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Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad tre klasslärare för årskurs 1-3 

anser om laborativt material i matematikundervisningen och hur de själva arbetar 

med detta i sin egen matematikundervisning. Detta undersöktes med hjälp av en 

kvalitativ studie med intervjuer och observationer. Observationerna användes för att 

se om det som lärarna ansåg om laborativt material speglades i deras undervisning. 

Med intervjuerna kunde vi ta reda på vad lärarna ansåg att det kan finnas för 

möjligheter och hinder med användandet av laborativt material i 

matematikundervisningen. Resultatet visar att lärarna överlag är positiva till 

användandet av laborativt material. De nämner också att man i vissa fall kan hinder 

stötas på såsom att det är svårt att hinna med alla elever när laborativt material 

används i helklass. Vidare framkommer det i studien att det finns ytterst små 

skillnader mellan hur lärarna anser att de arbetar med laborativt material och vad vi 

faktiskt kunde observera under några lektioner. 
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1. Inledning 
Dewey (2004) har en åsikt om att elever lär sig genom att få experimentera, laborera 
och prova sig fram, ”learning by doing”. Han menar också att elevernas intressen ska 
vara grunden i undervisningen för att eleverna ska bli aktiva och samspela med sin 
omvärld. Vi vet av egen erfarenhet, både genom vår egen skolgång och genom vår 
VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), att laborativt material i 
matematikundervisningen försvinner ju högre upp i årskurserna man rör sig.  
 
Skolverket (2003) framför att dagens matematikundervisning domineras av 
elevernas eget arbete i läroboken och arbeten i grupp och med laborativt material står 
ofta i skymundan. Malmer (1992) menar på att det är den inställningen som lärare 
har till ämnet/arbetssättet som präglar undervisningen. Därför är det viktigt att man 
analyserar sina egna attityder i första hand och kanske försöker ändra dem till det 
positiva om man skulle ha negativa åsikter till exempel angående laborativt material i 
undervisningen. Därför vill vi i vår studie undersöka lärarens åsikter angående 
laborativa material i matematik och se hur de arbetar med detta under några 
lektioner.  
 
Även om många framför fördelarna med att arbeta laborativt påpekar Skolverket 
(2012) samt Fick O’Donnell och Puchner (2008) att det också finns ”fällor” som man 
som lärare måste se upp med då detta material används. De har visats att i vissa fall 
kan det laborativa materialet till och med stjälpa eleverna istället för att hjälpa. Av 
den anledningen vill vi även studera vilka hinder och möjligheter lärarna själva ser 
med det laborativa materialet.  
 
Vi har valt att göra den här studien för att vi tycker att det är viktigt att se hur man 
som lärare kan arbeta med laborativt material i matematik och vad man måste tänka 
på när detta material används.  Genom denna studie hoppas vi kunna ge en större 
förståelse för vad lärarna själva anser om laborativt material och få en inblick i vilka 
hinder och möjligheter man kan stöta på när detta material används i 
undervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa vad tre klasslärare i årskurs 1, 2 och 3 anser om 
laborativ matematikundervisning och hur de arbetar med det i klassrummet. Vidare 
syftar studien till att undersöka vilka hinder och möjligheter lärarna ser i 
användandet av det laborativa materialet i matematikundervisningen.  
 
Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar 

 Vad anser tre klasslärare i årskurs 1, 2 och 3 om laborativt material i 
matematikundervisningen? 

 Hur arbetar de tre klasslärarna med laborativt material i 
matematikundervisningen under några lektioner? 

 Vad anser de tre klasslärarna vara möjligheterna respektive hindren med att 
arbeta med laborativt material inom matematikundervisningen? 
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2. Litteraturgenomgång 
Under den här rubriken kommer vi att definiera vad som menas med laborativt 
material, samt skriva om hur lärare och elever kan arbeta med detta i klassrummet. 
Vi kommer även att belysa vad olika författare och forskare tar upp angående 
möjligheter och hinder kring laborativt material i matematikundervisningen. 

2.1 Vad menas med laborativt material? 

Fick m.fl. (2008) har gjort en studie angående olika material i matematik. De menar 
på att laborativt material består av olika, konkreta verktyg som används för att skapa 
en tydlig presentation av en matematiks idé eller tanke. Rydstedt och Trygg (2010) 
framför även de detta med det konkreta och menar att i arbetet med laborativt 
material är eleverna inte enbart med mentalt i en verksamhet utan jobbar praktiskt 
med ett material. Eleverna får använda sig av flera sinnen under samma övning, 
såsom se, känna och höra. Material som eleverna kan använda sig av kan bestå av 
färdigt hopsatta material gjorda i trä eller plast. Men materialen kan även bestå av 
digitala hjälpmedel som dator och grafräknare. Rydstedt och Trygg påstår att 
elevernas kunnande inte utvecklas av att enbart arbeta med laborativt material, utan 
eleverna måste också få det teoretiska blandat med det praktiska. Det är i 
undervisningen och i laborationer som materialet får en innebörd och kan skapa en 
förståelse och nya insikter kring undervisningen.  
 
Rydstedt och Trygg (2005) delar in laborativt material i två huvudgrupper och dessa 
är vardagliga föremål och pedagogiska material. De vardagliga föremålen är de 
föremål eller verktyg som man hittar i vardagen, arbetslivet eller i naturen. De 
pedagogiska materialen är däremot speciellt tillverkade och utformade för 
matematikundervisning, antingen av lärare och elever eller kommersiellt. Författarna 
säger också att till en början kan det tyckas vara enkelt att skilja på de vardagliga 
föremålen och de pedagogiska materialen. Men att sedan uppstår frågan om vart 
gränsen mellan dem går. Beroende på hur materialet används och i vilket syfte avgörs 
det i vilken av grupperna som det ska placeras. Det är i sammanhanget som 
materialet används i, där det får sin mening. Kronqvist och Malmer (1993) delar 
däremot in laborativt material i fem grupper istället för två. Dessa grupper är; 
plockmaterial, vardagens material, skolans laborativa material, barnens 
egentillverkade hjälpmedel, samt olika spel.  
 
Även Skolverket (2011) skriver om laborativt material inom matematiken och menar 
att syftet med laborativt material är att eleverna ska få en förståelse för matematiska 
symboler, såsom 1+1=2 (Skolverket, 2011). Först lär sig eleverna att det alltid är 1 av 
något som en elefant + en elefant är 2 elefanter tillsammans. Sedan övergår eleverna 
till att se dessa bilder när de löser uppgifter utan värden (1+1=2). Skolverket 
fortsätter med att laborativ matematikundervisning har två inriktningar, en teoretisk 
och en praktisk. Om dessa inriktningar kan samverka är det en fördel. Den del som 
utgår från förståelsen för matematikinnehållet är den teoretiska. Denna del kräver att 
läraren har kunskap om det som ska läras ut och förstås. Men också på vilket sätt det 
ska förstås och vad sambandet är till det matematiska innehållet. Det är materialet 
och den aktuella uppgiften som utgör den praktiska delen, men det handlar även om 
arbetsform. Alltså hur ska eleverna arbeta med uppgiften. Är det i grupp, mindre 
grupp, par eller enskilt? Men också hur uppgiften ska följas upp och redovisas. För att 
ge matematikundervisningen ett meningsfullt och naturligt inslag av laborativa och 
konkretiserande aktiviteter framför Skolverket att materialet och undervisningen 
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behöver utvecklas. Detta kan göras om både den praktiska och teoretiska 
inriktningen får möjligheter att utvecklas. 
 
I denna studie utgår vi ifrån Rydstedt och Tryggs (2005, 2010) definition av 
laborativt material och menar att det är material som får eleverna att använda flera 
sinnen under en och samma övning. Att använda flera sinnen under samma övning 
innebär att man använder sig av till exempel synen, hörseln och känseln. Att 
materialet ska hjälpa eleverna att inte bara vara med mentalt utan även vara med 
praktiskt i undervisningen. Materialet kan vara framställda material i plast eller trä, 
men också föremål som finns i vardagen eller i naturen. Sedan finns det även digitala 
hjälpmedel som dator och miniräknare, de ingår också i vår definition av laborativt 
material. Vidare menar vi också att det är i undervisningen och i laborationer som 
materialet får en innebörd och kan skapa en förståelse hos eleverna. Precis som 
Skolverket (2011) anser vi att det inte bara är materialet i sig som räknas in i 
begreppet laborativt material, även vilken arbetsform som används i arbetet med 
materialet räknas in i begreppet. 

2.2 Att beakta vid arbetet med laborativt material  

Rydstedt och Trygg (2005) menar att när det laborativa materialet ska användas i 
undervisningen beror på arbetssättet, men eftersom elever lär sig på olika sätt och i 
olika takt så bör användningen av materialet och tillgång till det variera. Materialet 
ska finnas tillgängligt så att det kan användas som stöd eller som hjälp till att bidra 
till begreppsutvecklingen och förståelsen. Vidare skriver Berggren och Lindroth 
(2004) att det är bra om eleverna får arbeta i par eller i grupper vid laborationer. De 
får då prata om problemet, om olika problemlösningar eller strategier, för att komma 
fram till resultatet. Därefter får de pröva sig fram i laborationer och diskutera hur de 
olika lösningarna fungerade. Under tiden som eleverna diskuterar resultatet 
reflekterar de över hur de kom fram till det.  
 
I en studie gjord av Fick m.fl. (2008) angående laborativt material i matematik 
framkom att i 75 % av lektionerna som de studerat nåddes målen med hjälp av 
manipulativ användning, det vill säga materiell hantering. I de återsåtende 
lektionerna tolkades det istället som att hanterandet av material hindrade eleverna 
mer än hjälpte deras lärande. Även Berggren och Lindroth (2004) nämner att 
laborativt material i sig inte alltid gynnar alla elever. Elever kan vara ovana att arbeta 
med laborativt material eller arbeta i par/grupp, så i början av arbetet med materialet 
måste denna process låtas ta tid. Precis som Malmer och Adler (1996) skriver innebär 
detta större fokus på uppläggningen av undervisningen än valet och tillgången av 
material. De framför att något som man som lärare ska tänka på när det handlar om 
laborativ undervisning är att välja arbetssätt och arbetsformer utifrån den aktuella 
situationen.  
 
Rydstedt och Trygg (2005) tar även upp svårigheter som eleverna kan stöta på i det 
inledande arbetet med laborativt material. Bland annat att överföra den konkreta 
lösningen till en skriftlig redovisning. Många elever kan också vara vana vid att 
matematik handlar om att besvara en fråga och därefter antas nästa uppgift. Att man 
utifrån sitt svar kan få en ny utmaning är inte något eleverna är vana vid. Vidare kan 
vissa elever föredra att arbeta enskilt med penna och papper i en lärobok. Medan 
andra elever vill ha en mer konkret och varierande undervisning av arbetssätt, 
metoder eller material. Att en del elever inte tycker om att arbeta på ett 
undersökande arbetssätt kan bero på att det krävs mer engagemang och att man 
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måste anstränga tankeverksamheten lite extra. Dessa elever finner trygghet i att 
räkna i en mattebok, då de kan se hur långt de kommit i den och vilka uppgifter de 
gjort eller inte gjort. De uppskattar även rutiner och gillar inte när det blir ändringar i 
schemat eftersom de vill ha koll på vad som kommer att hända under lektionen. 
Precis som Fick m.fl (2008) skriver måste lärarna arbeta med att motivera eleverna 
att använda det laborativa materialet om det ska ha önskad effekt. Ökad förståelse 
genom användandet av laborativa material uppstår när eleverna är motiverade att 
använda de olika materialen som verktyg. Verktyg som ska hjälpa dem finna svaret på 
ett utmanande problem.  
 
Just vid problemlösning kan laborativt material vara bra till att konkretisera 
matematiska begrepp som eleven redan känner till, men kanske inte kan till hundra 
procent (Rydstedt & Trygg, 2005). Ett tydligt exempel på konkretisering inom 
matematiken är när läraren tar fram material/föremål som eleverna får träna sig på 
att hantera och sedan kan ta hjälp av i undervisningen. Alltså sådant som vi kan se 
och ta på, det vill säga sådant som vi kan uppfatta med våra fem sinnen (syn, hörsel, 
känsel, lukt och smak). Det som vi däremot bara kan uppfatta med våra tankar är det 
abstrakta, såsom matematiska begrepp, samband. Fick m.fl (2008) skriver också om 
nyttan av att använda konkret material och påpekar att man bör använda flera olika 
typer av konkret material. Att blanda olika material i undervisningen kan ge en helt 
ny förståelse för matematiska begrepp och koncept. Till exempel kan läraren använda 
vanligt papper för att demonstrera delar/bråktal. Det ger eleverna en tydligare bild 
vilket skapar större förståelse. Använder läraren flera olika material kommer det att 
hjälpa läraren att förstå sina styrkor och svagheter i undervisningen samt större 
förståelse bakom materialets användning. 
 
Tid för matematik (Skolverket, 2012) är en sammanställning av erfarenheter från 
matematiksatsningen 2009-2011. Matematiksatsningen har i många skolor lett till 
utvecklingsprojekt där lärare och elever testar olika metoder, arbetssätt eller material 
i syfte att förbättra matematikundervisningen. I sammanställningen har man velat 
undersöka vilket/vilka metoder som är bra för att eleverna ska nå målen och som 
ökar kvaliteten på undervisningen. Det tas bland annat upp att laborativt material är 
bland dem framgångsrikaste arbetssättet i matematik då det ökar kommunikationen 
mellan elever och lärare. Dock är det av största vikt att lärarna har den kompetens 
som krävs för att kunna arbeta effektivt med materialet. Materialet i sig är ingen 
garanti för att undervisningen stärks. Södertörns högskola och Göteborgs universitet 
har utvärderat effekterna av detta projekt. Utvärderingen visar på att skolor bör satsa 
mer på att utveckla lärarens kompetens i matematikdidaktik och matematik för att 
användandet av materialet ska utnyttjas till fullo. Fick m.fl. (2008) framför i sin 
studie att många lärare tror att olika konkreta material automatiskt kommer att 
hjälpa eleverna med deras förståelse. Men precis som Berggren och Lindroth (2004) 
poängterar är det läraren som måste se till att eleverna lär sig det matematiska 
innehållet och lösningsstrategier som materialet erbjuder. Detta är för att det inte är 
själva materialet som eleverna ska lära sig.  
 
Vidare skriver Skolverket (2011) att arbeta laborativt är en metod och inte ett 
innehåll. Eleverna bör möta ett matematikinnehåll på olika sätt för att kunna uppnå 
det som står i kursplanen. Genom laborationer kan det väckas nyfikenhet, samt 
stimulans till diskussion av resultatet och själva processen. Men det är viktigt att vara 
tydlig i planering och målbeskrivningen för undervisningen, om i vilket syfte 
materialet ska användas. Är man inte tillräckligt tydlig finns det en risk att lektionen 
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bara blir en sysselsättning eller lek. Skolverket fortsätter med att det är när eleverna 
får arbeta konkret och göra sina egna upptäckter som är den bästa inlärningen. Men 
det ska ske samtidigt som lärare är tillgänglig och ställer frågor som kan utveckla 
elevernas resonemang. Dock menar Fick m.fl. (2008) också att läraren kan behöva 
stöd när det kommer till användandet av laborativa material. Det kan vara om vilket 
material som ska användas men också när och hur läraren ska använda materialet. 
Det är viktigt att som lärare ha analyserat innehållet på lektionen, vilken typ av 
material som ska användas, på vilket sätt materialet ska användas och vilken 
förståelse eleverna har. 

2.3 Möjligheter i arbetet med laborativt material 

En fördel med att arbeta med laborativt material i matematik är att det kan hjälpa 
läraren att utvärdera eleverna och man ser tydligt vad eleverna kan eller inte kan 
(Berggren & Lindroth, 2004). Läraren kan även få en inblick i hur eleverna tänker på 
matematik och vilka olika lösningsstrategier de använder sig av. Berggren och 
Lindroth menar att det med laborativt material är lättare att se om eleverna har 
fastnat i någon lösningsstrategi och behöver hjälp för att utveckla den eller om de 
behöver nya för att själva utvecklas. Detta kan annars vara svårt att få reda på genom 
vanliga prov eller under vanliga lektioner. Många gånger anses det lättare att mäta 
elevernas kunskaper genom att ge dem ett prov, alltså ett papper där svaret antingen 
är rätt eller fel (Malmer 2002). Dessa prov kan sänka många elevers självförtroende 
och den delen av matematik som eleven ser som positiv kan ändå leda till att eleven 
anser matematik vara svårt och tråkigt. Även de prov som görs på papper kan lätt 
jämföras med andra av både lärare, elever och föräldrar. Men en konturnerlig 
kontroll på hur varje enskild elev har uppfattat olika fenomen är ett måste för att 
kunna gå vidare till nästa steg och för att skapa en bra undervisning. Rydstedt och 
Trygg (2005) skriver att med hjälp av laborativt material får flera elever chansen att 
visa vad de kan och blir uppmuntrade av läraren. Ibland kan eleverna ha svårt att 
förklara hur de kommit fram till ett svar, men med hjälp av materialet kan de lätt visa 
hur de gjorde. Eleverna ges fler möjligheter att upptäcka flera sidor av matematiken 
om de får lära sig och prova på olika arbetssätt.  
 
Arbetet med laborativt material gynnar elevernas matematiska språk- och 
begreppsutveckling, både i att ta till sig nya begrepp och att utveckla de dem redan 
har (Berggren & Lindroth, 2004). Att arbeta med konkret material och kunna 
diskutera om problemet hjälper eleverna att skapa det som Berggren och Lindroth 
kallar för ”mentala minnespinnar”. Att referera till situationer då man arbetat med 
laborativt material och att man då både muntligt och konkret kan återkomma till det 
ger eleverna möjligheter att lägga in laborationerna i långtidsminnet. Ett laborativt 
arbetssätt är bra för många elever då de kan visa hur de tänker och inte behöver 
skriva en perfekt matematisk uträkning (Malmer, 1992). De kan även diskutera olika 
lösningar med varandra. Detta arbetssätt är då också bra för de elever som har 
matematiksvårigheter eller de elever som har svårt med språket, då dessa elever ofta 
blir undervärderade när de inte kan skriva tydligt nog i sina uträkningar fast de 
faktiskt vet svaret. Detta stämmer överens med Skolverkets rapport Tid för 
matematik (2012). Där tas det upp att språket inte alltid räcker till och då är 
konkretisering med laborativt material ett bra sätt för eleverna att tydliggöra en 
matematisk tankegång för läraren eller andra elever.  
 
Adler och Malmer (1996) menar att om lärare ger mer utrymme åt det laborativa och 
undersökande arbetssätten i undervisningen genomförs målen i Lpo 94 med vikten 
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på elevernas aktiva medverkan. Rydstedt och Trygg (2005) menar också att man kan 
se laborativt arbetssätt som ett förhållningssätt till matematikundervisning. Det är 
när lärare arbetar laborativt och samtidigt är medvetna och uppmärksammar de 
delar i styrdokumenten som kan tjäna på ett laborativt arbetssätt. Även Skolverket 
(2012) skriver om att det laborativa materialet med fördel kan användas för att uppnå 
målen i läroplanen, samt kursplanen i matematik och skriver då om 
individualiseringen i undervisningen. Skolverket menar att olika varianter av 
laborativt arbete bjuder in till individualisering av undervisningen. Detta förklaras 
med att man kan anpassa svårighetsgraden på uppgiften med hjälp av laborativt 
material, men också lättare variera undervisningens olika arbetssätt för elevernas 
olika lärstilarna. Även Malmer (1992) skriver att det laborativa materialet kan hjälpa 
till med variation av arbetssätt/material som man kan finna i matematiken.  

2.4 Hinder i arbetet med laborativt material 

Det finns också risker med att använda laborativt material (Ahlberg, 2000). Det kan 
hända att elever fastnar hårt för att använda materialet och tycker att det känns 
jobbigt att arbeta utan dessa. Det är bland annat viktigt att eleverna får pröva olika 
material och testa sig fram med olika tankesätt vilket också gör att eleverna lättare 
kan släppa materialet mer och mer. Det finns även de elever som skulle behöva 
använda materialet, men inte vågar för att de känner sig uttittade av resten av klassen 
och ibland kan dem känna att de fuskar. 
 
Ett ytterligare hinder som kan stötas på i arbetet med det laborativa materialet 
nämns av Malmer (2002). I många fall anses laborativt material av både lärare, 
förändrar och elever vara något som tar upp mycket tid, är krävande och något som 
man inte har tid med för att inte alla kapitel i matematikboken då hinns med. 
 
I en rapport som heter lusten att lära – med fokus på matematik redovisad av 
Skolverket angående lusten att lära i matematik tar de upp att många lärare har sett 
att intresset för matematik ökar när läraren har introducerat laborativt material 
(Skolverket, 2003). De skriver också att många lärare ser det som omöjligt att 
genomföra laborativa situationer i helklasser (ca 30st) där de oftast blir stökigt och 
rörigt i gruppen. Men utvecklingen går framåt och flera lärare vill få med laborativa 
arbetssätt i undervisningen. Det inte är alltid lätt att arbeta praktiskt då gruppstorlek 
och gruppsammansättning kan ställa till det (Skolverket, 2011). Det kan vara en för 
stor grupp och då räcker inte lärarens tillgänglighet till. Är gruppsammansättningen 
inte bra, är det svårt att göra gruppuppgifter vilket kan vara behövligt för att det 
sociala ska utvecklas. 
 
Vidare hinder kan vara att det kan förekomma och lätt bli att laborativt material 
används som redskap för ”lotsning”, alltså ett hjälpmedel till att snabbare få fram rätt 
svar på uppgiften (Kronqvist & Malmer, 1993). Fokuset ska ligga på materialet så att 
det används för att vidga elevernas tänkande, annars berövar man eleverna sina 
möjligheter att göra upptäckter själva. Malmer (1992) menar att om läraren har en 
kontinuerlig kontroll på hur eleverna ligger till och riktigt förklarar för eleverna 
sammanhang inom matematiken/laborativa materialet kan detta undvikas.  
 
I Skolverkets (2011) rapport Laborativ matematik, konkretiserande undervisning 
och matematikverkstäder framförs det att det inte alltid hjälper undervisningen att 
ha en massa olika verktyg och laborativa material. Vet inte läraren hur de ska 
använda dessa eller förstår innebörden är det också svårt att få med eleverna i 
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undervisningen av dessa material.  När lärarna talar om matematikverkstäder 
innebär det ofta en plats/ ett rum där de förvarar och arbetar med laborativa 
material. Skolverket anser att med laborativt material ska eleverna få uppleva och 
återupptäcka matematiken och inte enbart arbeta utifrån en bok. Det är lärarens sätt 
att presentera materialen som är avgörande för om eleverna använder det eller inte.  
 
Slutligen nämner även Fick m.fl (2008) att arbetet med laborativt material har ett 
vanligt dilemma som kan uppstå under undervisningen. Det kan vara så att läraren 
ser tydligt hur materialet ska användas och hur det fungerar, men kan inte sätta sig in 
i elevernas situation. Att när läraren redovisar med materialet kan det bli att eleverna 
inte ser samma tydliga bild som läraren gör, vilket skapar en lucka mellan läraren och 
eleverna i undervisningen. 
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3. Metod  
I metoden kommer vi att beskriva varför och hur vi har gått till väga när vi erhållit 
resultaten från vår studie. Det förs slutligen även en diskussion kring metoden. 

3.1 Insamlande av data 

Vår studie är enligt Patel och Davidson (2011) en beskrivande undersökning, en 
såkallad deskriptiv undersökning. De menar att man gör en undersökning som utökar 
ett område som redan har en viss mängd kunskap. Undersökningarna begränsas till 
det man är intresserad av och det finns många detaljer beskrivna. Beskrivningarna 
innehåller samband mellan olika aspekter. Våra aspekter som vi valt att inrikta oss på 
är lärares åsikter kring laborativt material, hur de arbetar med materialet under 
några lektioner, samt vilka hinder och möjligheter de kan se i användandet av 
materialet.  
 
Vidare är vår studie en kvalitativ studie, då metoderna som används är intervjuer 
med öppna frågor, samt observationer (Stukát, 2005). Eftersom vi också kombinerar 
intervjuer med observationer och koncentrerar oss på ett specifikt område försöker vi 
få en djupare förståelse för ämnet, vilket också är kännetecknande för kvalitativa 
studier. 
 
Vi valde att samla in data genom observationer och intervjuer. Observationer gjordes 
två gånger i varje årskurs med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 2). 
Intervjuerna gjordes efter den andra observerade lektionen med hjälp av några 
stödfrågor som vi förberett(se bilaga 3). 

3.1.1 Observationerna 

Vi valde att utföra observationer för att kunna se hur lärarna arbetar med det 
laborativa materialet i matematikundervisningen under några lektioner. 
Observationerna genomfördes innan intervjuerna. Detta eftersom vi ville ha 
observationer där lärarna inte skulle påverkas av studiens syfte, vilket de kunde blivit 
om vi haft intervjuerna först. 
 
Vi var två personer som observerade vid varje tillfälle, som Björndal (2005) påpekar 
ser fyra ögon mer än två.  Eftersom vi var två stycken som observerade kunde vi få ett 
mer innehållsrikt material till vår studie. Vi har även genomfört det som Björndal 
(2005) kallar för observationer av första ordningen. Med detta menas att vi inte 
deltog i undervisningen och vi hade med oss ett förberett observationsschema, för att 
lätt kunna bocka av de aktiviteterna vi såg under lektionen. Ett observationsschema 
ska innehålla de beteenden som är relevanta för studien och då kan man enkelt bara 
pricka av i schemat varje gång som ett beteende inträffar under observationen (Patel 
& Davidson, 2011). Vi visste vilka situationer och beteenden som skulle ingå i vår 
studie med hjälp av observationerna och då gjorde vi som Patel och Davidson tar upp 
i sin bok, att man gör en strukturerad observation. 
 
Som vi nämnt använde vi oss av ett observationsschema (se bilaga 2) under varje 
observation. I konstruerande av observationsschemat utgick vi från studiens syfte och 
valde alltså att fokusera på det laborativa materialet som användes under lektionerna. 
I detta observationsschema var då den första rubriken hjälpmedel/material. Under 
våra observationer skrev vi upp vilket material som var tillgängligt för eleverna. Till 
varje material använde vi sedan oss av följande underrubriker: 
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1. Läraren visar helklass 
2. Läraren visar enskild elev 
3. Läraren förklarar syftet  
4. Hur många elever använder materialet 
5. Tillgänglighet 
6. Hinder med materialet 
7. Möjligheter med materialet 
8. Övriga kommentarer 

 
Punkt nummer ett och två valde vi att studera eftersom om inte läraren är med och 
hjälper eleverna och guidar dem i hur det laborativa materialet ska användas kan det 
vara svårt för eleverna att använda det på det sätt som svarar mot det syfte som 
läraren har med lektionen. Därav togs även punkt 3 med, för precis som Skolverket 
(2011) skriver är det viktigt att man har ett klart syfte med undervisningen när det 
laborativa materialet ska användas. Annars finns det en risk för att lektionen bara blir 
en sysselsättning eller en lek. Vidare studerade vi även tillgängligheten och hur 
många elever som faktiskt använde materialet. För precis som Rydstedt och Trygg 
(2005) skriver lär sig elever på olika sätt och i olika takt och därmed bör 
användningen av materialet och tillgång till det variera. Materialet ska finnas 
tillgängligt så att det kan användas som stöd eller som hjälp till att bidra till 
begreppsutvecklingen och förståelsen. Sedan valde vi även att studera om vi som 
observatörer kunde upptäcka några hinder och möjligheter med materialet då detta 
även var en av våra forskningsfrågor. På så sätt kunde vi även gå tillbaka och ge 
exempel från lektionerna då vi intervjuade lärarna och frågade om detta. Slutligen 
hade vi även en rad för övriga kommentarer i fall det skulle komma upp annan 
information under observationerna som vi ansåg kunde bidra till studien. 
 
Vi valde i observationerna att vara icke deltagande och kända, för att det passade bäst 
för situationen där vi observerade i ett klassrum under lektionstid och för att vi ska få 
trovärdiga observationer när eleverna inte känner oss. Skulle vi vara deltagande 
kunde vi fått andra resultat, eftersom vi kan ingripa i situationen och leda 
eleverna/läraren till att använda sig av materialet även fast det inte är meningen. Det 
var meningen att vi ville se hur läraren gjorde under sina lektioner. Vi placerade oss 
antingen i ett hörn i den främre delen av klassrummet eller längst bak i klassrummet. 
Både placeringarna gav oss bra sikt över hela klassrummet och vi var inte i vägen för 
läraren eller eleverna. Vi har endast till en viss grad informerat eleverna vad vi ska 
göra för att tillförlitligheten i våra observationer ska öka (Björndal, 2005).  

3.1.2 Intervju 

Vi använde oss av ostrukturerade intervjuer som vi transkriberade under tiden vi 
intervjuade. Eftersom vi var två under intervjun valde vi att en ställer frågorna och 
båda antecknade för att öka resultatets tillförlitlighet. Vi har tidigare erfarenhet om 
att en del känner obehag av att bli inspelade och att det kan uppstå en konstig 
stämning i rummet för intervjun. Vi valde därför att inte spela in intervjuerna då vi 
kände att det var bättre att anteckna för att läraren inte ska känna något obehag. 
Stukát (2005) framför att med ostrukturerade intervjuer menas bland annat att 
ordningen på frågorna har ingen speciell turordning. Vi använde oss av ett antal 
huvudfrågor att utgå ifrån men kunde ställa dessa i vilken ordning vi vill. Det var 
även möjligt att ställa följdfrågor eller be lärarna utveckla sina svar om vi inte riktigt 
förstår vad de menar. Vi valde att använda oss av intervjuer för att få veta lärarnas 
tankar om laborativt material och vilka möjligheter och hinder de ser i detta arbete. 
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Vi frågade även om hur de anser att de själva arbetar med laborativt material i 
undervisningen för att kunna jämföra detta resultat med det vi såg i observationerna. 
 
Vi hade förberett en lista (se bilaga 3) med särskilda huvudfrågor som skulle beröras i 
intervjuerna och vi hade dem i en särskild ordning, men det var inte säkert att vi 
frågade dem i den ordningen under intervjun. Detta gjorde vi för att vi ville att 
intervjuerna skulle flyta på mer som ett samtal och att den som blev intervjuad skulle 
ha stor frihet att utforma svaren själv. Denna intervjumetod kallar Patel och 
Davidson (2011) för en kvalitativ intervju med låg grad av strukturering, dvs. att man 
ger den som intervjuas mycket utrymme till att svara med egna ord. Intervjuaren kan 
ha en hög grad av standardisering dvs. att man ställer frågorna i en bestämd ordning. 
Har man däremot en låg standardisering innebär det att man ställer frågorna i den 
ordning som passar tillfället.  

3.2 Urval 

Vi intervjuade och observerade 3 klasslärare för årskurs 1, 2 och 3. Det krav som vi 
ställde var att det skulle vara klasslärare för vi ville se hur lärare som har fler olika 
ämneslektioner lägger upp sin matematikundervisning. De deltagandes utbildning 
eller kön är inte något vi lagt större intresse av i vårt urval, men vi nämner det ändå 
eftersom det kan påverka studiens resultat. Vi valde att göra undersökningarna på en 
skola som vi tidigare har besökt. Lärarna som deltog har vi inte haft någon större 
kontakt med tidigare. Vi skickade ut förfrågningar via mail om det fanns några 
frivilliga som ville delta i undersökningen. Vi skickade dessa förfrågningar till en och 
samma skola till alla lärare inom 1-3. Vilket innebär att vi skickade ut förfrågningar 
till 9 klasslärare totalt. Då de enbart var 3 lärare som svarade att de kunde tänka sig 
att vara med i undersökningen behövde vi inte räkna bort någon. Vi hade även 
förbestämt att det var i den klassen som de arbetar med för tillfället som vi skulle 
intervjua och observera. Stukát (2005) menar att detta urval kallas strategiskt urval 
eller kvot urval. Som innebär att vi trodde att de utvalda hade en stor betydelse för 
studien, vi ansåg även att svaren kan bero på vilken ålder man som lärare arbetar 
med. Vi trodde alltså att våra undersökningar kunde skilja sig åt beroende på vilken 
årskurs vi befinner oss inom. Vi valde att inrikta oss på klasslärare till årskurserna 1-3 
för att begränsa studien.   
 
Nedan presenteras de tre klasslärare som deltog i studien: 

 Deltagare 1: En kvinnlig klasslärare för årskurs 1. Hon är utbildad lärare för 
årskurs 1-7 med inriktning mot svenska och SO. Som lärare har hon arbetat i 
10 år, men har tidigare även arbetat som barnskötare. 

 Deltagare 2: En kvinnlig klasslärare för årskurs 2. Hon är utbildad till lärare 
för tidigare år med inriktning mot naturvetenskap och teknik. Dessutom 
studerar hon även för att får matematikbehörigheten. Hon har arbetat som 
lärare i tre år.  

 Deltagare 3: En kvinnlig klasslärare för årskurs 3. Hon har i grunden en 
förskollärarutbildning med inriktning mot svenska och SO 
(samhällsorienterade ämnen). Därefter har hon läst till en del kurser på 
högskolan, bland annat två kurser i matematik och två kurser i svenska. Hon 
har arbetat som lärare i 14 år och dryga fyra år på sin nuvarande arbetsplats. 
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3.3 Analys av data 

Vi har skrivit ned den data vi samlat in under våra observationer, intervjuer och 
litteratursökningar. För att välja ut de relevanta data har vi haft våra forskningsfrågor 
som utgångspunkt.  Vi jämförde vårt resultat från observationer och intervjuer med 
våra forskningsfrågor för att se vad som innehöll svar till vår studie och vilket 
material vi kunde sålla bort. Vi har även strävat efter att vara kritiskt tänkande kring 
det laborativa materialet. Då vi båda var väldigt positivt inställda för laborativt 
material innan studiens början har vi försöka att bredda vårt perspektiv med hjälp av 
litteraturen och försökt att inte se det laborativt material endast som ett positivt 
arbetssätt. 
 
Till vår första forskningsfråga som behandlar vad lärarna anser om laborativt 
material i matematik har vi använt svaren från intervjuerna för att redovisa 
resultaten. Gällande forskningsfrågan om hur det ser ut under några lektioner har vi 
använt oss av resultatet från observationerna. Dock har detta resultat även 
kompletterats med vissa av lärarnas svar från intervjuerna då vi frågade hur lärarna 
själva anser att de arbetar med det laborativa materialet i matematikundervisningen. 
Det kan hända att vi under observationerna missade saker som då lärarna kunde 
påpeka för oss under intervjuerna. Till den sista forskningsfrågan rörande hinder och 
möjligheter använde vi oss främst av svaren från intervjuerna. Men i vårt 
observationsschema hade vi även punkter rörande hinder och möjligheter och dessa 
resultat kan komplettera svaren vi fick från intervjuerna.  

3.4 Forskningsetiska principer 

I vår studie har vi hela tiden tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2004) skriver om. 
 
Informationskravet innebär att vi har upplyst de som är deltagande i studien om 
studiens syfte och att de när de vill kan avbryta sin medverkan. Vi har också berättat 
för dem vad de ska få vara med att göra och hur det kommer att gå till, men också hur 
resultaten kommer att användas. Genom att vi gav deltagarna ett missivbrev (se 
bilaga 1) har de fått denna information.  
 
Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i vår studie har rätten att själva 
bestämma över hur mycket de vill vara med. I vår studie har respondenterna fått vara 
delaktiga till att bestämma över vilka villkor de ska delta på, men också om och hur 
länge de ska delta.  
 
Genom att vi har sett till att det inte finns någon information om de deltagande och 
att vi håller dem anonyma i vår studie har vi uppfyllt konfidentialitetskravet. Bland 
annat nämns ej deltagarnas namn, eller annan information som skulle kunna leda till 
identifierandet av respondenterna.  
 
Gena att inte använda den information som vi samlat in under studien (genom 
observationer och intervjuer) till något annat syfte än vår forskning är även den sista 
principen, nyttjandekravet, uppfylld. 
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4. Resultat 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa resultatet av vår insamlade och 
analyserade data. Vi har valt att strukturera resultatet utifrån våra frågeställningar. 
 
4.1 Vad anser tre klasslärare i årskurs 1, 2 och 3 om laborativt material 

i matematikundervisningen? 
Alla tre lärarna anser att det laborativa materialet bör användas som ett hjälpmedel 
till läroboken och att det bör ha en självklar plats i undervisningen.  Bland annat 
framför deltagare 3 att ”det är ingen undervisning utan laborativt material. Man 
ska se möjligheter i allt material och inte låsa sig fast på något särskilt material”.  

 
De tre lärarna anser att det är nödvändigt med laborativt material i matematiken och 
att eleverna inte bara ska få arbeta i läroboken. Laborativt material för dem är 
material som kan hjälpa eleverna att få ett räknesätt åskådligt, något som kan hjälpa 
dem att förstärka symboler/siffror och skapa förståelse för symbolerna. Materialet 
ska även vara något som eleverna kan plocka och röra med, t.o.m. manipulera för att 
själva kunna skapa sig en förståelse. Lärarna menar att det ska vara ett hjälpmedel till 
att få tag på kunskap och genom att konkretisera uppgifter så underlättas elevernas 
lärande. Med dessa material kan man som lärare göra mycket med och för eleverna, 
men det beror också på hur läraren väljer att lägga upp undervisningen. När man ska 
planera en lektion menar lärarna att det är viktigt att tänka på hur man på bästa sätt 
ska lägga upp undervisningen med hjälp av materialet för att nå syftet/målet med 
lektionen. 
 
Två av de tre lärarna framför att de tidigare inte hade så stor kunskap om det 
laborativa materialet. Dock har de nyligen läst upp sin matematik på högskolan och 
säger att de sedan detta har börjat använda mer laborativt material och fått en 
förståelse för dess betydelse i undervisningen. 

4.2 Hur arbetar de tre klasslärarna med laborativt material i 

matematikundervisningen under några lektioner? 

4.2.1 Årskurs 1 

I årskurs 1 visade läraren eleverna i helgrupp olika uppgifter och laborativa material 
som eleverna sedan kan ha användning för under lektionerna. Materialet som 
användes var bland annat tärningsspel och färgglada figurer som skulle representera 
dubbelt och hälften. Dessa förekom i olika ”stationer” som eleverna cirkulerade kring. 
Läraren visade eleverna i helgrupp hur materialet skulle användas under båda 
observationstillfällena, dock var det halvklass vid ett tillfälle och helklass vid det 
andra tillfället. Det kunde också förekomma att läraren fick ge någon enstaka elev 
instruktioner om de laborativa materialen. Under introduktionen i början av 
lektionerna berättar läraren syftet med materialet och gav exempel på hur de kunde 
användas. 
 
Eftersom lektion två som observerades innebar att alla eleverna skulle arbeta med 
något slag av laborativt material blev det att alla eleverna i klassen arbetade med 
materialet under denna lektion. Eftersom det var färdiga stationer under andra 
lektionen kunde inte vi se om eleverna själva ville använda sig av materialet då 
läraren redan bestämt vilket materiel de ska använda. Övriga tillgängliga material 
som vi kunde se under lektion ett var bland annat pengar, plastpluttar och klockan. 
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Dessa material fanns framme vid tavlan under lektionen och är fritt för eleverna att 
hämta. Men under första observationerna var det ett fåtal elever som valde att hämta 
materialet. 

4.2.2 Årskurs 2 

Under observationerna i årskurs 2 kunde vi se att under lektion ett hade läraren valt 
ut en del material som eleverna skulle arbeta med. Eleverna fick träna på 
ental/tiotal/hundratal, de fick arbeta två och två med de olika materialen. Material 
som användes var abakus, både fabriksgjorda och några som eleverna själva fått 
tillverka. Läraren har en lång helklassgenomgång innan eleverna fick börja arbeta 
med materialet. Läraren introducerar lektionen med att repetera för hela klassen hur 
man använder en abakus. Vi frågade även läraren under intervjun hur materialet 
introduceras för eleverna och hon förklarade att hon ofta börjar med att ha en 
genomgång för alla elever, vilket överensstämmer med våra observationer. Dock 
kunde vi under observationen inte se att läraren berättade vad syftet var under den 
första lektionen, men var mer tydlig med syftet under lektion 2. 
 
Abakuser fanns tillgängliga under hela lektionerna och användes under en 
genomgång i helklass då eleverna fick visa läraren och klassen ett tal med hjälp av en 
abakus. Vi observerade även att när eleverna arbetade självständigt i läroboken, 
fanns det hela tiden tillgängligt material placerat i olåsta skåp i klassrummet. Under 
lektion två kunde vi se att det var några elever som hämtade pengar och en klocka 
som hjälpmedel till boken.  Läraren framförde även under intervjun att hon brukar 
uppmuntra eleverna att hämta något material ur skåpen om eleven har svårt för 
uppgifterna i läroboken.  

4.2.3 Årskurs 3 

Det laborativa material som eleverna i årskurs 3 fick använda sig av under vår första 
observation var hundrabrickan (ett rutnät 10x10 med siffror 1-100), små brickor och 
en lapp med några tal som utgav ett mönster. Ingen direkt genomgång gjordes och 
syftet förklarades ej. Dock verkade eleverna vara vana vid vad som ska göras med 
detta. Alla eleverna använde sig av materialet då detta var vad den första lektionen 
gick ut på. Dessa rutor finns alltid tillgängligt i elevernas lådor och kan hämtas när de 
själva vill. 
 
Under den andra lektionen fick eleverna själva arbeta i läroboken. Ingen genomgång i 
helklass gjordes men läraren gick runt och hjälpte de elever som behövde. När 
eleverna arbetade i läroboken observerades det att ett fåtal elever valde att hämta 
material. Då valde de oftast pengar eller klossar som hjälp för att räkna med ental, 
tiotal och hundratal. Det fanns alltid tillgängligt material i bokhyllor för eleverna att 
ta hjälp av under lektionerna. Det tillgängliga materialet var till exempel pengar, 
klossar/staplar, och miniräknare. 
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4.3 Vad anser de tre klasslärarna vara möjligheterna respektive 

hindren med att arbeta med laborativt material inom 

matematikundervisningen? 

4.3.1 Möjligheter 

De tre lärarna har inga problem med att se möjligheter med laborativt material. Det 
första de ser är att det är konkret och tydliggör olika strategier, vilket hjälper alla 
elever men särskilt de som kanske har det svårt med uträkningarna. Materialet 
hjälper eleverna att få in bilder (från uträkningar) i huvudet och då skapas det en 
förståelse för sambanden som eleverna kan upptäcka inom matematiken. Lärarna 
säger också att de märker på eleverna att de tycker att det är kul att räkna matematik 
på ett praktiskt sätt, vilket gör att eleverna finner matematiken rolig. Detta kunde 
även observeras i årskurs 3, då många elever arbetade engagerat då de fick vara 
kreativa och lägga egna mönster.  
 
Vidare menar lärarna att laborativt material kan hjälpa dem att kombinera områden 
inom matematiken i undervisningen och göra undervisningen till ett lustfyllt lärande. 
När de pratar om att kombinera områden menar de att ett speciellt material kan 
användas till flera olika räknesätt, såsom addition, subtraktion och lära sig ental, 
tiotal, hundratal med mera. Lärarna menar att det kan variera undervisningen inom 
räknesätten beroende på vilket material som används. Detta lärande anser de gör det 
lättare att fånga upp fler elevers intresse. Deltagare 2 tycker även att det är bra att 
inte bara använda läroboken utan att man kan kombinera läroboken med laborativt 
material och på så sätt inte ha så många muntliga redovisningar. Utan istället kan 
eleverna visa hur de räknat med hjälp av materialet. Hon menar på att många 
muntliga och ibland långa redovisningar som är nödvändiga för att nå fram till syftet 
för lektionen, gör att eleverna tappar intresset och engagemanget fortare.  Med hjälp 
av det laborativa materialet kan eleverna istället diskutera med varandra under 
lektionens gång. Vi kunde även under observationer många gånger se att eleverna 
fick träna på samarbete och de kunde även diskutera fram olika lösningar. 

4.3.2 Hinder 

Alla de intervjuade lärarna hade svårt att komma på hinder med laborativt material i 
matematikundervisningen. Det som de alla var överrens om var att det var svårt att 
hinna med och ge tid till alla elever. De tycker att det är lättare att nå alla elever om 
de har undervisningen i halvklass, för i helklass är det svårt som lärare att veta om 
alla elever hänger med. Såsom lärarna påpekar kunde vi även under observationer se 
att vissa elever inte hänge med utan fastande ett speciellt material, i detta fall pengar. 
I dessa pengalådor fanns det enkronor och tiokronor som de kunde räkna med, men 
inte femkronor. Även fast många elever redan kände till att den fanns. Vi kunde även 
observera det hinder som lärarna nämner som tidsbrist. Några elever blev bland 
annat passiva i väntan på att läraren skulle komma och kontrollera sina lösningar, då 
läraren behövde sitta ned med en annan grupp för att ge uppgifter. Denna passivitet 
ledde till att en del grupper började leka med materialet. 
 
Deltagare 2 nämner också andra hinder och menar på att eleverna kan fastna i de 
matematiska begreppen om man inte varierar materialet för samma begrepp. T.ex. 
om eleverna ska bli introducerade för ental, tiotal och hundratal och läraren visar 
detta med hjälp av pengar och fortsätter med pengar ett antal lektioner. Då kan 
eleverna fastna och tro att det alltid handlar pengar när man pratar om ental, tiotal 
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och hundratal. Hon framför att man som lärare måste variera materialet så att 
eleverna förstår att begreppen är olika, men att man kan använda samma material.  
 
Deltagare 1 pratar även hon om hinder för läraren med laborativt material. Att 
lärarens engagemang, alltså orken och fantasin, kan sätta stopp för materialet och att 
det kan vara svårt att komma på hur man ska använda materialet för att det ska vara 
lönsamt för eleverna. Detta kunde även observeras under några lektioner då en del 
elever snabbt tappade intresset och det blev mestadels lek med materialet och inget 
faktiskt arbete. Exempelvis i lektionen med ”hundrabrickan” var uppgiften för lätt för 
många elever. Detta gjorde att de tappade intresset för att följa instruktionerna och 
ville hellre lägga egna mönster. 
 
Vidare hinder som framförs är att det kan bli svårt om läraren själv inte förstår syftet 
med materialet och lektionen blir då inte så genomtänkt och det gynnar då inte 
eleverna att använda materialet. I en observation kunde detta hinder ses då eleverna 
skulle arbeta med klossar och staplar. Hindret var att eleverna inte hade fått en större 
förklaring kring hur de skulle användas och därför slutade det med att elevernas satt 
och byggde med dem istället för att göra de uppgifter läraren hade förordat.  
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5. Slutsatser 
Här sammanfattar vi vårt resultat efter våra frågeställningar och jämför det med 
tidigare forskning som vi tagit upp i vår litteraturdel.  

5.1 Vad anser de tre klasslärare i årskurs 1, 2 och 3 om laborativt material 

i matematikundervisningen? 

Vår studie visar att de tillfrågade lärarna anser att laborativt material kan användas 
som hjälpmedel till läroboken. En lärare anser även att utan laborativt material är det 
ingen undervisning och att olika typer av laborativt material ska ha en självklar plats i 
undervisningen. Stämmer överens med Ficks m.fl. (2008) studie som talar för att 
hantering av material gynnar undervisningen och elevernas lärande och bör 
användas i undervisningen.  
 
De deltagande lärarna menar att laborativt material är materialet som ska kunna 
plockas och röras vid för att underlätta elevernas lärande och skapa/öka förståelsen 
för det berörda området. Detta stämmer bland annat överens med det Rydstedt och 
Trygg (2005) menar med att laborativt material kan användas som komplement till 
begreppsutvecklingen och ger en ökad förståelse för matematik. 

5.2 Hur arbetar de tre klasslärarna med laborativt material i 

matematikundervisningen under några lektioner? 

Kronqvist och Malmer (1993) menar att laborativt material kan bestå av olika 
plockmaterial som eleverna kan arbeta med. Under studiens observationer 
uppmärksammades detta, det vill säga att eleverna fick använda material (ofta 
plockmaterial) som komplement till matematikboken.  
 
Under våra observationer kunde vi se att alla lärare introducerar lektionerna i 
helklass med hjälp av något slags laborativt material som kan komma till användning 
för eleverna. Detta stämmer bland annat överens med det som Ahlberg (2000) menar 
att när läraren introducerar materialet för första gången ska talen bli tydliga med 
hjälp av det laborativa materialet.  
 
I vår studie stämde det som lärarna berättade för oss i intervjuerna överens med det 
som vi observerade under deras lektioner. Dock kunde vi observera att alla lärare 
någon gång under lektionerna använde sig av något slags laborativt material. Detta är 
lite anmärkningsvärt då både lärarna under intervjuerna och Berggren och Lindroth 
(2004) menar att laborativt material är tidskrävande och svårt att genomföra i 
helklass. Dessutom framför även Skolverket (2003) att dagens undervisning i 
matematik ofta är läroboksstyrd och främst består av elevernas enskilda arbete i 
läroboken. I denna studie observerades istället mycket grupparbeten, parövningar 
och arbete med laborativt material. 

5.3  Vad anser de tre klasslärarna vara möjligheterna respektive hindren 

med att arbeta med laborativt material inom matematikundervisningen? 

Studien visar att de tillfrågade lärarna anser att det finns många möjligheter i 
användandet av det laborativa materialet i matematikundervisningen. Bland annat 
att laborativt material hjälper eleverna att tydliggöra olika matematiska strategier. 
Detta stämmer överens med det som Fick m.fl (2008) menar, det vill säga att 
laborativt material ska användas också för att hjälpa eleverna tydliggöra sina tankar 
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kring problemet/uträkningen. Deras egna tänkande blir tydligt, vilket ökar deras 
förståelse. 
 
Vidare visar denna studie att de tillfrågade lärarna anser att laborativt material 
hjälper till att skapa ett lustfyllt lärande och gör det lättare att fånga upp elevernas 
uppmärksamhet. Även Berggren och Lindroth (2004) anser att laborativ matematik 
gör eleverna aktiva och väcker deras intresse. Också i Skolverkets rapport (2003) 
framförs det att arbetet med laborativt material gör att undervisningen blir 
varierande och eleverna tar till sig kunskap genom laboration, kommunikation, 
diskussion och reflektion.  
 
Lärarna framför i intervjuerna att tidsbrist och att hinna med alla elever är något som 
de hela tiden kämpar med i undervisningen. Om detta gäller enbart för arbetet med 
laborativt material eller för matematikundervisningen i stort framkom dock inte. Att 
lärare har svårt att hinna med alla elever stämmer bra överens med det som Malmer 
(2002) pekar på. Att i många fall anses laborativt material vara något som tar tid, är 
krävande och något som man inte har tid med eftersom alla kapitel i matematikboken 
ska räknas först. Skolverket (2011) menar också på att det inte alltid är lätt att arbeta 
praktiskt om gruppen är stor. Men tittar vi på hur det såg ut under de flesta 
observationerna såg vi att eleverna kunde arbeta självständigt med materialet i 
helklass. Det såg ut som att lärarna hann med sina elever även i helklass, vilket var 
något som de inte alls framförde i intervjuerna.  
 
Vår studie visar slutligen att de tillfrågade lärarna anser att laborativt material ej bör 
användas om läraren ej förstår syftet. Detta skulle kunna ses som ett hinder för att 
syftet med materialet inte når fram till eleverna och de får svårt att hitta sambanden 
om läraren själv inte har syftet helt klart för sig. Detta framför också av Skolverket 
(2011) som menar att om läraren inte förstår syftet med materialet är det svårt att 
fånga elevernas uppmärksamhet i undervisningen. I en annan rapport från 
Skolverket (2012) anses det att det bör läggas mer tid på utbildning för läraren. 
Läraren bör få utveckla sin kompetens kring matematiken för att användandet av 
olika material kan användas till fullo. Några av lärarna i vår studie framför också att 
de har blivit bättre på att använda det laborativa materialet i 
matematikundervisningen efter att de har läst upp sin matematik på högskolan. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Patel och Davidson (2011) tar upp nackdelar med att observera. Även om man 
studerar beteende och processer i sitt naturliga sammanhang kan det uppstå 
svårigheter. Det kan vara svårt att veta att de beteenden som observeras är lämpliga 
och relevanta för studien. Dessutom måste man vara förberedd på att det kan inträffa 
oväntade händelser som kan påverka resultaten eller som kanske gör att man måste 
avbryta observationen. Vi behövde aldrig avbryta en observation, men vi kan inte 
svara på frågan om beteendet vi såg hos lärarna var tillgjort eller inte. Det vi däremot 
kan misstänka var att en del lektioner vi observerade var planerad utifrån oss och vårt 
arbete och inte utifrån eleverna. Skulle studien då genomföras igen är det önskvärt 
att ändra på vissa formuleringar i missivbrevet för att ej avslöja för mycket kring 
studiens innehåll för lärarna. Att studien fokuserar på laborativt material i matematik 
kan vara värt att nämna för lärarna först efter observationerna för att minska risken 
för att de planerar sina lektioner efter detta. Vidare blev några elever nyfikna under 
lektionerna då vi var kända som observatörer, dock anser vi att de flesta ändå kunde 
koncentrera sig på sina uppgifter. Resultatet kunde sett annorlunda ut om eleverna 
hade lärt känna oss, de kanske tyckte det var lustigt att vi satt och bara tittade och de 
kanske inte vågade använda de laborativa materialen i samma utsträckning. Vi eller 
lärarna berättade för eleverna att vi skulle observera dem för att se hur deras 
matematiklektioner fungerar. Vi berättade aldrig för eleverna att vi observerade hur 
det laborativa materialet användes för att det skulle bli en så vardaglig lektion för 
eleverna som möjligt. Vet eleverna om att det är det laborativa materialet vi skulle 
observera anser vi att det inte skulle bli en ”naturlig” lektion. Då eleverna och/eller 
läraren skulle använda materialet mer och vi ville se hur det var på några vardagliga 
lektioner. 
 
Stukát (2005) menar att intervjuer inte alltid är helt tillförlitliga och många gånger 
kan det vara svårt att samtidigt som man intervjuar även avläsa kroppsspråket. Då vi 
var två som deltog i intervjuerna av lärarna kunde vi dock båda studera 
kroppsspråket och risken för att vi missade någonting minskar då två par ögon ser 
mer än ett par. Det är också ganska tidskrävande med ostrukturerade intervjuer då 
det kan förekomma följdfrågor. När vi renskrev intervjuerna valde vi att sortera bort 
de oväsentliga delarna i intervjun, vilket var de delar som inte besvarade vårt syfte 
eller våra frågeställningar och med detta sparade vi tid. De oväsentliga delarna kunde 
till exempel handla om var lärarna beställt materialet ifrån. Då vår studie handlar 
mer om lärarens åsikter och arbetssätt med laborativt material är detta oväsentligt. 
Författaren menar också att reliabiliteten är ofta osäker och resultatet beror på i hög 
grad vem som har tolkat det. Av den anledningen diskuterade vi därför tillsammans 
våra tolkningar av intervjuerna för att enas om en gemensam tolkning.  
 
Denscombe (2009) menar att det finns nackdelar med att intervjua då det kan vara 
tidskrävande och det kan vara svårt att veta hur lång tid det tar, både själva intervjun 
och transkriberingen. Tiden kan variera för själva intervjuerna då vi inte vet i förväg 
hur mycket den intervjuade har att berätta om sitt arbete och sina tankar kring 
ämnet. Sedan beror det även på hur många följdfrågor vi ställer. Vi valde att inte 
använda oss av inspelning, då det kan uppfattas som en obekväm/opersonlig 
situation. Därför tar det även längre tid att hinna med att anteckna allt som sägs 
under intervjuerna och sedan renskriva detta i rapporten. 
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Reliabiliteten alltså tillförlitligheten i vår studie består av två värden, det sanna 
värdet och felvärdet (Patel & Davidson, 2011). Med felvärde menas om vi gör en 
likadan mätning av samma individ och vi får fram samma värden kan det finnas ett 
konstant felvärde som vi upptäckt. I observationer spelar observeraren en stor roll, 
vilket kan leda till att vi gör några felbedömningar beroende på vilken förmåga vi som 
observatörer har. Resultatet från observationerna kunde kanske sett annorlunda ut 
om eleverna hade lärt känna oss innan, de kanske tyckte det var lustigt att vi satt och 
bara tittade och de kanske inte vågade använda de laborativa materialen i samma 
utsträckning. Vi har endast till en viss grad informerat eleverna vad vi ska göra för att 
tillförlitligheten i våra observationer ska öka (Björndal, 2005).  
 
Inför våra intervjuer tänkte vi även på det som kallas för intervjuareffekten som 
innebär att den som intervjuas förstår vilka svar vi förväntar oss och kan därför sänka 
det sanna värdet i studien(Patel & Davidson, 2011). Precis som vid observationerna 
var vi även vid intervjuerna två som lyssnade och antecknade för att öka 
reliabiliteten. 
 
Med hjälp av våra ifyllda observationsscheman kunde vi bekräfta det som sades i 
intervjuerna och på det sättet ökar vi validiteten (trovärdigheten) i vår studie. 
Denscombe (2009) menar att forskare kan öka validiteten i sin studie genom att 
kunna bekräfta resultaten och se saker ur olika perspektiv. Han menar också på att 
har forskaren direktkontakt med de deltagande genom intervjuer kan man 
kontrollera informationen som man får, under tiden som det samlas in. Det som 
kunde sänka trovärdigheten i vår studie är att de deltagande kan säga en sak under 
intervjuerna och vi såg en annan sak under våra observationer. Detta kan göra att vi 
blir osäkra på vad som stämmer och vad vi ska ta med i vår studie. Men under vår 
studie frågade vi de deltagande att utveckla sina svar under intervjuerna om det var 
något som inte stämde överens med det vi såg. Vi gjorde detta för att våra resultat 
från observationerna och intervjuerna skulle stämma överens så mycket som möjligt 
eller för att lärarna åtminstone skulle kunna ge en förklaring till eventuella olikheter 
mellan intervjuerna och observationerna. På detta sätt ökar studiens trovärdighet. 

6.2 Slutdiskussion 

Ett av syftena med vår studie var att undersöka vad några lärare anser om laborativt 
material i matematik. För att kunna göra detta var vi då tvungna att först definiera 
vad som menas med laborativt material eftersom vad man anser vara laborativt 
material självklart påverkar de åsikter man har om materialet. Rydstedt och Trygg 
(2005; 2010) tar upp att laborativt material kan bestå av både vardagligt material 
(exempelvis kottar, stenar, pennor) och material utformat för att eleverna lätt ska 
kunna använda dessa i undervisningen. De deltagande lärarna, samt Fick m.fl. 
(2008) är ganska överens om sin definition av laborativt material. De menar att det 
består av konkret material som ska användas som verktyg för att skapa en tydlig bild 
av en matematisk tanke eller idé. Med konkret material menar dem material som 
man kan manipulera, röra vid och flytta runt på. I våra observationer såg vi inte att 
lärarna eller eleverna använde sig av något vardagligt material då de endast använde 
sig av material som var framtagna för att användas i olika syften. Något som är viktigt 
att tänka på i undervisningen är att det vardagliga laborativa av eleverna även kan 
användas utanför klassrummet. Genom att använda mer vardagligt material och inte 
enbart material specialanpassat för undervisningen blir det lättare för eleverna att se 
nyttan med materialet och även kunna använda det i sin vardag. Visserligen kan det i 
vissa fall vara svårt att hitta material som är användbart i vissa delar av 
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matematikundervisningen och då kan det specialanpassade materialet komma till 
nytta. Finns det dock tillgång till vardagligt material som uppfyller samma syfte 
borde detta istället användas då det troligen är både mer lättillgängligt, billigare och 
något som eleverna lättare kan relatera till. Rydstedt och Trygg menar också att 
laborativt material kan vara digitala hjälpmedel såsom dator, miniräknare och 
grafräknare. Dessa digitala hjälpmedel var något vi saknade i våra observationer och 
intervjuer. 
 
Vidare syftar studien på att vi ville belysa hur lärarna arbetar under några lektioner. 
Variationer av olika laborativa material är viktigt för att eleverna inte ska fastna på ett 
visst material.  Bland annat Ahlberg (2000) menar att eleverna ska använda olika 
material för att skapa olika tankesätt och för att sedan kunna släppa materialet mer 
och mer. Även i våra observationer kunde vi se att eleverna hade tillgång till varierat 
material i klassrummet. Detta bör ses som något bra och nödvändigt för att eleverna 
ska kunna utvecklas och desto flera olika tankesätt eleverna får erfara, desto större 
chans har de att få en förståelse för området.  
 
Som vi har läst om i vår relevanta litteratur och tidigare forskning, så är det bra att 
arbeta med laborativt material i par/mindre grupper/grupper. Vi kunde observera att 
det uppstod en del pararbeten eller mindre grupper vid arbetandet av laborativt 
material. Det kunde vara på lärarens tillsägelse eller att eleverna själva valde att 
hjälpas åt. Ingen deltagare berättade under intervjuerna att de arbetade med mindre 
grupper.  Berggren och Lindroth (2004), samt Ahlberg (2000) menar på att 
grupparbeten utvecklar elevernas kommunikation. De får prata och diskutera med 
varandra för att komma fram till en lösning eller argumentera för sin lösning. 
Eleverna tränar på att samspela med sina klasskamrater och därmed det sociala som 
de kan stöta på i samhället. Skolverket (2012) menar på att laborativt material hjälper 
till att förtydliga ett matematiskt tänkande. Det kan finnas dem situationer där 
språket inte alltid räcker till för att förklara en tanke. Då kan man använda sig av 
laborativt material för att förtydliga. Detta nämndes under intervjuerna och vi 
observerade att lärarna använde sig av laborativt material för att förklara för en 
enskild elev.  
 
Ett positivt resultat från denna studie är att våra deltagande lärare använder 
laborativt material i stor utsträckning, vilket inte framkommer i tidigare studier från 
till exempel Skolverket (2003). Detta kan bero på att stor del av de som intervjuats 
nyligen läst matematikdidaktik på högskolan, som gett dem inspiration/idéer till att 
använda laborativt material i undervisningen. Även under en intervju menar en 
lärare att det laborativa material används mer då hon nyligen läst matematik extra på 
högskolan. Kunskap kring det laborativa materialet och hur det kan användas är 
självklart något som behövs hos lärarna för att detta ska få genomslagskraft ute i 
skolorna. 
 
Ett annat syfte som vi hade med studien var att belysa eventuella hinder och 
möjligheter med laborativt arbete. Under intervjuerna kom det fram att lärarna som 
deltog i studien anser att det finns ont om tid för att arbeta mycket med laborativ 
matematik. Lärarna som deltog i studien anser att det finns ont om tid för att arbeta 
mycket med laborativ matematik. Ett stort problem anses vara att man inte hinner 
hjälpa alla eleverna och lärarna framför att det inte finns resurser till att ha mindre 
grupper i matematikundervisningen. Detta ser vi som ett hinder för elevers 
matematikutveckling då de ibland måste ha hjälp, men läraren har fullt upp med 
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andra elever. Får eleverna inte den hjälp eller vägledning med 
uppgiften/räknesättet/material som de behöver fastnar de och kan börja tycka att 
matematik är tråkigt. Detta kunde vi observera vid ett tillfälle, då läraren inte gav 
eleverna tillräckligt med information för att själva kunna fortsätta med 
gruppövningen, de blev då passiva under slutet på lektionen. Även Malmer (2002) 
styrker att det är svårt att ha helklass med laborativt material, då tiden oftast inte 
räcker till. I de flesta observationer kunde vi dock inte uppmärksamma alltför många 
tillfällen då eleverna inte hanns med och fick de hjälp de behöver. Detta kan bero på 
en del olika saker, antingen beror det på att de flesta lärarna nyss har läst matematik 
på högskolan och fått nya idéer/tips och även rekommenderar dessa till de övriga på 
arbetsplatsen. Sitter eleverna i grupp och arbetar, kan de ta stöd och hjälp av 
varandra medans om det är i helklass kan det vara svårt att hinna med att hjälpa alla 
elever som kan behöva hjälp. Läraren skulle kunna göra stationer i klassrummet även 
när det är hela klassen som ska arbeta med samma material för att spara in på tiden 
då eleverna kan hjälpa varandra istället. Vi kunde även se att det inte var många 
elever som valde att hämta materialet när de själva satt och arbetade i 
matematikboken. Detta kan bero på att vi sitter där och tittar när de arbetar, eller så 
har eleverna redan knäckt de olika sambanden som de jobbar med för tillfället. Men 
det kan även bero på att det är pinsamt och kanske blir man retad för att man 
använder materialet men det kan även bli positivt när någon elev går och hämtar 
materialet kan flera elever bli nyfiken och också vill prova använda materialet. Detta 
kunde vi se under en observation att det var flera elever som valde att hämta 
materialet när det först var en elev som gick och hämtade. 
 
Lärarna nämner att det kan vara ett hinder för elevernas matematiska utveckling om 
lärarna själva inte förstår sig på materialet och använder det på fel sätt. Rydstedt och 
Trygg (2005) tar upp vad som kan vara bra laborativt material och vad som kan vara 
sämre. Där pratar de om den fysiska kvalitén på materialet och att det ska hålla, men 
om det används på fel sätt av både lärare och elever fyller inte materialet det syftet 
som det borde. Som sagt framför lärarna under intervjun att syftet med användandet 
av det laborativa materialet måste vara klart för både läraren och eleverna när det 
används i undervisningen. Under observationerna uppmärksammades dock att 
lärarna inte alltid förklarade syftet med materialets användande för eleverna. Om 
lärarna har förklarat detta under tidigare lektioner kan vi dock inte svara på. Det vi 
kunde observera var att för eleverna var syftet med det laborativa materialet inte 
alltid var helt klart. Exempelvis var det vissa elever som ibland hämtade klossar för 
att bygga med istället för att använda det som hjälp till att klara av sina uppgifter. I 
dessa fall blev då materialet, som i sig var bra, inte alls användbart då eleverna inte 
förstod hur eller varför det skulle användas. Det är som Fick m.fl. (2008) förklarar att 
läraren förstår hur materialet ska användas och tror att eleverna förstår också med 
hjälp av en förklaring. Men ibland kan det behövas flera förklaringar och försök av 
användandet av materialet, för att förståelsen ska bli fullständig. De gångerna som vi 
kunde observera att eleverna förstod syftet med materialet det som läraren hade 
förklarat för dem upplevdes materialet för lätt och tråkigt. De hade knäckt koden för 
användandet av materialet och det upplevdes inte lika intressant att arbeta med.  
 
Under intervjun får vi reda på de möjligheter som lärarna finner i användandet av 
laborativt material. Bland annat underlättar det för eleverna när de ska redovisa en 
lösning och kan i det fallet använda sig av det laborativa materialet.  
Fick m.fl (2008) styrker detta och menar att eleverna kan tydligare visa hur deras 
tankegångar går när de får använda det laborativa materialet. Vi kunde under våra 
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observationer se att eleverna fick visa läraren hur de löst en uppgift med hjälp av det 
laborativa materialet.  
 
De deltagande lärarna ansåg att med hjälp av laborativt material blir elevernas 
lärande lustfyllt och det är lättare att fånga upp deras uppmärksamhet. Det är som 
Berggren och Lindroth (2004) säger att arbeta laborativt gör eleverna aktiva. Vi 
kunde se under våra observationer att eleverna var uppmärksamma på när läraren 
hade sina genomgångar med laborativt material. Eleverna behöll även sitt 
engagemang och var aktiva hela lektionen som det arbetades med laborativt material. 
Fast ibland kunde det kunna bli lite lek, men de var fortfarande aktiva.  

6.3 Avslutande reflektion 

Denna studie har gett oss större förståelse för arbetet med laborativt material i 
helklass, respektive halvklass. Vi har förstått det kan vara bättre att introducera 
arbetet med laborativt material i halvklass, då läraren kan fokusera lättare på 
eleverna. Genom observationerna och litteratursökningen har vi förstått hur stor 
betydelse laborativt material har i matematikundervisningen för elevernas lärande. 
Materialet hjälper eleverna i deras utveckling av matematiska begrepp och tankesätt, 
genom att tydliggöra och underlätta deras uträkningar. Dock måste man hela tiden 
vara medveten om vad syftet med att använda materialet är och även klargöra detta 
för eleverna. Vi har även sett att det inte skiljer sig på mängden av användandet av 
laborativt material på dessa tre årskurser. Hur mycket laborativt material ska 
användas i klassrummet beror på läraren. Vi kommer att ta vara på dessa kunskaper 
och försöka att sätta det i praktik när vi själva kommer ut i arbetslivet. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

När vi skulle börja med detta arbete visst vi att vi ville forska kring laborativt material 
i matematik. Det är spännande att få veta hur lärare använder material i 
undervisningen, då vi som studenter kan få idéer och tips inför vårt kommande 
yrkesliv. Om vi skulle forska vidare på detta ämne skulle vi vilja öka i åldrarna och 
titta på lärare i årskurs 4-6. Då vi har egen erfarenhet att det laborativa materialet 
börjar försvinna i dem årskurserna. Vi skulle även vilja ha fler lärare som ställer upp 
och deltar och sedan fler observationer på varje lärare. Det man också kan titta på 
inom ämnet laborativa material är hur de digitala hjälpmedlen används i skolan och 
vad lärare anser om dem. Vi såg ingenting om de digitala hjälpmedlen under vår 
studie, men det dök upp som hastigast under en intervju. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 
En studie om laborativt material i matematik 

tre lärares arbetssätt 
 
Vi heter Emma och Jenny och vi läser sista terminen på lärarprogrammet med 

inriktningen utveckling av matematiskt tänkande vid Mälardalens Högskola i 

Eskilstuna. Under denna termin skriver vi vår c-uppsats om laborativt material i 

matematik.  

 

Syftet med studien är att belysa vad tre klasslärare anser om laborativ 

matematikundervisning och hur de arbetar med det i klassrummet. 

 

Vi börjar vår studie med att observera 2 matematiklektioner hos 3 klasslärare 

(årskurs 1,2 och 3). Efter observationerna gör vi en intervju med klasslärarna och vi 

tänker använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få svar på vårt syfte. 

Intervjuerna har vi planerat att de kommer ta ca: 30-40 min/intervju och de kommer 

sedan att transkriberas. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte och 

det kommer att förvaras oåtkomligt för andra. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt, din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagande 

när du vill. Den färdiga studien kommer att publiceras på Diva (en nätbaserad portal 

för examensarbeten, magisteruppsatser och avhandlingar) när den är rättad och klar.  

 

Tack på förhand! 

 
 
 
 
Vid frågor eller funderingar är ni givetvis välkomna att kontakta oss: 
 

Emma Nordlander  Jenny Sandberg 
Tel: 0738284890  0736785307 
E-mail: enr09001@student.mdh.se jsg09001@student.mdh.se  
 
 
Handledare 
Jannika Neuman 
Universitetsadjunkt inom matematikens didaktik 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  
Mälardalens Högskola i Eskilstuna 
Tel: 016-15 51 53 
E-mail: jannika.neuman@mdh.se 
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Bilaga 2: Observationsschema 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 
1. Kön? 

 
 

2. Utbildning? 
 
 

3. År på skolan? 
 
 

4. År som lärare? 
 
 

5. Vad anser du är laborativt material i matematik? 
 
 

6. Hur anser du att du arbetar med laborativt material i 
matematikundervisningen? 

 
 

7. Vilka möjligheter ser du med laborativt material i matematik? 
 
 

8. Vilka hinder ser du med laborativt material i matematik? 
 


