anpassas efter elevernas 

varierande förutsättning. Om läraren muntligt och dessutom visuellt och aktivt presenterar och 

beskriver de matematiska begreppen är det lättare för barnet att förstå. Grundläggande 

förståelse är en förutsättning för att kunna gå vidare till en mer avancerad matematik enligt 

Malmer.  

 

Man möter i dag ofta uttrycket konstruktivism, varmed man avser att kunskap konstrueras av 

den lärande själv i en aktiv och skapande process. Det är lärarens uppgift att utforma 

inlärningstillfällen där detta kan ske. ”Kunskap är inte en avbildning av världens, utan ett sätt 

att göra världen begriplig” står det i Lpo 94. Ett sådant betraktelsesätt ställer stora krav och 

även annorlunda krav på undervisningens utformning än tidigare, då eleverna mera 

betraktadeds som passiva mottagare av lärarens ”kunskapspaket”. 

 

Eftersom elever är så olika innebär detta att läraren måste vara flexibel och ha beredskap att 

variera både svårighetsgrad och representationssätt och för detta krävs gedigna kunskaper 

(Malmer, 2002). Det gäller verkligen för oss lärare att försöka invänta och möta eleven, vilket 

förutsätter att det går att etablera en kommunikation, att barnet uppfattar och förstår de ord vi 

använder. Då kan man mötas, men då kan man förhoppningsvis också följas åt på tänkandets 

väg (Malmer, 2000).  

 

I de flesta fall införs symbolerna onödigt tidigt. Orsaken är bland annat att barnen härigenom 

får redskap att bokföra sina uppgifter. Har man dessutom en antagen lärobok är det frestande 

att låta barnen arbeta i denna. ”De tycker ju att det är så roligt” är en vanlig kommentar. 

Frågan är naturligtvis vilka alternativ läraren har att erbjuda och vilka arbetsformer som kan 

tillämpas.  

 

Ett laborativt och undersökande arbetssätt, som kan bedrivas utan hård styrning från ett 

gemensamt läromedel, bör i varje fall lättare kunna anpassas efter elevernas varierande 

förutsättningar och behov. Man kan då också ta större hänsyn till barnens varierande språkliga 

och begreppsmässiga utveckling. Det går nämligen inte att förutsätta att alla elever vid samma 

tillfälle ska ha möjlighet att tillägna sig begrepp som de också ska kunna översätta till ett 

koncentrerat symbolspråk (Malmer, 2000).  
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Oberoende av vilket material man använder och oberoende av arbetssätt eller arbetsform, så 

är det lärarens matematikkunskaper (ämneskunskaper) och matematikdidaktiska kunskaper 

som är avgörande för kvalitén i undervisningen enligt ett flertal forskningsrapporter. När det 

gäller matematik är detta relativt komplext, eftersom det gäller att ha goda kunskaper inom 

den matematik som är relevant för det innehåll som man ska undervisa om. Man måste i detta 

fall skilja mellan kunskaper i det akademiska ämnet matematik och didaktiska 

ämneskunskaper, vilket är två helt olika områden och forskningsfält. Forskare som Niss 

(1994) trycker på lärarens viktiga roll i skolans matematikundervisning och lärarens 

medvetenhet om ämnets speciella karaktär:  
 

As the learning of mathematics does not take place spontaneously and 

automatically, mathematics needs to be taught 

 

(Skolverket, 2011). 

 

 

Gunnar Nilsson och Eva Taflin beskriver utifrån sina studier hur lärarens handledande kan 

skapa förutsättningar för lärande i matematik. Nilsson (2005) har i sin avhandling undersökt 

hur lärarstuderande har arbetat med geometrilaborationer med elever i grundskola. Hans 

slutsats är att laborationer har en potential för att kunna skapa förståelser och insikter, men att 

ha ”gjort” laborationen behöver inte betyda ökad förståelse eller nya insikter. Nilsson (2005) 

påpekar att vissa förutsättningar, där läraren har en central roll, måste vara uppfyllda. Läraren 

behöver:  

 
- Organisera och leda arbetet  

- Tydliggöra syftet med laborationen för eleverna 

- Peka på kritiska punker och ställa utvecklande frågor 

- Tillsammans med eleverna pröva olika lösningar 

- Möjliggöra diskussioner mellan eleverna 

- Ställa krav på det språk som används 

- Skapa kognitiv konflikt, vilket han ser som ett nödvändigt led i 

lärandeprocessen för att en förändring i tänkandet ska komma till 

stånd.  

 

Han menar att en av lärarens funktioner är att vara katalysator och skapa konflikter i felaktiga 

resonemang som eleven byggt upp. Naturligtvist måste den lärande också vara motiverad och 

tycka att det är viktigt att få sina tankar att hänga ihop (Rystedt & Trygg, 2010).  

 

1.2.4 Lärares inställning till och kunskap om laborativ undervisning 
 

Lärare för de yngre eleverna och inom specialundervisningen har sedan länge insett att det är 

både nödvändigt och självklart att arbeta med konkretion i olika former. Men övriga lärare 

kände och känner ett visst motstånd. De är själva ovana och rädda för att eleverna skall tycka 

att det är ”barnsligt”. Arbetssättet förknippas ofta med nybörjarundervisning och svag 

prestationsförmåga och får därigenom låg status (Malmer, 2002).  

 

I skolinspektionens granskning av matematikundervisningen i grundskolan framkommer att 

undervisningen är styrd av läroboken och inte tillräckligt varierad, vilket gör att eleverna inte 

ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som finns angivna i de nationella 

styrdokumenten. Det framkommer också i denna granskning att många lärare förmedlar ett 
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intryck av att inte ha reflekterat över relationen mellan mål och arbetssätt, bl.a. genom att inte 

beskriva hur deras arbetssätt kopplas till målen i kursplanen. Slutsatsen blir att lärarna inte 

planerar aktiviteterna i klassrummet utifrån kursplanens och läroplanens samtliga mål och att 

eleverna därmed riskerar att inte få den undervisning de har rätt till (Skolverket, 2011). 

 

En undersökning som genomförts av Swan & Marshall (2010) tyder på att lärare tror att 

laborativt material främjar inlärning. Vid djupare intervjuer med lärarna visades det att lärarna 

inte kunde identifiera exakt vad det är som gör att laborativt material främjar inlärningen. 

Swan & Marshall (2010) uttrycker oro över detta, när lärarna saknar övertygelse kring hur det 

främjar inlärningen kan det hända att de tappar tron på materialet och slutar använda dem för 

att de förknippas med problem.   

 

Det kan tyckas att det ställs oerhört stora krav på lärare för att kunna arbeta effektivt med 

laborativa material. Rystedt & Tryggs (2010) grundinställning är att lärare som har adekvat 

utbildning i matematik och matematikdidaktik har förutsättningar för att hantera vardagliga 

undervisningssituationer med laborativa material, men det finns också material som 

förutsätter att lärarna själva först ägnar tid åt det för att upptäcka dess förtjänster och för att 

lära sig utnyttja detta på ett korrekt sätt. Rystedt & Tryggs (2010) uppfattning är att det många 

gånger inte är kunskap om material som behövs utan snarare kompetensutveckling som bidrar 

till en större medvetenhet om hela den laborativa arbetsprocessen med representationer, 

elevers dokumentation, lärarledda diskussioner samt analys och bedömning i syfte att ge 

elever möjligheter att utveckla nyanserade begrepp som successivt kan förädlas.  

 

Rystedt och Trygg (2010) skriver följande: 

 

”Vi ser ett stort intresse för laborativ matematikundervisning bland lärare och 

det är uppenbart att intresset också finns hos blivande lärare”. 
 

Lärare faller lätt in i invanda spår som kan vara svår att ta sig ur på egen hand. Lärarnas bild 

är ofta att det finns för lite tid för att utveckla undervisningen och att grupperna är för stora 

(Skolverket, 2011).  

 
I en tidigare analys av intervjuer som gjorts av Högström (2009) med lärare visade att lärarnas 

uttalanden om generella mål med laborativt arbete kunde inordnas i fem olika teman där varje 

tema representerar en grupp av uttalanden som har liknande innebörd. De teman som 

framträdde vid analysen av de generella målen för det laborativa arbetet var att utveckla 

elevers förståelse för begrepp och fenomen, att tänka och reflektera kring det laborativa 

arbetet, att anknyta till vardag och verklighet, att utveckla praktiska och manipulativa 

färdigheter samt att intressera och roa (Högström, 2009).  

 

1.2.5 Det laborativa arbetssättets för- och nackdelar   
 

Fördelar  
 

Rystedt & Tryggs (2010) uppfattning är att de ofta möter lärare som gärna ”vittnar” om att 

laborativ matematikundervisning bidrar till att deras elever får ett ökat intresse för matematik 

och att det i sin tur gynnar lärandet. De menar att laborativa aktiviteter ger eleverna en mer 

positiv och vidare syn på matematiken, jämfört med när de enbart kommer i kontakt med 

matematiken i form av siffror och bokstäver i en lärobok. Många lärare har beskrivit för 

Rystedt & Trygg (2010) hur aktiviteter kan fungera som inspirerande introduktion och öka 
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motivationen för matematikämnet samt göra färdighetsträningen mer varierad. Andra har 

berättat att de i sin egen undervisning ser fördelar med att elever får ta många sinnen i bruk. 

De menar att det kan befästa lärandet då det ger möjlighet att, i tanken, gå tillbaka till en 

minnesbild av ”Hur var det nu vi gjorde?” och ”Hur var det man kunde tänka?”.  

 

En del lärare har lyft fram att ett laborativt arbetssätt också kan ge tillfällen för eleverna att, i 

matematikundervisningen, dra nytta av egna tidigare erfarenheter och även bidra till att 

eleverna kan få ökat omvärldskunnande. Ett stort antal lärare har på olika sätt uttryckt att 

begreppsutvecklingen kan stödjas när material och aktiviteter får fungera som en bro mellan 

konkreta handlingar och abstrakta symboler. Några har betonat att laborativa aktiviteter kan 

underlätta både elevens lärande och lärarens analys av elevens lärande (Rystedt & Trygg, 

2010).  

 

 

Nackdelar 
 

Laborativ undervisning handlar om att låta eleverna göra något för att återupptäcka 

matematiska metoder och modeller. De kan t.ex. laborera med rektanglar och parallellogram 

för att för sig själva upptäcka hur begreppet area fungerar. Laborationer i 

matematikundervisningen har potential att vara ett effektivt undervisningsverktyg, men det 

kräver att laborationen stödjer den matematiska idé som är kärnan för lektionen. Löwing 

(2011) har sett flera varianter på laborationer där själva utförandet är så ineffektivt att 

undervisningen inte leder till något. Ett exempel kan vara en laboration där de olika 

gruppernas resultat varierar så mycket att eleverna inte kan dra några vettiga slutsatser, säger 

Madeleine Löwing (2011). Variationen beror då exempelvis på att eleverna fått olika 

utrustning och i övrigt alltför dåliga förutsättningar för att genomföra laborationen. I många 

fall skulle det förmodligen varit bättre om läraren själv hade utfört laborationen som en 

demonstration och sedan diskuterat resultatet med klassen med ett adekvat språk (Skolverket, 

2011).  

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I detta arbete gör jag en undersökning på hur lärare verksamma inom grundskolan F-3 arbetar 

med laborativt material i matematikämnet. Även om/hur lärare upplever att laborativt material 

i matematikämnet kan främja inlärningen och förståelsen i ämnet. På vilket sätt det leder till 

utveckling hos eleverna. Att veta varför och hur man ska arbeta med laborativt material i 

ämnet är av betydande del för att det främja utveckling hos eleverna.  

I denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar lärare med laborativt material inom matematikämnet i grundskolan?  

2. På vilket sätt anser lärare att laborativt material främjar inlärningen i och förståelsen 

för ämnet?  
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2 METOD 
I denna del kommer jag att beskriva undersökningens tillvägagångssätt. Urvalet är den första 

delen, i denna del beskriver jag vilka som deltagit i undersökningen och varför samt hur jag 

gått tillväga för att uppfylla de forskningsetiska kraven. Därefter presenteras metoderna jag 

använt för att samla in data till denna undersökning och varför jag använt just dessa. Sedan 

presenteras procedur, i denna del beskriver jag hur jag samlat in data som använts i 

undersökningen. Slutligen presenteras analysmetoderna jag använt för att analysera data som 

samlats in i undersökningen.  

2.1 Urval 

Undersökningen riktas mot lärare verksamma inom grundskolans årskurser F-3. I min 

frågeställning söker jag svar på frågan hur lärare arbetar med laborativt material i grundskolan 

samt på vilket sätt de anser att laborativt material främjar inlärningen i och förståelsen för 

ämnet. Jag har valt att skriva om detta ämne ur ett lärarperspektiv och därför riktar sig mina 

frågor kring laborativt material till lärare verksamma inom matematikämnet (årskurs F-3) i 

grundskolan och deras uppfattning kring laborativ matematik. 

 

När jag gjort urvalet av personer som intervjuats har jag valt att intervjua fyra lärarare för att 

få en djupare insikt i deras synsätt och tankegångar kring laborativt material. Alla de fyra 

lärarna är behöriga att undervisa i matematik för åk F-3. När man väljer intervjupersoner är 

det lämpligt att ta med personer med olika erfarenhetsbakgrund, eftersom det ökar chansen att 

finna de viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem (Johansson & Svedner, 2010). En 

av lärarna har över 40 års erfarenhet inom matematikämnet både på låg- och mellanstadiet, de 

resterande har mellan 4-15 års erfarenhet av matematikundervisning i åk F-3. Deltagarna i 

intervjustudien är lokaliserad på skolor inom samma län. Lärarna kom jag i kontakt med 

genom min handledare jag hade under min praktik.  

 

I min enkätstudie är deltagarna slumpmässigt utvalda, lärare från hela landet har haft 

möjlighet att besvara min enkät digitalt.  

 

För att uppfylla de forskningsetiska kraven har jag utgått från: 

 
o Deltagarna ska få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte.  

o Deltagarna ska ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade 
o Deltagarna ska upplysas om att de kan avböja från att delta eller avbryta sin medverkan utan 

negativa följder 
o Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten ska det 

inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. 

 

(Johansson & Svedner, 2010).  
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Gemom att jag följt dessa forskningsetiska anvisningar har jag visat respekt för de personer 

som deltar i min undersökning vilket jag upplevt ökat motivationen hos de deltagande att 

delta konstruktivt i min undersökning. Denna information har deltagarna fått skriftligt, se 

bilaga 1 och 2.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av en kvantitativ datainsamlingsmetod i 

form av enkäter som lärare i hela landet haft möjlighet att besvara. Jag har även valt att 

komplettera den kvantitativa metoden med en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

intervjuer med verksamma lärare i Grundskolans F-3. Att använda flera 

datainsamlingsmetoder rekommenderas ofta i kvalitativa studier, man får då en bredare 

belysning och kan se hur metoderna stödjer varandra, vilket ökar trovärdigheten (Martin, 

2011).  

 

Här nedan följer en beskrivning av de två datainsamlingsmetoderna jag valt att använda mig 

av i min undersökning, samt en förklaring till varför jag valt att använda mig av just dessa två 

metoder när jag samlat in data till min undersökning.  

 

2.2.1 Enkäter  

 

Enkäterna som skickades ut riktade sig till lärare i hela landet. Enkäter ger en bred, men ytlig 

information (Johansson & Svedner, 2010), vilket var min tanke när jag använde mig av 

enkäter som en av datainsamlingmetoderna. Jag ville se hur lärare runt om i landet arbetar 

med laborativt material och på vilket sätt de anser att det främjar förståelse och inlärning i 

ämnet.  

 

Vid utformningen av enkäterna tog jag hänsyn till det Johansson & Svedner (2010) skriver 

”Få orkar skriva fullständiga svar på öppna frågor”, jag valde att formulera mina frågor så att 

det kan vara relativt korta, men även längre, svar utav den som besvarar enkäten men att jag 

ändå får svar på de delar jag valt att undersöka.  

 

Till en början gjordes en enkät med ”stängda” frågor, med 3-5 svarsalternativ, jag insåg dock 

att jag inte kommer att få svar på det jag vill få svar på i undersökningen utifrån dessa frågor 

och tillhörande svarsalternativ. Detta ledde till min utskickade enkät med öppna frågor men 

formulerad för att kunna ge korta, tydliga och konkreta svar. I efterhand kan det reflekteras 

över om enkäter var en lämplig insamlingsmetod för ämnet med tanke på att denna metod 

lämpar sig bäst med begränsade ”stängda” svar. Jag fick in 58 svar på dessa enkäter.  

 

2.2.2 Intervjuer 
 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min studie. Dessa kvalitativa intervjuer 

har genomförst med fyra lärare med utgångspunkt i laborativ matematik. Jag valde att 

använda kvalitativa intervjuer som en datainsamlingsmetod till denna studie då den ofta ger 

intressanta resultat om t ex lärarens syn på elever, undervisning och planering samt 

förhållningssätt, målsättningar och planering. Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är 

direkt användbar för läraryrket (Johansson & Svedner, 2010).  
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I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 

från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denna tar 

upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar 

som möjligt (Johansson & Svedner, 2010).  

 

2.3 Procedur 

I denna studie använde jag mig av enkäter och intervjuer. Enkäterna utformades och sändes ut 

digitalt i olika forum där endast lärare är medlemmar. Intervjuerna gjordes av mig personligen 

där jag åkte ut och träffade lärare runt om i länet. I både enkäterna och intervjuerna har 

deltagarna fått tagit del av ett missivbrev (se bilaga 1.) där de fått veta mer om mig, studien 

och vilket syfte den görs i. Någonting som jag varit väldigt noggrann med är deltagarnas 

anonymitet, både vad gäller enkäter och intervjuer.  

 

2.3.1 Enkäter 
 

Då jag bestämde mig för att använda mig av enkäter som en av datainsamlingsmetoderna 

hade jag en vision om att nå så många som möjligt för att få en bred syn och uppfattning på 

hur lärare över hela landet tänker kring och arbetar med laborativt material. Enkäterna har 

skickats ut digitalt i lärargrupper på sociala medier där endast lärare verksamma inom skolan 

kan delta.  

 

När jag administrerat min enkät så inledde jag med en ”stängd” fråga med fasta 

svarsalternativ för att få en tydlig bild av hur ofta lärare arbetar med laborativt material. 

Därefter valde jag att ställa öppna frågor, anledningen till att jag valde att använda mig av 

öppna frågor var att jag i min studie vill ta reda på vilken typ av laborativt material lärare 

arbetar med och på vilket sätt de anser att det främjar inlärning och förståelse hos eleverna, 

utifrån frågorna jag ville ha svar på insåg jag att stängda frågor med fasta svarsalternativ inte 

skulle ge en rättvis bild för denna typ av frågor då det handlar om enskilt reflekterande och 

olika tankegångar hos svarspersonerna.  

 

I min enkätundersökning fanns 5 frågor att besvara varav en stängd fråga och fyra öppna 

frågor.  

 

2.3.2 Intervjuer  
 

Man kan tala om två olika typer av intervjuer: en som bygger på fasta frågor som ställs till 

alla deltagare i en undersökning, en annan som använder sig av avsevärt friare formulerade 

frågor, som varieras på olika sätt. Den förra kan man kalla strukturerad intervju, den senare 

kvalitativ. I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan 

variera från intervju till intervju.  (Johansson & Svedner, 2010).  

 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer gjordes 

med fyra intervjupersoner med olika utbildningar och erfarenhet i spridda områden. Alla 

intervjuer har gjorts på plats på respektive skola. När jag valde intervjufrågorna valde jag att 

ta få frågor som kan ge breda svar. Syftet med denna kvalitativa intervju är att få så 

utömmande svar som möjligt, då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får 

möjlighet att ta upp allt hon har på hjärtat (Johansson & Svedner, 2010).  
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När jag utförde mina intervjuer gjordes stödanteckningar för att minnas vad 

intervjupersonerna sagt och pratat om i stora drag. Intervjuerna spelades även in, eftersom t ex 

pauseringar, tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att förstå vad som sägs 

(Johansson & Svedner, 2010). De frågor som ställdes under intervjuerna var:  

 

o Utbildning och hur många verksamma år inom skolan 

o Använder du dig av laborativt material i din undervisning? (Om ja, ge exempel) 

o Hur ofta använder du dig av laborativt material i din undervisning?  

o Hur gör du vid användningen av laborativt material?  

o I vilket syfte använder du laborativt material?  

o Vilka fördelar ser du med arbetet med laborativt material? 

o Vilka nackdelar ser du med arbetet med laborativt material? 

o Anser du att du har tillräcklig kunskap om arbete med laborativt material? 

o Har du fler tankar/reflektioner kring laborativt material? 

2.4 Analysmetoder 
 

För att kunna använda resultatet som framkommit under studien har de inkomna enkäterna 

och intervjuerna analyserats, bearbetats och sammanställts i olika konstellationer. I denna del 

kommer jag att beskriva vilka analysmetoder jag använt för att analysera det data som samlats 

in genom kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer.  

 

2.4.1 Enkäter 
 

Enkäterna har analyserats enskilt efter som de inkommit då det i enkäten var övervägande del 

med öppna svar och analyseras dessa på en och samma gång blir det ett stort arbete för 

mottaggaren och risken finns att någon viktig del faller bort. 

 

För att få med alla enkätsvar för att ge en rättvis bild av vad respondenterna svarat har dessa 

dokumenterats och analyserats i olika konstellationer som slutligen har satts ihop till diagram,  

och transkriberad text för att strukturera upp svaren och vara säker på att alla delar i 

enkätsvaren kommit med.  

 

När alla enkätsvaren inkommit har dessa analyserats igen för att se om det går att urskilja att 

något/några svar skiljer sig markant från resternade inkommna svar i enkäten vilket skulle 

kunna bero på otydlig fråga och därmed missuppfattning hos någon/några av respondenterna 

vilket skulle kunna medföra felaktigt resultat av det som undersökts.  

 

2.4.2 Intervjuer 
 

När intervjuerna gjordes spelades dem in samtidigt som intervjuaren skrev stödord utifrån 

delar som var relevant för stuiden. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssna på 

intervjuerna igen när materialet transkriberas. När materialet har transkriberats har det skrivits 

ned ordagrant på dator. Under transkriberingen har olika färger använts för att markera det 

som är relevant för studien för att dessa delar sedan ska kunna sättas ihop och analyseras. 

 

Varje intervju har transkriberats och analyserats individuellt mellan gångerna för 

intervjutillfällena med respektive intervjuperson för att fokusera på en respondent i taget och 
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därmed inte blanda ihop någon del och för att urskilja intressanta och relevanta tankar kring 

ämnet från varje intervjuperson. 

 

Därefter har de delarna från intervjuerna vilka är relevanta för studien sammanställts i en 

tabell med fyra huvudområden där respondenternas svar ställts mot varandra för att analysera 

likheter och olikheter som kan urskiljas genom deras reflektioner i intervjun.  
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3 RESULTAT 
Här kommer resultatet från enkäter och intervjuer att presenteras. När jag presenterar det här 

nedan kommer jag att utgå från mina frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar lärare med laborativt material inom matematikämnet i grundskolan?  

2. På vilket sätt anser lärare att laborativt material främjar inlärningen i och förståelsen 

för ämnet?  

 

Jag kommer att presentera resultat som är relevant för mina frågeställningar både utifrån data 

som insamlats via enkäterna samt genom de kvalitativa intervjuerna. Resultatet kommer att 

presenteras i form av diagram, tabeller och transkriberad och bearbetad text utifrån data som 

samlats in för denna studie.  

 

3.1 Enkäter 

 

 
 

Figur 1. Användning av laborativt material i matematikundervisningen.  

I cirkeldiagrammet visas lärares användning av laborativt material i matematikämnet. Vi kan 

se att större delen lärare använder laborativt material i sin undervisning ofta (72%) eller alltid 

(25%). Ett mindre antal använder sig sällan (3%) eller aldrig (0%) utav laborativt material i 

sin undervisning. Det är 58 lärare verksamma inom grundskolan som i dagsläget undervisar i 

matematik som har besvarat enkäten.  
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Följande fråga till detta är vilken typ av laborativt material lärarna använder i sin 

matematikundervisning detta är uppdelat i tre övergripande teman utifrån svaren som lärarna 

gav i enkätundersökningen: 

 

1. Naturmaterial – kottar, pinnar, stenar, vatten, träd, kastanjer 

2. Vardagsmaterial – pennor, knappar, bönor, äggkartonger, pärlor, spelkulor 

3. Material tillverkat för matematikundervisning – tallinje, kulram, låtsaspengar, 

cuisenairestavar, 10-100-1000 bas material, talkort, elevklockor 

 

 

I nästa del i denna ekät sökte jag svar på vilket sätt lärare använder det laborativa materialet. 

Utifrån svaren som framkom i enkätundersökningen gick det att dela upp detta i fyra 

huvudområden hur lärare använder det laborativa materialet i undervisningen:  

 

 

 
Figur 2. Hur lärare använder det laborativa materialet i sin matematikundervisning. 

 

 

I figur 2 kan vi se att större delen av lärarna (42%) låter alla elever använda laborativt 

material i undervisningen. Vi kan även se att en betydande del (28%) använder laborativt 

material till elever som uppvisar svårigheter i matematikämnet. Några färre (21%) av lärarna 

använder laborativt material vid genomgångar och den mindre andelen lärare (9%) låter 

eleverna använda laborativt material fritt.  

 

Följande fråga utifrån arbetet med laborativ matematikundervisning blir på vilket sätt lärarna 

anser att inlärningen och förståelsen i ämnet påverkas av användingen av laborativt material.  
 

Respondenterna i enkätundersöningen ställer sig alla positiva till arbetet med laborativ 

matematikundervisning. De anser att kunskapen befästs på ett annat sätt när undervisningen 

blir mer konkret och eleverna får använda alla sina sinnen. En större del utav respondenterna 

uttrycker att det är en bra grund för att utveckla det abstrakta tänkandet hos barnen då de får 
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en inre bild av att arbeta med material. Respondenterna är överens om att eleverna har lättare 

att förtydliga och förstå en strategi efter arbete med laborativt material.  

 

Att arbeta med laborativt material parvis eller i grupp är något som respondenterna ställer sig 

positiva till då de anser att eleverna får en djupare förståelse när de får använda flera sinnen 

samtidigt som de reflekterar och diskuterar med andra elever.  

 

Den större delen av respondenterna tar upp i sina svar att eleverna uppskattar laborativt 

material och har en positiv inställning till arbetet med materialet, vilket leder till ökad 

motivation att lära sig och en mer positiv kunskapsutveckling för eleverna.  

 

Utifrån ekätsvaren visar resutltatet att lärarna ser mest fördelar med användningen av 

laborativt material i ämnet men de ser även att det kan finnas nackdelar med denna typ av 

undervisning. Här är respondenterna överens om att fördelarna är att eleverna tycker det är 

roligare att arbeta med laborativt material än i boken och att kunskapen befästs på ett djupare 

plan. Nackdelarna respondenterna ser med laborativ matematikundervisning är att materialet 

ofta kan användas på fel sätt av eleverna, de ser snarare materialet som leksaker än ett konkret 

material kopplat till matematiken. En annan nackdel de belyser är att eleverna riskerar att lita 

mer på materialet än sin egen förmåga, eleverna blir fast vid materialet och har svårt att gå 

från det konkreta till det abstrakta. Flera respondenter påpekar också att en nackdel är tidsbrist 

och tillgången på material på arbetsplatsen.  

 

3.2 Intervjuer 

Genom intervjuerna kunde det fastställas att respondenterna var eniga om att laborativt 

material kan vara i princip vad som helst som eleverna kan ta in med flera sinnen, något de 

kan se och ta på. Lärarna uppgav att de använder sig av en hel del olika material att laborera 

med. Två av fyra (Intervjuperson 2 och 4) var mer inriktade på att använda sig av 

naturmaterial i undervisningen (t ex kottar, pinnar, stenar) medan de två andra respondenterna 

(Intervjuperson 1 och 3) riktade in sig på material som är utvecklad specifikt för ämnet (t ex 

kulram, tallinje, klossar).  

 

Intervjuperson 2: ”Enligt mig kan laborativt material vara vad som helst, det kan vara allt 

från kottar och pinnar i skogen eller klossar och kulram i klassrummet, jag tror att lärare 

många gånger låser sig vid det specifika materialet som kulram och klossar och inte ser de 

möjligheter som finns att använda i form av material ute i naturen”.  

 

I intervjuerna hade angav lärarna skilda svar när de berättade vad som avgör hur en laborativ 

matematiklektion kan gå till. En av intervjupersonerna (intervjuperson 1) var säker på sin 

struktur kring hur undervisningen med materialet skulle gå till, läraren plockade ut materialet 

som den ansåg var lämpligt till det som skulle belysas under lektionen, ett exempel var att vid 

arbetet med låga tal användes klossar medan vid arbete med höga tal användes låtsaspengar. 

 

Intervjuperson 1: ”För- och efterarbetet är väldigt viktigt, jag tycker att det är min uppgift att 

ha ett tydligt syfte med lektioner där vi använder laborativt material annars blir materialet 

endast leksaker och jag ser inte att eleverna får ut något om inte syftet med vad materialet ska 

användas till tydliggörs för eleverna. Det är också anledningen till att jag hjälper dem att 

anpassa vilket material som är lämpligt för det område vi ska arbeta med”.  
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De tre andra respondenterna ansåg att eleverna skulle få bestämma till viss del vilket material 

som skulle användas men att det delvis också måste vara styrt av läraren för att 

undervisningen ska fungera och vara meningsfull.  

 

Intervjuperson 2: ”Det varierar om eleverna får välja fritt eller om det ska vara styrt, när jag 

arbetar med laborativ matematikundervisning för yngre så brukar jag styra över vilket 

material som ska användas. När jag arbetar med äldre barn brukar de få använda materialet 

mer fritt, även om jag ibland ifrågasätter deras tankegång vid användning av vissa material”.  

  

Intervjuperson 3: ”Visst ska eleverna få bestämma till viss del vad de ska använda för 

material, av det kan dem lära sig att ta eget ansvar över sin inlärning och liksom när de ska 

välja en lämplig strategi för uträkning, kunna välja material som är lämplig för denna typ av 

uppgifter, men det är min uppgift att introducera och ge dem verktygen för att utveckla den 

förmågan”.  

 

Intervjuperson 4: ”Eleverna får plocka som de vill men jag vill att de ska förklara för mig hur 

de tänker använda materialet, då har jag dels fått igång en diskussion och eleverna får 

reflektera över om det är möjligt eller inte att använda det materialet”.  

 

Vid intervjuerna ställdes frågan om lärarna anser att de har tillräcklig kunskap om laborativ 

matematikundervisning för att bedriva den. Gemensamt för alla var att de anser att man aldrig 

är fullärd men att de ansåg att de hade så pass god kunskap för att bedriva denna typ av 

undervisning. Intervjuperson 3 uppgav att denne vill ha mer kunskap kring ämnet och läser på 

nätet samt litteratur för att få mer kunskap om laborativ matematikundervisning. 

 

Intervjuperson 4: ”Jag har arbetat som lärare i 44 år och än är jag inte fullärd, jag lär mig 

något nytt varje dag, men utifrån min kunskap och erfarenhet har jag sett att laborativt 

material är en väldigt viktig del i undervisningen om den har ett tydligt syfte. Jag tror på att 

desto fler sinnen som används, desto djupare befästs kunskapen. Jag har alltid varit en 

praktisk människa och tyckt om att arbeta med händerna, jag själv vet hur viktigt det är att få 

arbeta praktiskt och inte bara teoretiskt”.  

 

Intervjupersonerna hade alla en positiv inställning till laborativ matematikundervisning men 

de kunde även se att det fanns nackdelar med att arbeta laborativt även om fördelarna var 

övervägande.  

 

Intervjuperson 1: ”Jag ser jättepositivt på laborativ matematik, jag använder det mer till 

yngre barn och lite mer sällan till de äldre, de äldre har kommit in i ett helt annat tänk än de 

yngre, de har utvecklat förmågan att tänka mer abstrakt. Förmågan att lösa matematiska 

problem utvecklas mycket med hjälp av användningen av laborativt material. Något som jag 

kan anse negativt med laborativa material är att en del elever blir fast vid materialet och har 

svårare att gå från det till mer abstrakt tänktande”.  

 

Intervjuperson 2: ”Jag tror verkligen på användning av laborativt material då eleverna får 

använda flera sinnen, de får en djupare förståelse. Jag upplever att eleverna pratar mer 

matematik när de får använda laborativt material, det är lättare att öppna upp för diskussion 

vilket i sin tur leder till att de ser att problem kan lösas på olika sätt”.  

 

Intervjuperson 3: ”Jag har sett att eleverna får en bättre förståelse när de använder 

laborativt material och kan göra kopplingar till det som är bekant för dem vilket gör 
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matematiken meningsfull. Jag har också sett att elever med svårigheter som tycker att 

matematik är tråkigt visar glädje på ett helt annat sätt när de får arbeta med laborativt 

material”.  

 

Intervjuperson 4: ”Jag ser att eleverna tycker det är väldigt roligt med laborativ matematik 

vilket också gör att motivationen blir högre. Jag tror att alla åldrar gynnas av arbetet med 

laborativ matematik. Jag tror att de elever som har svårt med matematik är i stort behov av 

laborativt material men inte bara dessa elever utan även de elever som har lätt för sig, för det 

händer ofta att de bara jobbar på utan någon djupare förståelse för vad de egentligen gör”.  

 

I tabell 3 har det gjorts en sammanställning utifrån tre huvudfrågor från intervjuerna som är 

relevant för denna studie; hur använder du laborativt material? I vilket syfte använder du 

laborativt material? Vilka fördelar kan du se utifrån arbete med laborativt material resp. 

nackdelar? Detta gjordes för att svaren från respektive intervjuperson skulle synliggöras 

utifrån frågor som är relevant för denna studie och för att klargöra vilka likheter/olikheter vi 

kan se i lärarnas tankesätt kring laborativ matematikundervisning. Utifrån detta har vi fått ett 

resultat till denna studie där vi ser hur lärare arbetar med laborativ matematik samt på vilket 

sätt lärare anser att laborativt material främjar inlärningen i och förståelsen för ämnet.  

 

 

 
 Utbildning/erfarenhet Användning av 

laborativa 
material 

Syfte Fördelar Nackdelar 

Intervjuperson 1  
Grundskollärare F-3 /  
15 år 

Dagligen med 
yngre barn, vid 
nytt område 
med äldre barn. 

Synliggöra, 
konkretisera, 
variera 
undervisningen. 

Mer delaktig i 
inlärningen, 
bättre på 
problemlösning,  

Elever kan bli 
fast vid 
materialet.  

Intervjuperson 2  
Lärare åk 1–6 svenska och 
matematikinriktining /  
4 år  

Dagligen, 
framförallt med 
yngre barn 

Använda alla 
sinnen befäster 
kunskap.  

Djupare 
förståelse, ser 
att saker kan 
lösas på olika 
sätt. 

Lärare gör det 
svårare än vad 
det är, allt 
material kan 
användas om 
man gör det på 
rätt sätt.  

Intervjuperson 3  
Förskollärare /  
11 år 

Dagligen, 
specifikt för 
elever med 
svårigheter.  

Synliggöra, 
bättre förståelse 

Underlättar 
förståelsen, 
kopplingar till 
verkliga livet. 

Elever fäster sig 
vid materialet 
och svårt med 
det abstrakta. 

Intervjuperson 4  
Yrkeshögskola /  
44 år 

Dagligen med 
alla barn.  

Bättre 
förståelse, roligt 
för eleverna 

Förenklar, 
eleverna förstår 
på ett annat 
plan (konkret).  

Låser sig vid 
materialet. 

 Tabell 3. Sammanställning av intervjuer.  
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4 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer jag börja med att sammanfatta resultatet av studien som gjorts. 

Därefter kommer tillförlitligheten att diskuteras. Detta följs av en teoretisk tolkning där 

frågeställningarna kommer att besvaras och ställas mot tidigare undersökningar som 

redovisats i litteraturgenomgången. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom 

området.  

 

4.1 Sammanfattning 
 

I sammanfattningen kommer resultat från undersökningarna som gjorts att sammanfattas med 

utgångspunkt i fyra delar: 

 

1. Hur arbetar lärare med laborativt material i grundskolan?  

2. I vilket syfte använder lärare laborativt material?  

3. Hur ser lärares inställning till laborativ matematikundervisning ut?  

4. Vilka för- och nackdelar ser lärare med laborativ matematikundervisning?  

 

Hur arbetar lärare med laborativt material i grundskolan? 
k  
Alla lärare som deltagit i undersökningen har svarat att de arbetar med laborativt material men 

i olika stor utsträckning, de flesta använder ofta laborativt material i undervisningen, en 

betydande del använder alltid laborativt material i undervisningen medan en minoritet av 

respondenterna sällan eller aldrig använder laborativt material i sin undervisning.  

 

Lärare använder sig av olika typer av material som finns tillgängligt vilket kan vara allt från 

kottar i skogen till kulramar i klassrummet. De är överens om att i princip allt material som 

finns omkring oss kan användas på olika sätt i en laborativ matematikundervisning.  

 

Utifrån resultatet i studien kan vi se att lärarna till större del låter alla elever använda 

laborativt material medan en betydande del av respondenterna endast använder laborativt 

material till de som  uppvisar svårigheter.  

 

I vilket syfte använder lärare laborativt material?  

 

Resultatet visar att lärare anser att kunskapen befästs på ett annat sätt när undervisningen blir 

mer konkret och eleverna får använda alla sina sinnen. En större del utav respondenterna 

uttrycker att det är en bra grund för att utveckla det abstrakta tänkandet hos barnen då de får 

en inre bild av att arbeta med material. Respondenterna är överens om att eleverna har lättare 

att förtydliga och förstå en strategi efter arbete med laborativt material. 
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Hur ser lärares inställning till laborativ matematikundervisning ut?  
 

Vad som framkommit genom studierna är att lärares inställning till laborativ 

matematikundervisning är mycket positiv ur flera aspekter. De ser att eleverna uppskattar 

ämnet mer när de får använda sig av laborativt material, vilket de ser i sin tur leder till en 

bättre förståelse, större engagemang och kunskapsutveckling för eleverna.  

 

Det har också framkommit att lärarna får en tydligare bild av elevernas förståelse och 

kunskaper när de observerar eleverna under en laboration då de kan följa eleverna i 

inlärningsprocessen.  

 

Flera lärare upplever laborativ undervisning som tidskrävande då förarbetet är en viktig del i 

denna typ av undervisning, de anser att tiden och tillgång till material inte alltid räcker till.  

 

Vilka för- och nackdelar ser lärare med laborativ matematikundervisning?  
 

Tydligt i denna del är att lärare ser betydligt fler fördelar än nackdelar i arbetet med laborativ 

undervisning. En del undrar om det ens finns några nackdelar medan några ser klara nackdelar 

med arbetet.  

 

Det som framkommer vid frågan om fördelar med laborativ undervisning är att eleverna får 

använda alla sinnen ”learning by doing” vilket lärarna anser ger en djupare förståelse och en 

förutsättning för att eleverna ska kunna gå från konkret till abstrakt tänkande. En fördel som 

lärarna också ser med denna typ av undervisning är att det går att individualisera 

undervisningen så elever både kan få stöd och utmanas beroende på var de befinner sig i sin 

kunskapsutveckling.  

 

Undersökningen visar att lärarna ser ungefär lika nackdelar med det laborativa arbetet. En del 

är att många elever låser sig vid materialet och tappar tron på sin egen förmåga, en del elever 

vågar inte arbeta med matematik utan att använda sig av material. De har svårt att gå från det 

konkreta till det abstrakta. En annan nackdel lärarna ser med användning av laborativt 

material är att de tenderar att bli leksaker som inte används på det sätt som är syftet med dem.  

 

 

4.2 Tillförlitlighet 
 

I denna del kommer studiens tillförlitlighet att diskuteras utifrån reliabilitet och validitet. 

Denna del kommer att delas in i två delar: enkäter och intervjuer. Detta för att diskutera 

tillförlitligheten i båda undersökningsmetoderna då det kan variera beroende på val av metod.  

 

4.2.1 Enkäter 
 

Då enkäterna skickats ut digitalt i forum där lärare från hela landet är medlemmar så har 

sprindningen varit god. Risken med detta kan dock vara att det är den yngre generationen som 

är mer aktiv i dessa forum vilket gör att den äldre generationen som fortfarande arbetar inom 

skolan blir underrepresenterade i och med detta.  
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Då jag använde mig av öppna svar i enkäten så har svaren för respondenterna inte blivit 

begränsade vilket har inneburit att alla fått säga sitt. Frågorna i enkäten täcker de viktigaste 

delarna av frågeställningarna som ligger till grund för studien. Jag har varit noga med att inte 

ställa ledande frågor i enkäterna för att styra respondenterna mot något håll, frågorna har varit 

neutrala för att få en så sann bild som möjligt utifrån svaren som getts. Alla enkäter har 

samlats in på samma sätt. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att reliabiliteten i studien är hög. 

 

Enkätsvaren kan i hög grad generaliseras då det, som tidigare nämnts, varit stor spridning runt 

om i landet där lärare i alla åldrar, olika kön och med olika inriktningar och erfarenhet har 

haft möjlighet att besvara enkäten. Utifrån det ger resultatet en sann bild av det som undersökt 

och därmed hög validitet.  

 

4.2.2 Intervjuer 
 

I intervjuerna har fyra lärare deltagit, alla med olika utbildningar och erfarenhet men som alla 

för tillfället bedriver matematikundervisning i grundskolan. Här är det enbart kvinnor som 

deltagit i intervjuerna vilket gör att män är underrepresenterade i intevjustudien. Lärarna som 

intervjuats arbetar inom samma län. Detta gör att det blir svårt att i hög grad generalisera 

dessa resultat utifrån ett större perspektiv som generaliserar hur lärare arbetar runt om i landet.  

 

Allt material har samlats in på samma sätt, genom besök på respektive skola. Genom korta 

och konkreta frågor i intervjun blev frågorna lätt att förstå och därmed inga missförstånd hos 

intervjupersonerna kring frågorna. De hade även möjlighet att diskutera fritt för att ge så 

utömmande svar som möjligt. Intervjupersonerna har inte på något sätt påverkats av 

intervjuaren då denne varit neutral. Intervjupersonerna fick information om deras anonymitet i 

studien vilket gjorde att de kände sig trygga att uttrycka sina tankar och åsikter kring ämnet. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att reliabiliteten och validiteten i denna studie relativt hög. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 
 

I denna del kommer resultatet i studien att kopplas till det teoretiska och tidigare forskning 

som framkommer i litteraturgenomgången och utifrån det besvaras frågeställningarna. 

Strukturen i denna del utgår från de två frågeställningarna som presenterats tidigare.  

 

Hur arbetar lärare med laborativt material inom matematikämnet i grundskolan?  

 

När det kommer till användningen av laborativt material har det visat sig att lärare som 

deltagit i studien har god kunskap kring vad laborativt material är och kan vara. I enlighet 

med det Liggett (2017) belyser lärarna att laborativt material är det material som används för 

instruktion och som kan variera i form, färg och storlek och att detta vara vilket material som 

helst så längre läraren använder det i syfte att förbättra elevernas matematikkunskaper. Det 

kan vi se genom att de använder allt från pinnar och kottar till cuisenairestavar i sin 

undervisning och ser att det främjar inlärning och förståelse i ämnet.  

 

I en tidigare analys av intervjuer som gjorts av Högström (2009) med lärare visade att lärarnas 

uttalanden om generella mål med laborativt arbete kunde inordnas i fem olika teman där varje 

tema representerar en grupp av uttalanden som har liknande innebörd. Utifrån resultatet i 
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denna studie kan vi se att lärarna även idag arbetar utifrån samma syfte och mål som 

Högström (2009) kunde konstatera utifrån sin analys 2009. Det vi kan se utifrån denna studie 

är att lärarnas syfte och mål med laborativ matematikundervisning framförallt handlar om att 

få en förståelse för begrepp och fenomen och att anknyta matematiken till ”det verkliga livet”.  

 

Vad man konstaterar i rapporten Tid för matematik (Skolverket, 2011)  är att många lärare 

anstränger sig att konkretisera undervisningen och låta eleverna arbeta laborativt vilket vi 

också kan se i resultatet utfrån denna studie som visar att 0% av respondenterna aldrig 

använder sig av laborativt material medan 97% använder sig av laborativt material i 

matematikundervisningen ofta eller alltid.  Detta kan även styrkas av en studie som gjorts av 

Swan & Marshall (2010) där vi kan se att resultatet, liknande denna studie, anger att i stort 

sett alla lärare arbetar dagligen eller flera gånger per vecka med laborativt material i årskurs 

F-3.  

 

Studien visar att ungefär en fjärdedel av respondenterna använder laborativ 

matematikundervisning endast till de som uppvisar svårigheter i ämnet. Laborativ 

matematikundervisning förknippas ofta med nybörjarundervisning och svag 

prestationsförmåga och får därigenom låg status (Malmer, 2002). Vidare intressant här är om 

lärares inställning till den laborativa undervisningen skapat denna låga status genom att de i 

stor utstäckning använder materialet till de elever som uppvisar svårigheter. Samtidigt visar 

en studie gjord av Golafshani (2013) att lärare tydligt kan se att svaga i elever är i större 

behov av laborativt material även om alla gynnas av denna typ av undervisning.  

 

På vilket sätt anser lärare att laborativt material främjar inlärningen i och 

förståelsen för ämnet?  

 

Rystedt & Trygg (2010) beskriver att de ofta möter lärare som gärna ”vittnar” om att laborativ 

matematikundervisning bidrar till att deras elever får ett ökat intresse för matematik och att 

det i sin tur gynnar lärandet. De menar att laborativa aktiviteter ger eleverna en mer positiv 

och vidare syn på matematiken, jämfört med när de enbart kommer i kontakt med 

matematiken i form av siffror och bokstäver i en lärobok. Många lärare har beskrivit för 

Rystedt & Trygg (2010) hur aktiviteter kan fungera som inspirerande introduktion och öka 

motivationen för matematikämnet samt göra färdighetsträningen mer varierad. Andra har 

berättat att de i sin egen undervisning ser fördelar med att elever får ta många sinnen i bruk. 

Utifrån resultatet i denna studie kan vi se att lärarnas uppfattning kring hur laborativt material 

främjar inlärningen i och förståelsen för ämet stämmer överens. Lärare i denna studie vittnar 

om elever som ser matematik som ett roligt ämne när de använder laborativt material vilket 

främjar motivationen och därmed kunskapsutveckling.  

 

Det vi även kan se som ett gemensamt resultat utifrån Rystedt & Tryggs (2010) tidigare studie 

och denna studie är att lärare ser fördelar i att eleverna får ta många sinnen i bruk för att 

befästa kunskaperna djupare och om något lättare då det ger möjlighet att, i tanken, gå tillbaka 

till en minnesbild av ”Hur var det nu vi gjorde?” och ”Hur var det man kunde tänka?”. Utifrån 

resultatet kan vi anta att lärare är medvetna om hur tillämpandet av flera sinnen befäster 

kunskaper hos eleverna.  

 

Enligt Skolverkets (2011) resultat visar det att lärare använder laborativ 

matematikundervisning för att synliggöra och skapa förståelse för matematiken innan det 

abstrakta kommer senare. En grundläggande tanke bakom progressionen i matematik är att 



 25 

undervisningen i de yngre åren utgår från ett prövande förhållningssätt. Att pröva sig fram 

med hjälp av olika uttrycksformer i skilda sammanhang ger eleverna kunskap om vilka 

metoder och begrepp som är tillämpbara och utvecklingsbara. Resultatet i studien visar även 

att lärare uppmärksammat att elevernas förmåga till att se strategier och utveckla metoder som 

kan tillämpas i andra sammanhang utvecklas i ett arbete med laborativt material där de får 

pröva sig fram. Utifrån det respondenterna i intervjuerna svarat kan vi se att de delvis tänker 

lika kring att yngre elever är i större behov av ett laborativt arbetssätt samtidigt som de anser 

att alla åldrar gynnas av denna typ av undervisning.  

 

 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning  

 

Jag tycker att denna studie varit mycket intressant att genomföra. Jag tror att utifrån detta 

resultat så ser vi att laborativ matematikundervisning kanske är vanligare än vad många tror. 

Jag tror också att många lärare använder sig av laborativ matematikundervisning även om de 

inte har reflekterat över det, Så snart lärare använder sig av någon form av material för att 

konkretisera, beskriva, få igång en tankeprocess eller diskussion i matematikens anda som 

syftar till att utveckla matematiska kunskaper och/eller tankegångar så har man också använt 

sig av laborativt material i undervisningssyfte. Är man inte medveten om vilken lärprocess 

man använder sig av blir det därmed svårt att strukturera, planera, följa upp och utvärdera 

undervisningen vilket gör att man missar viktiga delar i processen som är av stor vikt för att 

det ska leda till kunskapsutveckling.  

 

Då jag valt att göra denna studie ur ett lärarperspektiv vore det intressant att göra en liknande 

studie ur ett elevperspektiv och sedan ställa dessa mot varandra för att se hur elever upplever 

laborativ matematikundervisning och därmed hur lärare synliggör syftet med laborativ 

undervisning för eleverna, är de medvetna om att det är en slags lärprocess och på vilket sätt 

lär de sig av detta? Vad är meningen? Det går givetvis att genomföra före- och eftertester för 

att se utveckling, inlärning och progression i kunskapsutvecklingen vid arbete med laborativt 

material. Det jag tänker istället för detta är att det vore intressant att undersöka hur eleverna 

själv uppfattar laborativt material i undervisningen för att även utifrån detta kunna dra 

slutsatser om lärares bild över hur elever uppfattar det, stämmer eller ej.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1:  

Missivbrev / enkät 

 

Hej! 

Mitt namn är Mimmi Tinglöf och jag studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 

vid Högskolan i Gävle. Jag skriver just nu mitt examensarbete i matematik med 

ämnesdidaktisk inriktning.  

 

Denna enkät riktar sig till dig som undervisar i ämnet matematik i årskurs F-3. 

 

Denna studie görs i syfte att undersöka hur lärare verksamma inom matematikämnet i årskurs 

F-3 ställer sig till att arbeta med laborativt material i ämnet.  

 

Genom att besvara och skicka in denna enkät deltar du i denna studie kring laborativt material 

i matematikämnet. Studien följer de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Alla 

svar som samlas in till denna studie behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett 

säkert sätt. Enkätsvaren kommer att vara anonyma i efterföljande publikationer och 

presentationer.  

 

Vid frågor/funderingar är ni välkomna att kontakta mig; Mimmi.tinglov@hotmail.com. Tack 

på förhand! 
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Enkät 
 

 

1. Använder du dig av laborativt material i matematikundervisningen? 

o Ja, alltid 

o Ja, ofta 

o Sällan 

o Nej, aldrig 

 

2. Vilket/vilka laborativa material använder du dig av i undervisningen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Hur använder du dig av laborativt material i undervisningen?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

4. Vilka för- och/eller nackdelar har du uppmärksammat vid arbete med laborativ 

matematikundervisning? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

5. På vilket sätt anser du att inlärningen och förståelsen i ämnet påverkas av 

användningen av laborativ matematikundervisning? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: 

Informationsbrev / Intervjufrågor  

 

 
Hej! Jag heter Mimmi Tinglöf och studerar sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 vid 

Högskolan i Gävle. Jag skriver just nu mitt examensarbete där jag gör en studie kring lärares 

arbete och kunskap kring laborativ matematikundervisning i grundskolan.  

 

Genom att du deltar i min intervju bidrar du till min studie kring laborativt material i 

matematikämnet. Studien följer de etiska föreskrifter som gäller för god forskningssed. Alla 

svar som samlas in till denna studie behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett 

säkert sätt. Intervjun kommer att transkriberas och vara anonym i efterföljande publikationer 

och presentationer.  

 

Vid frågor och/eller funderingar innan eller efter intervjun är du välkommen att kontakta mig 

på; 

Telefon: XXX-XXXXXXX 

Mailadress: xxxxxx@xxxxxxxx.se 
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Utbildning:  

Verksamma år:  

 
Använder du dig av laborativt material i din matematikundervisning?  

- Om ja, vad använder du dig av för material? 

 

Hur ofta använder du laborativt material i din undervisning? 

 

Hur går du tillväga vid användning av laborativa material? (T ex utförande, struktur osv.)  

 

I vilket syfte använder du laborativt material?  

 

Vilka fördelar ser du med arbetet med laborativt material?  

 

Vilka nackdelar ser du med arbetet med laborativt material?  

 

Anser du att du har tillräcklig kunskap för att arbeta med laborativ matematikundervisning?  

 

Har du några vidare reflektioner kring laborativ matematikundervisning?   

 


