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Sammanfattning 

I denna studie undersöks användningen av laborativt material i grundskolans 
matematikundervisning. Syftet är att undersöka hur grundskollärare menar att de arbetar med 
laborativt material i matematikundervisningen och på vilket sätt det kan förbättra barns 
matematikkunskaper. 
 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre grundskollärare som arbetar på olika skolor och 
som har olika lång erfarenhet av läraryrket. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide med standardiserade frågor vilket innebär att alla lärare fick svara på samma frågor i 
samma ordningsföljd. Frågorna var konstruerade för att ge utrymme för öppna och utförliga svar. 
Detta för att lärarnas egna erfarenheter och tankar skulle komma fram. 
 
Resultatet av studien visar att alla intervjuade lärare menar att de använder laborativt material då 
det hjälper eleverna att få en större matematisk förståelse genom att konkretisera abstrakta 
matematiska idéer. Lärarna menar att materialen hjälper till med att skapa mentala bilder av 
matematiken vilket är positivt för förståelsen. Vilket material som används och användningen av 
dem skiljer sig mellan lärarna vilket kan kopplas till lärarnas olika långa erfarenheter av läraryrket.  
 
Nyckelord: Laborativ matematik, laborativa material, matematikdidaktik, sociokulturellt lärande. 
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Inledning 

Matematik är ett abstrakt ämne och det krävs en djup ämneskunskap för att undervisa på ett sätt 
som möjliggör förståelse hos små barn. Vi har under vår tid på lärarutbildningen haft 
verksamhetsförlagd utbildning under flera tillfällen och märkt att enbart kunskap om ämnet inte 
räcker. För att kunna hjälpa eleverna att på djupet förstå matematiken behöver en lärare kunna 
lära ut matematiken på ett sätt som gör att eleverna inte bara kopierar metoder, utan istället 
förstår och kan använda dem i olika situationer. Då vi upplevt att det talade språket på vissa sätt 
kan vara bristfälligt för överföring av kunskap har intresset riktats mot de material som ofta ses 
användas i matematikundervisningen, nämligen laborativt material. I arbetet med denna studie 
hoppas vi kunna fördjupa vår matematikdidaktiska kunskap för att komplettera den erfarenhet vi 
har förvärvat genom vår utbildning.  
 
"I hear, and I forget. I see and I remember. I do, and I understand" 

- Kinesiskt ordspråk. 
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Bakgrund 

Många har idag insikt i skolans värld och den diskuteras mer än gärna i många medier. Hela det 
svenska samhället har fått ta del av att svenska elevers resultat inom framför allt matematik har 
försämrats under de senaste åren. Genom undersökningar som PISA (Programme for International 
Student Assessment) och TIMSS (the Trends in International Mathematics and Science Study) har vi erfarit 
att resultaten inte bara är lägre än elevers i andra länder, utan att de under en tid har fortsatt att 
sjunka. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad TIMSS och PISA är och hur läroplanen 
har reviderats utifrån bland annat dessa resultat samt vad detta har haft för påverkan på studiens 
syfte och frågeställning. 
 

TIMSS 

TIMSS är en undersökning som genomförs vart fjärde år där elever från 50 länder deltar. Det är 
en omfattande studie som pågår under en lång period där kunskaper i matematik och 
naturvetenskap hos elever från åk 4 och åk 8 undersöks (Skolverket, 2011b, s. 19, 23). I TIMSS-
undersökningen som genomfördes 2011 presterade svenska elever i årskurs fyra sämre än 
genomsnittet för elever i länder inom EU (Europeiska Unionen) samt OECD (The Organisation for 
Economic Co-operation and Development) (Skolverket, 2011b, s. 8-9).  
 
Man har låtit föräldrar uppskatta de svenska elevernas kunskaper inom matematik innan 
skolstarten, och man såg att de elever som presterade högt i TIMSS-undersökningen även hade 
goda matematikkunskaper innan skolstarten (Skolverket, 2011b, s. 10). Skolverket skriver vidare i 
sin rapport om TIMSS 2011 att skolan har ett kompensatorisk uppgift där elevernas 
socioekonomiska bakgrund inte ska vara avgörande för elevernas resultat och att skolan, i och 
med de tidigare nämnda resultaten, har misslyckats med denna uppgift (Skolverket, 2011b, s. 10-
11). I Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) beskrivs även att skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar riskerar att inte uppnå målen 
(Skolverket, 2011a, s. 8).  
 

PISA 

OECD gör även den internationella undersökningen PISA som genomförs vart tredje år sedan år 
2000. I studien undersöks 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 
Utifrån studien kan svenska elevers resultat analyseras i förhållande till andra länders och även 
hur resultaten i Sverige  har förändrats över tid (Skolverket, 2013, s. 6).  
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Sedan PISA-undersökningen år 2009 hade svenska elevers resultat inom matematik, läsförståelse 
och naturkunskap sjunkit ytterligare till år 2013. 18 länder presterade år 2013 bättre än Sverige 
inom läsförståelse, medan hela 25 länder presterade bättre än Sverige inom matematik 
(Skolverket, 2013, s. 28). Att svenska elever är bättre på läsförståelse än matematik tror 
Skolverket kan bero på att man i hemmet kan utveckla sin läsförståelse medan matematik är ett 
ämne som är mer koncentrerat till skolan. Om eleverna får mindre, eller sämre, undervisning 
drabbar det alla inom matematikämnet medan det inom läsning bara drabbar det bara de elever 
som inte läser utanför skoltid (Skolverket, 2013, s. 33-34). Även denna diskussion, likt den om 
TIMSS 2011, blir alltså en fråga om demokrati vilket är ett av skolans uppdrag.1 
 

Lgr11 

Lgr11 är den senaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som började 
gälla höstterminen 2011. Läroplanen är ett styrdokument som speglar vilken kunskap dagens 
samhälle värderar som viktig inför det framtida samhället. Reviderade läroplaner har därför 
kommit tätare i samband med att samhällets behov av nya kunskaper förändrats i allt snabbare 
takt. Sedan grundskolan i Sverige startade år 1962 har läroplaner givits ut åren 1962, 1969, 1980, 
1994 och 2011. Det tog således 17 år innan läroplanen från 1994 reviderades till den aktuella 
versionen. En av de viktiga utgångspunkterna för denna revidering var bland annat de svenska 
elevernas resultat i TIMSS år 2007 och PISA år 2006. Utvärderingar inför denna revidering 
gjordes av Skolinspektionen som visade att enskild räkning i hög grad präglade matematiken i 
Lpo94 vilket ger eleverna små möjligheter att utveckla kunskaper inom problemlösning och 
använda logiska resonemang i matematiska problem i rätt sammanhang (Heiberg Solem m.fl, 
2010, s. 11-12). I Lgr11 står detta nu tydligt framskrivet som ett syfte med matematiken: 
 
“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt 
reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar 
att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera 
dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.” 
(Skolverket, 2011a, s. 62) 
Denna formulering kräver en annan typ av matematikundervisning än den enskilda räkningen. 

                                                
 
1 I de senaste TIMSS- och PISA-mätningarna som kom år 2016 har de svenska elevernas matematikkunskaper 

förbättrats (Skolverket 2016-11-29) (Skolverket 2016-12-06). Detta presenteras i avsnittet Resultatdiskussion. 
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Bakgrundens betydelse för syftet 

I rapporterna om resultatet av TIMSS och PISA har det diskuterats att de ojämna resultaten i 
matematik har sin grund i socioekonomiska frågor. Matematik, till skillnad från läsförståelse, är 
något som eleverna sällan har möjlighet att lägga en kunskapsbas kring i hemmet och 
matematikundervisningen blir därför en demokratisk fråga. Därför vill vi undersöka om laborativt 
material i matematikundervisningen kan ge elever en mer fördjupad förståelse för 
matematikämnet. I Lgr11 finns det utrymme för att bedriva en mer laborativ 
matematikundervisning vilket har gjort oss nyfikna på hur lärare arbetar idag. Vi kommer att 
intervjua verksamma lärare för att undersöka hur de arbetar med laborativa material i 
matematikundervisningen och om de menar att det materialet har någon betydelse för elevers 
förståelse av matematik. 
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Forskningsöversikt 

Nedan presenteras forskare och teoretiker vars idéer är av intresse för denna studie och som 
kommer att användas i analysen av de intervjuer som kommer att genomföras. Begrepp som är 
centrala i litteraturen och för studiens fortsättning kommer även att presenteras. 
 

Lära genom att göra 

En av detta sekels mest inflytelserika pedagogiska filosofer är John Dewey. Han var med och 
utformade den progressiva pedagogiken där man betonade barnets fria utveckling, aktivitet och 
vardagsaktiviteter i skolan (Burman, 2014, s. 186). 
 
Individen utvecklas genom samspel med världen runt omkring och är aktiv mot denna omvärld 
menar Dewey. Eleven måste därför få prova och experimentera. Detta synsätt återspeglas i hans 
begrepp learning by doing (Dewey, 2004, s. 17). Expressiva eller kreativa aktiviteter i klassrummet 
kan fungera som en anknytningspunkt i elevernas förståelse. Sådana aktiviteter bör inte ske åtskilt 
från skolans teoretiska ämnen utan att de teoretiska ämnena bör starta i de expressiva och 
kreativa aktiviteterna som blir barnets första möte med de abstrakta ämnena (Dewey, 2004, s. 51). 
Genom att få laborera och experimentera, doing, får eleverna bilda sig tankar och begrepp, learning. 
Den aktiva sidan kommer före den passiva i barnets utveckling och i skolan skulle man spara tid 
och kraft om man tog hänsyn till denna naturliga utveckling hos barnet menar Dewey. Idéer hos 
barnet är ett svar på handlingar som barnet fått utföra.  
 
Om vi vill utveckla kunskap hos barnet utan att ta hänsyn till föregående handlingar kan det 
hända att vi lär dem om symboler utan att barnet förstår dess innebörd. Symboler är nödvändiga 
men blir för barnet innehållslösa om de blir introducerade åtskilda från ett sammanhang. 
Undervisningen skulle förbättras om läraren la ner mer tid på att se till att eleverna bildar sig 
riktiga begrepp istället för att fokusera på utantillkunskap (Dewey, 2004, s. 53-54). 
 
En föregångare till John Dewey var psykologen William James. Han ansåg att undervisningen ska 
formas utefter den psykologiska forskningen om människans medvetande. För att göra detta 
skulle lärare skapa förutsättningar för lärande genom att fokusera på elevernas intressen samt att 
fokusera på det praktiska i skolämnen framför det teoretiska. James menade med sin teori att 
människans medvetande fungerar som en ström där vi sällan är koncentrerade på en sak under en 
längre tid, utan där sinnesintryck, minnen, sinnesstämningar etcetera snabbt kan ändras. Detta 
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kan lärare, om de har vetskap om denna medvetandeström, hantera genom att utforma lektioner 
och använda material som för eleven är intressanta (Burman, 2014, s. 183-184). 
 

Mentala bilder 

Barn ses idag som aktiva individer som är delaktiga i sin förståelse för matematiken. De är aktiva i 
sitt eget lärande där användande, kommunikation och resonemang anses vara centralt. Förr var 
utantillinlärning mer central i undervisningen. Långdragen repetition av standardproblem har 
alltså bytts ut mot ett undersökande arbetssätt där den enskilda individens tänkande står i 
centrum och där laborativa material har en viktig roll (Anghileri, 2000, s. 7). 
 
Genom att börja lära känna matematiken genom att hantera riktiga objekt som sorteras och 
arrangeras på olika sätt kan eleverna introduceras för mönster som sedan kan kopplas till olika 
räkneord. Att arrangera tre knappar i en hög kan representera numret 3 vilket är en abstraktion av 
kunskapen att tre knappar är samma som siffran 3. Samtalet kring elevernas erfarenheter av detta 
kan hjälpa dem att lägga en grund för mentala bilder av matematiken (Anghileri, 2000, s. 8). 
Anghileri refererar till en studie av Gray & Tall som menar att termen “svaga elever”, som ibland 
används för elever som har svårt för matematik, är fel benämning då dessa elever sällan har 
identifierat att det finns relationer och länkar mellan matematiska procedurer. Dessa elever måste 
därför lära sig många procedurer som, för dem, saknar samband (Anghileri, 2000, s. 6). Att få 
eleverna att skapa sig mentala bilder av matematiken är således viktigt för att de ska se samband 
mellan tal och för att lära sig olika metoder för beräkningar. Det är viktigt att eleverna går ifrån 
användningen av laborativt material till att använda sig av mentala bilder för att kunna använda 
sin matematiska kunskap i vilken situation som helst (Anghileri, 2000, s. 10). 
 

Konkret till abstrakt 

Dewey framförde abstrakta tankar på barns lärande i en tid där det ansågs framåtsträvande och 
Madeleine Löwings doktorsavhandling Matematikundervisningens dilemman (2006) kan betraktas som 
en modern kommentar på Dewey där hon applicerar hans synsätt på praktiken i dagens skola. 
Löwing använder begreppet konkretiserande material på det sätt vi kommer att använda 
laborativa material, definition av detta begrepp presenteras i avsnittet Begrepp. 
 
Konkretisering i matematikundervisningen är en väg mot abstraktion men för att kunna 
abstrahera måste eleverna förstå vad det är som ska abstraheras skriver Löwing. Detta kan 
uppnås genom att låta eleverna arbeta med laborativa material som är bekanta för dem och som 
fungerar som en länk mellan deras omvärldsuppfattning och det abstrakta matematiska språket. 
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Hon belyser dock även att det inte är problemfritt att arbeta med laborativa material. Om dessa 
material används utan efterföljande abstraktion är materialen inte konkretiserande utan blir bara 
en manipulation av barnens lärande (Löwing, 2006, s. 115).  Materialet blir mer till skada än till 
nytta om eleverna använder det till att manipulera sig fram till ett svar. Eleven utvecklar då inte 
sitt sätt att tänka och träna på olika tankeformer (Löwing m.fl, Skolverket, 2011, s. 73). I dagens 
grundskola har man, enligt Löwing, misstolkat Deweys begrepp learning by doing och 
konkretisering har blivit synonymt med sysselsättning (Löwing, 2006, s. 128). Tanken med att 
använda konkretiserande material är att synliggöra en idé eller struktur som man vill att eleverna 
ska lära sig. När eleverna har förstått idén, abstraherat, är det viktigt att de får fortsätta arbeta från 
den nya mer avancerade nivån. När man har abstraherat har man skaffat sig en mental bild och 
ett effektivt sätt att lösa andra matematiska problem (Löwing, 2006, s. 130). Vi tolkar det Löwing 
skriver som att laborativa material ska användas till att abstrahera nya tankar och idéer till 
generella regler som kan appliceras på vilket matematiskt problem som helst, var som helst. 
 

Lustfyllt lärande 

Den laborativa matematiken kan påverka elevers inställning till matematik positivt. Genom det 
laborativa materialet kan eleverna undersöka olika matematiska strategier för att se hur de bäst 
kan lösa ett problem. Undervisning som utgår från att besvara en fråga och gå vidare till nästa är 
det som många elever är mest vana vid, men genom att få prova sig fram med laborativa material 
kan matematikämnet bli mer lustfyllt (Berggren, 2004, s. 114-116). Syftet med laborativt material 
är att eleverna istället för att kopiera bokens lösning ska få lära sig att tänka utifrån den matematik 
som ingår i uppgiften och finna lösningar därifrån. Då handlar inte matematiken om att komma 
ihåg rätt metod utan om att tänka själv. Laborativa material och arbetssätt kan göra ämnet 
matematik öppnare och friare och på så sätt även göra ämnet mer betydelsefullt, omväxlande och 
lustfyllt. Om ämnet blir mer lustfyllt kan det bidra till att eleverna ser matematikens roll i 
samhället och därmed ha en identitetsskapande funktion (Heiberg Solem, 2012, s. 21-23). 
 

Begrepp 

Nedan presenteras begrepp som är centrala för studien. Begreppen är beskrivna utifrån 
Nationalencyklopedin samt Elisabeth Rystedts & Lena Tryggs Laborativ matematikundervisning - vad 
vet vi? som är framtagen av Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs 
universitet med stöd av Myndigheten för skolutveckling. Det är en kunskapsöversikt av forskning 
som finns om laborativ matematikundervisning.  
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Abstrakt och konkret 

Vi kommer i studien att använda oss av begreppen abstrakt och konkret samt abstraherande och 
konkretiserande. Nationalencyklopedin definierar begreppen på detta sätt: 
 

• Abstrakt : “substantiv som betecknar ett icke-påtagligt fenomen (utan massa), t.ex. 
egenskap, tillstånd, händelse och tid.” 

• Konkret: “substantiv som betecknar något som kan vägas och direkt uppfattas med 
sinnena, t.ex. varelser, föremål och material.” 

(Nationalencyklopedin) 
 
Abstrakt är sådant som endast kan uppfattas i tanken. Konkret är sådant vi kan se, höra, smaka, 
ta eller flytta på (Rystedt & Trygg, 2010, s. 5). Inom matematiken är exempelvis skrivna siffror 
och symboler abstrakta, då det enbart i tanken kan kopplas till vad dessa betyder. Laborativa 
material kan däremot göra matematiken konkret då vi med våra sinnen kan uppleva vad 
exempelvis siffran 3 står för. Laborativa material blir då ett sätt att konkretisera vad den abstrakta 
matematiken egentligen betyder. 
 

Laborativ matematikundervisning 

Rystedts & Tryggs definition av laborativ matematikundervisning är följande: 
 
“En verksamhet där elever inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i 
undersökningar och aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte”.  
 
Laborativ matematikundervisning innebär att eleven är aktiv, flera sinnen tas i bruk och det finns 
en stark koppling mellan konkret och abstrakt (Rystedt & Trygg 2010, s. 5). Denna kan utformas 
genom en variation av olika laborativa arbetssätt. Eleverna bör få en balans mellan sitt eget 
utforskande och kunskapssökande samt en systematisk undervisning och handledning. Dessa 
olika arbetssätt går att finna i den induktiva metoden samt den deduktiva metoden.  

• Den induktiva metoden innebär att eleverna skaffar sig specifika erfarenheter som de sedan 
kan hänga upp generella kunskaper på. Detta står för det utforskande arbetssättet där 
eleverna med hjälp av laborativa material själva utforskar matematiska förhållanden och 
sedan i en gemensam diskussion med läraren kommer fram till en slutsats. 

• Den deduktiva metoden som utgår från den systematiska undervisningen och börjar från 
andra hållet jämfört med den induktiva metoden. I den deduktiva metoden utgår 
undervisningen från det generella och leder sedan över till det specifika. Det blir ett 
demonstrerade arbetssätt. Detta innebär att läraren eller läroboken demonstrerar de 
matematiska förhållandena och eleven får sedan utforska själva. Dessa två arbetssätt bör 
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kombineras då de komplementerar varandra och ska inte ses som att de står i motsats till 
varandra. 
(Rystedt & Trygg, 2010, s. 19).  

 

Laborativa material 

Laborativa material kan vara fysiska, som man kan plocka isär, sätta samman, vrida, fördela osv. 
Det kan även vara digitala som appar, miniräknare, smartboards, etcetera (Rystedt & Trygg, 2010, 
s. 9-10).  
 
Julianna Szendrei delar in laborativa matematikläromedel i tre grupper: vardagliga föremål, 
pedagogiska material och spel. 

• Vardagliga föremål innefattar objekt som finns i vardagen, arbetslivet och naturen. Dessa 
föremål har en nära koppling till omvärlden och tar kortare tid att lära sig att använda på 
ett korrekt sätt då det är ett material som oftast inte är helt främmande för eleverna eller 
föräldrarna. Det kan exempelvis vara decilitermått eller låtsaspengar. Risken med 
användning av vardagliga föremål är att eleverna distraheras av föremålet och inte kopplar 
föremålet till rätt matematiska begrepp. 

• Pedagogiska material är skapade för att perfekt överensstämma med just den matematiska 
kunskapen som ska tränas och inget annat. Materialet är enbart skapat för att användas till 
en specifik matematisk struktur och ska inte ha fokus på något annat för att undvika att 
eleverna distraheras, som de kan bli av vardagliga föremål. 

• Spel är något som får matematikdidaktikernas åsikter att gå isär. Ena sidan är positiva till 
spel och menar att spelen, om de används på ett genomtänkt sätt, blir en rolig process 
som bidrar till färdighetsträning och medför att eleverna måste precisera sitt matematiska 
språk. Andra sidan är negativa till att använda spel då de anser att spel kan ge eleverna en 
negativ bild av matematik. 
(Rystedt & Trygg, 2010, s. 10-11). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från den sociokulturella pedagogiska teorin som Roger Säljö har utvecklat 
genom Lev Vygotskijs psykologiska, filosofiska och pedagogiska tankar. I sin forskning har Roger 
Säljö använt sig av Vygotskijs idéer och utvecklat en sociokulturell pedagogisk teori och då 
beskrivit hur perspektivet kan användas i praktiken (Burman, 2014, s. 212-213).  
 

Sociokulturellt pedagogiskt perspektiv 

I Lärande i Praktiken (2000) beskriver Säljö utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv 
utifrån en tes att människan är en biologisk varelse som har vissa fysiska och intellektuella 
resurser som är genetiska och fasta i den art vi tillhör. Vi har begränsningar som att vi är svagare 
och långsammare än många andra arter och begränsad förmåga att bevara information i minnet. 
Våra biologiska förutsättningar har inte utvecklats nämnvärt under de senaste årtiotusendena men 
vi har ändå har utvecklats intellektuellt och fysiskt. Han förklarar detta, genom sitt sociokulturella 
pedagogiska perspektiv, att vi med hjälp av redskap kan ta del av den kollektiva kunskap vi har 
byggt upp under mycket lång tid. Vår art har alltså skapat hjälpmedel som gör att vi kan hantera 
och bearbeta omvärlden (Säljö, 2000, s. 18-19). 
 

Omgivning och kommunikation 

Enligt en sociokulturell pedagogisk perspektiv lär vi även av vår omvärld och den grupp vi 
befinner oss i. Genom denna skapar vi erfarenheter tillsammans med andra människor och vi lär 
som barn att förstå omvärlden genom lek och samspel med andra personer. Vi lär oss att 
uppmärksamma, beskriva och agera i världen på det sätt som omgivningen tillåter och 
uppmuntrar oss att göra (Säljö, 2000, s. 66). Språket är centralt och bildar en länk mellan 
omvärlden och barnets förståelse och bildande av kunskap. Barnet tänker alltså med och genom 
de redskap, både språkliga och fysiska, som det använder. Det lånar kunskaper och insikter från 
andra (Säljö, 2000, s. 67). Omgivningen och kommunikationen, språket, har alltså enligt ett 
sociokulturellt perspektiv stor påverkan på barnet och hur det tar in kunskap. 
 

Redskap 

Ett sociokulturellt pedagogiskt perspektiv lägger stor vikt vid artefakter, föremål, som barnet 
använder. Dessa artefakter blir ett sätt för barnet att flytta gränsen för dess intellektuella och 
fysiska förmåga. Utveckling är alltså inte enbart något som sitter i människans biologiska 
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förutsättningar, utan istället något som avgörs av vilka fysiska redskap människan har tillgång till, 
kan använda och utnyttja. Säljö beskriver ett exempel där en person som har en kulram eller 
miniräknare lätt kan multiplicera sjusiffriga tal, något som utan dessa artefakter vore svårt och 
tidskrävande men som med dem blir enkelt och vardagligt (Säljö, 2000, s. 71-72). 
 

Användning av den teoretiska utgångspunkten 

Genom det sociokulturella pedagogiska perspektivet på lärande har ämnet i denna studie kunnat 
fördjupats. Att arbeta med och se effekter av laborativt material i undervisningen möjliggörs 
genom ett sådant perspektiv där man ser att människan är en varelse som lär sig genom att 
använda verktyg där även erfarenheter kan sparas och föras vidare. Forskning till denna studie 
har sorterats utifrån det sociokulturella perspektivet. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare menar att de arbetar med laborativa 
material i matematiken och på vilket sätt det kan förbättra barns matematikkunskaper. 
 

Frågeställning: 

1. Vad går att hitta i tidigare forskning och vad säger lärare att det finns för fördelar 
och/eller nackdelar med laborativa material i matematikundervisningen? 

2. Hur menar lärare att de arbetar med laborativa material i matematikundervisningen?  
3. På vilket sätt menar lärare att laborativa material i matematikundervisningen kan hjälpa 

elever att tillägna sig matematisk förståelse? 
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Metod 

Nedan presenteras metoder som använts i studien, hur urval och etiska överväganden gått till 
samt hur arbetsfördelning sett ut och hur studien är upplagd. 
 

Intervjuer 

Vår intervjumetod är kvalitativ och kan därför ge oss en djupare förståelse för lärares tankar kring 
laborativt material i matematikundervisningen och ger utrymme för att lägga stor vikt vid 
analysen och kopplingen till tidigare forskning. Vi kan även i de kvalitativa intervjuerna lägga 
fokus på känslor och erfarenheter som lärarna har av sin undervisning. Detta skulle vara svårt att 
kartlägga om vi istället hade en kvantitativ intervjumetod som förutsätter en fastare fråga-svar 
intervju (Dalen, 2015, s. 14-15). Nu kan vi istället ställa följdfrågor och fördjupa oss i vad lärarna 
faktiskt har upplevt i sina erfarenheter av laborativa material (Bell, 2016, s.189). 
 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas för att underlätta framskrivningen av 
resultatet. Transkriberingarna kommer vi kunna läsa igenom flera gånger för att identifiera olika 
kategorier, sammanfatta och citera det lärarna säger. Vi kommer i god tid före intervjuerna be om 
tillåtelse av lärarna att spela in intervjun och erbjuda dem en kopia eller sammanfattning av 
intervjun (Bell, 2016, s. 196-197). Vi har föreslagit att intervjua lärarna på deras arbetsplatser samt 
låtit dem föreslå dag och tid för att göra det bekvämt för dem (Bell, 2016, s. 201). Innan 
intervjutillfället har vi skickat ut information om vår studie samt låtit lärarna skriva på en 
medgivandeblankett. 
 

Trovärdighet 

Efter inläsning av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter konstruerades en 
intervjuguide (se bilaga 1) utifrån studiens syfte och frågeställning (Trost, 2010, s. 71). Då varje 
fråga är utvecklad utifrån frågeställningarna mäter vi under intervjuerna det studien är avsedd att 
mäta och studien har alltså en hög grad av validitet . I utformningen av intervjufrågorna har vi 
undvikit att använda krångliga ord, negationer och ordvändningar för att undvika 
missuppfattningar, detta indikerar att studien även har en hög grad av reliabilitet (Trost, 2012, s. 
63). 
 
Begreppet standardisering avser vilken grad frågorna och situationen är densamma för alla 
intervjupersoner (Trost, 2012, s. 57). I denna studie ger intervjuguiden en relativt hög grad av 
standardisering vilket är viktigt för att senare kunna jämföra intervjupersonernas svar med 
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varandra (Trost, 2012, s. 58). Alla intervjupersoner ställs samma frågor i samma ordningsföljd, 
däremot finns även utrymme i att be dem förtydliga eller fördjupa sina svar. Alla intervjuer 
genomfördes även i samma typ av miljö, nämligen ett konferensrum på intervjupersonernas 
arbetsplatser där risken för störningsmoment var liten.  
 
Begreppet strukturering syftar på frågorna i studien och anger om de har fasta eller öppna 
svarsmöjligheter (Trost, 2012, s. 59). Frågorna i intervjuguiden är ostrukturerade i den mening att 
de inte har fasta svarsalternativ utan är öppna och tillåter utförliga svar, på vilka det även finns 
potentiella följdfrågor, utan att vara ledande eller värderande. 
  

Urval 

Då intervjuer riskerar att ta lång tid (Bell, 2016, s. 190) har vi valt att använda oss av tre 
informanter. Vi intervjuar i vår studie tre grundskollärare som undervisar matematik i tre olika 
grundskolor och som har olika lång erfarenhet av läraryrket. Detta för att vi tror att de olika 
erfarenheterna kan berika studiens resultat. Nedan följer en presentation av de intervjuade 
lärarna. Vi har valt att anonymisera lärarna med siffror istället för med fiktiva namn då sådana 
namn medför antaganden om exempelvis ålder och etnicitet vilket vi vill undvika då det inte 
behövs för vår analys eller förståelse. Om detta skriver Trost (2010, s. 127). 
 

• Lärare 1 har arbetat som lärare i ungefär 20 år. Hon är vid studiens genomförande 
klasslärare i årskurs 2 och arbetar oftast i årskurs 1-3.  

• Lärare 2 har arbetat som lärare i 8 år. Hon är vid studiens genomförande klasslärare i 
årskurs 4 men undervisar även matematik i årskurs 5. Hon brukar arbeta i årskurs F-5. 

• Lärare 3 har arbetat som lärare i 1 1/5 år. Hon är vid studiens genomförande klasslärare i 
årskurs 2. Hon är utbildad till grundskollärare årskurs F-3. 

 

Etiska överväganden 

Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets krav för forskningsetiska överväganden. Ett 
grundläggande krav är individskyddskravet som innebär att individer i studien inte får utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet delas upp i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6).  
 
I enlighet med informationskravet har vi innan denna studie har vi skickat ut informationsbrev 
(se bilaga 2) till intervjudeltagarna där vi informerat om undersökningen och hur den kommer gå 
till. Enligt samtyckeskravet ska deltagarens samtycke inhämtas. I brevet fanns även information 
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om det frivilliga deltagandet i studien och rätten att avbryta sin medverkan när som 
helst.  Samtycke har inhämtats genom att låta deltagarna skriva under en medgivandeblankett (se 
bilaga 3). Utifrån konfidentialitetskravet ska det vara omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifter som kan identifiera personerna i intervjun och därför hålls deltagarnas personuppgifter 
och arbetsplats anonyma. De insamlade uppgifterna från intervjuerna används endast till 
forskningsändamål och uppfyller på så sätt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 7-14). 
 

Arbetsfördelning 

Under arbetets gång har arbetet varit uppdelat mellan båda författarna. Vissa underrubriker har 
skrivits enskilt men alla avsnitt i studien har behandlats tillsammans. Detta för att berika studien 
med båda författarnas kunskaper. Genom denna arbetsfördelning har båda författarna fått tillfälle 
att utveckla sitt skrivande.  
 

Studiens upplägg 

I den teoretiska bakgrunden samt i forskningsöversikten presenteras teoretiker och författare som 
menar att laborativa material kan hjälpa barn att erövra en djupare förståelse om matematik 
genom att konkretisera det abstrakta.  
 
Genom att genomföra intervjuer med tre aktiva lärare kommer vi att kunna få en indikation om 
hur laborativa material används och vad de intervjuade lärarnas tankar med användandet är. Detta 
kommer att presenteras i avsnittet resultat där vi sammanfattar intervjuerna. 
 
I analysen kommer vi utifrån studiens frågeställning presentera teman ur resultatet och koppla 
dessa till tidigare forskning. I diskussionen tas för studien särskilt intressanta teman upp och 
diskuteras utifrån bakgrund, teoretisk utgångspunkt, forskningsöversikt samt analys.  
 
Resultat, analys och diskussion smalnar av och formar tillsammans studiens slutsats. Tankar som 
uppkommit under genomförandet av studien formulerar frågor för vidare forskning. 
 

Metoddiskussion 

Arbetet med avsnitten teoretisk bakgrund och forskningsöversikt inleddes med sökningar på 
nyckelorden manipulatives, laborativa läromedel, matematik samt matematikdidaktik i Uppsala 
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universitetsbiblioteks databas samt LIBRIS, ERIC och Swepub. Denna sökning resulterade i en 
samling böcker samt artiklar som behandlar forskning kring laborativa material.  
 
De vetenskapliga artiklarna vi fann byttes sedan ut mot Elisabeth Rystedt & Lena Tryggs 
kunskapsöversikt Laborativ matematikundervisning - vad vet vi?. Det är en kunskapsöversikt av 
forskning som finns om laborativ matematikundervisning och vilken verkan den kan ge i 
undervisningen. Vi valde att använda oss av denna kunskapsöversikt istället för artiklarna då 
denna blev en bra grund att stå på istället för att göra en egen litteraturstudie. 
 
Bakgrunden för denna studie är TIMSS och PISA undersökningarna som visat att svenska elevers 
resultat i matematik har sjunkit under flera år. Detta gjorde oss intresserade av att undersöka hur 
lärare använder laborativa material och om lärare menar att dessa material kan hjälpa elever med 
deras matematikförståelse. Under tiden studien genomfördes kom nya rapporter från TIMSS och 
PISA som visade att de svenska elevernas resultat hade förbättrats. De gamla resultaten är dock 
fortfarande relevanta och  de som ligger till grund för studien. De nya resultaten medförde 
snarare ytterligare frågor på hur undervisningen har förändrats under de senaste åren och om 
laborativa material är en av orsakerna till förbättringen för svenska elevers matematikförståelse.  
 
Den första intervjun som genomfördes fungerade som en pilotintervju där intervjuguiden 
testades. Då vi upplevde att vi fick bra svar på frågorna valde vi att inkludera denna intervju i 
studien.  
 
Svaren på vissa av intervjufrågorna blev inte så utförliga som vi hade hoppats på vilket vi märkte 
under analysavsnittet. I den första intervjun var vi försiktiga med att ställa följdfrågor då vi inte 
ville påverka intervjupersonens svar. Efterhand märkte vi att följdfrågor var nödvändiga för att få 
utvecklade svar. 
 
I vår intervjuguide var det två frågor som inte gav oss de svar vi hade förväntat oss.  
 

• Tycker du att eleverna bör frångå det laborativa materialet efter en tid eller bör materialet användas så 
länge eleven vill?  

 
Här ville vi få fram ett resonemang om när lärarna tycker att eleverna bör börja abstrahera men 
svaren vi fick var inte exakt de vi trodde att frågan skulle frambringa. Frågan formulerades på 
detta sätt för att inte vara vinklad eller värderande. I efterhand har vi reflekterat över att frågan 
borde ha utformats på ett annat sätt för att få fram ett sådant resonemang. de svar vi ville ha.  
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• Hur används det laborativa materialet? 

 
Denna intervjufråga upptäckte vi i efterhand att vi hade kunnat utveckla. Det var svårt att få 
utförliga svar från de intervjuade och vi upplevde att svaren blev svåra att analysera då fler frågor 
om lärarnas undervisning uppkom under tiden vi skrev analysen. Svaren vi fick på denna fråga 
var dock givande för studien och hjälpte att besvara vår frågeställning. Däremot uppstod frågor 
för vidare forskning, nämligen att studera närmare hur lärarnas instruktioner till att använda det 
laborativa materialet är utformade. En sådan studie skulle möjliggöras genom observationer där 
man studerar interaktionen mellan lärare och elever. 
 
I starten av denna studie hade syftet och frågeställningen formulerats på det sätt som går att läsa i 

informationsbrevet (bilaga 2). Syfte och frågeställning formulerades i ett tidigt skede då vi ville få 

med det i informationsbrevet som skickades ut till de tilltänkta informanterna i början av arbetet. 

Detta för att få svar från lärare så snabbt som möjligt och kunna planera in intervjuerna utan 

någon tidspress. Det ursprungliga syftet och frågeställningen låg till grund för vår intervjuguide 

samt till sökandet av tidigare forskning. Efter att ha satt oss in i den tidigare forskningen och efter 

intervjuerna så lät vi frågeställningen växa fram utifrån de teman vi kunde se och fann relevanta i 

resultatet. Istället för att göra en litteraturstudie, jämförelsestudie samt en intervjustudie vilket det 

ursprungliga syftet var formulerat mot valde vi att fokusera på att enbart göra en intervjustudie. 

Detta för att studien skulle bli mer djupgående och kvalitativ. Vi fann även att det redan fanns 

bra litteraturstudier vilka vi valde att bygga vidare på istället för att göra en egen. Den vi studie vi 

kom att använda för detta var Laborativ matematikundervisning - vad vet vi? av Elisabeth Rystedt & 

Lena Trygg. Denna studie har alltså utformats med en abduktiv process där en pendling mellan 

empiri och teori har fått forma syfte och frågeställning under arbetets gång.   
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Resultat och analys 

I avsnittet Resultat presenteras resultaten från intervjuerna utifrån intervjuguiden. Efter varje fråga 
finns lärarnas individuella svar samt en sammanfattning av dem. Under rubriken Analys av resultat 
kopplar vi teman från resultaten till vår frågeställning. Detta analyseras sedan med hjälp av 
tidigare forskning.  
 

Resultat 

1. Använder du laborativa material med eleverna?  
Lärare 1 
Lärare 1 uppger att hon använder laborativt material väldigt mycket i sin matematikundervisning, 
men främst när hon ska gå igenom ett nytt område med eleverna. Hon visar vilket material man 
kan använda men också hur man med hjälp av det materialet kan genomföra specifika uppgifter. 
Lärare 1 har ett arbetssätt där eleverna måste använda laborativt material i det första skedet vare 
sig eleven tycker att den behöver det eller inte.  
 
Lärare 2 
Lärare 2 använder ofta laborativt material i sin undervisning vid genomgångar av nya områden i 
matematiken eller vid ett nytt kapitel i matematikboken. Hon uppger även att hon använder sig 
av laborativt material för att konkretisera för elever som inte har förstått och behöver en vidare 
förklaring. I de lektioner som handlar om problemlösning måste alla elever använda laborativt 
material.  
 
Lärare 3 
Lärare 3 använder laborativt material i matematiken men hon säger att hon skulle vilja använda 
det mer än vad hon gör. Hon uppger att hon oftast använder sig av det laborativa materialet i 
genomgångar av nya områden och använder sig då främst av digitalt material. För elever som har 
svårt med vissa områden används mer laborativt material som finns vid just den elevens bänk. 
Hon tycker att laborativt material behövs olika mycket vid olika områden. Ibland håller hon 
lektioner där alla elever måste använda det laborativa materialet. 
 
Lärare 3 har även använt sig av mattegrupper där parallellklasserna är blandade utifrån vad 
eleverna behöver träna mer på. Grupperna specificerar sig då på just det området och använder 
mycket laborativt material som exempelvis en matta med tallinjen, klossar för att befästa 
kunskaper, små klockor som eleverna kan ställa om eller ibland datorer med olika mattespel. 
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Sammanfattning 
Alla lärarna använder laborativt material i sin undervisning. Materialet används främst vid 
genomgångar av nya områden och för att konkretisera för de elever som behöver en vidare 
förklaring för att förstå. Samtliga lärare håller ibland lektioner där alla elever måste använda sig av 
det laborativa materialet vare sig de känner att de behöver det som ett stöd eller inte. 
 
2. Vilket material används och varför just de materialen? 
Lärare 1 
Pengar, centikuber och multibassystem är de laborativa material som Lärare 1 anger som sina 
favoriter. Hon räknar även upp de material som hon har i klassrummet: Matteknappar, 
centikuber, multibassystem, plockmaterial som ärtor och bönor, palinspel, lyko, låtsaspengar och 
digitala samt konkreta mattespel. 
 
För att eleverna i förskole- och förstaklass ska lära sig den grundläggande taluppfattningen av 
talen upp till tio och att fördela använder Lärare 1 egentillverkade matteknappar. Centikuberna 
anser Lärare 1 är väldigt bra att använda när eleverna ska få en taluppfattning och lära sig att 
räkna med tal som är över tio då en näve centikuber blir cirka 20-30 stycken. Dessa centikuber 
går att bygga ihop och Lärare 1 använder dem för att eleverna ska börja lära sig att se tiotal. 
Eleverna får då bygga ihop tio stycken centikuber för att se att ett tiotal består av tio ental. Det 
ihopbyggda tiotalet kan sedan läggas ihop med ett annat tiotal för att automatisera tiotalsräkning.  
 
Lärare 1 uppger att förståelsen av hur positionssystemet är uppbyggt är bland det svåraste för 
eleverna men menar att det är väldigt viktigt att erövra kunskapen om det. Därför använder hon 
multibassystemet mycket som, enligt henne, hjälper eleverna att skapa bilder av större tal. 
 
Under intervjutillfället påpekar ofta Lärare 1 att förmågan att skapa sig bilder av matematiken i 
huvudet är viktigt för elevernas förståelse. Hon berättar att hon tror att vi har olika sätt att lära 
oss på, vilket gör att de som är taktila får en stor hjälp av laborativt material när det kommer till 
att just skapa sig bilder av matematiken. Många som är sju till åtta år gamla är fortfarande takila, 
menar Lärare 1, och att elever i årskurs ett och två fortfarande upptäcker världen genom att 
känna och göra. Hon tillägger dock att ju äldre barnen blir desto mer arbetar de upp de andra 
sinnena och blir mer abstrakta i sitt sätt att tänka och upptäcka. 
 
Lärare 2 
Lärare 2 har mycket matematikundervisning utomhus då hon använder naturmaterial, exempelvis 
kottar och löv som får olika värden eller matematiska betydelser. Hon använder även centikuber, 
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tiostavar, geometriska former, låtsaspengar, tallinjer, olika sorters vågar samt mycket laborativa 
lekar. 
 
För att eleverna ska lära sig positionssystemet använder sig Lärare 2 av centikuber. Eleverna kan 
med hjälp av centikuberna lägga ihop och plocka isär tal. Eleverna får se att det exempelvis går 
tio ental på ett tiotal och kan då skapa sig en bild av talen i positionssystemet. Vågar används för 
att ge eleverna en konkret bild av likhetstecknet och dess betydelse. 
 
Ett material som eleverna får använda är problemlösningsnycklar där eleven blir påmind att 
kontrollera om de förstått frågan, om de vet hur de ska visa det, om de har visat svaret bra samt 
andra problemlösningsförmågor.  
 
Lärare 3 
Fysiska material som exempelvis klossar som eleverna kan plocka med använder Lärare 3 till de 
elever som behöver se saker framför sig för att få en antalsförståelse. Hon använder 
smartboarden vid gemensamma genomgångar från matteboken där eleverna får komma fram och 
trycka och välja på tavlan. Detta tycker hon är ett bra sätt att börja ett nytt område då alla elever 
får vara med och förstå utifrån det digitala laborativa materialet och det blir inte bara hennes röst 
som beskriver allting. Lärare 3 skulle vilja göra mer med det digitala men i klassrummet finns 
endast en Ipad som eleverna ibland får använda som en extrauppgift. Hon skulle vilja ha mer 
digitalt för att kunna använda sig av laborativt material som hon upplever att eleverna tycker är 
roligt för att det då blir lättare att få med sig alla elever i undervisningen. 
 
Taluppfattning är det område där Lärare 3 använder laborativt material mest för att befästa den 
kunskapen hos eleverna. Hon beskriver en talmatta, där eleverna kan flytta sig mellan exempelvis 
udda och jämna tal, som eleverna får använda när de ska få en uppfattning av talraden. Vid 
antalsuppfattning, när eleverna behöver lära sig att ”se” att det är exempelvis 5 av något utan att 
behöva räkna varje objekt för att vara säker på att det är just 5, använder hon också laborativa 
material. Introduceringen av problemlösning har även gjorts med hjälp av laborativa material för 
att visa eleverna hur man kan tänka logiskt. När eleverna ska arbeta med multiplikation och 
division menar lärare 3 att hon kommer använda laborativa material för att eleverna ska förstå 
varför de gör sådana uträkningar som kommer i de områdena. Hon beskriver att hon mest har 
använt laborativt material vid arbetet med elevernas taluppfattning då undervisningen inte 
kommit in på någon djupare matematik än och då taluppfattning och förståelse är ett stort 
område där det är viktigt att få en djup förståelse. 
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Sammanfattning 
Lärarna använder olika typer av laborativt material. Dels låtsaspengar, måttenheter och 
plockmaterial som knappar och pärlor, dels spel och lekar. De material som alla lärare uppger att 
de använder är centikuber och multibassystem. Centikuber används till grundläggande 
taluppfattning och multibassystem till förståelse för positionssystemet. Att skapa sig bilder i 
huvudet av matematiken är centralt för att eleverna ska förstå matematiken, och för detta 
används det laborativa materialet.  
 
3. Hur används det laborativa materialet? 
Lärare 1 
Lärare 1 har allt laborativt material som hon använder i undervisningen i klassrummet för att det 
ska vara tillgängligt för alla elever att hämta när de känner att de behöver. Hon beskriver att 
hennes elever inte har personliga laborativa material som de alltid använder under 
matematikundervisningen. Då någon elev har haft svårigheter som gjort att den inte kan ta sig till 
platsen i klassrummet där det laborativa materialet finns har Lärare 1 gjort i ordning en låda med 
laborativt material som passat den eleven och haft det på ett ställe som är närmare elevens plats.  
 
Istället för böcker använder Lärare 1 en småstegsmetod där varje elev har ett arbetsschema med 
uppgifter inom det område de behöver träna på. Varje arbetsschema innehåller stenciler med 
uppgifter, spel som är både fysiska och digitala samt andra konkreta uppdrag. När eleven är klar 
med en uppgift kontrollerar lärare 1 att eleven har bildat sig en kunskap om området och därefter 
får eleven ett nytt arbetsschema med nästa steg. Lärare 1 beskriver att varje område börjar med 
uppgifter där varje elev måste använda laborativt material. Genom detta arbetssätt kan lärare 1 
uppfatta om en elev behöver arbeta mer med ett visst område och hänvisar då eleven till ett 
arbetsschema som fyller det behovet samt hänvisar eleven till ett specifikt laborativt material som 
hon tror att eleven verkar tycka om att arbeta med. 
 
Lärare 2 
Materialet används av alla lärare på skolan vid genomgångar men sedan är materialet även öppet 
för alla elever att hämta och använda när de behöver det. Lärare 2 plockar fram materialet till 
elever som inte har förstått och behöver hjälp med vilket material de ska använda och hur det ska 
användas. Vissa elever som inte orkar sitta och räkna under en längre tid får använda Ipads där de 
spelar olika mattespel. 
 
Allt material för alla klasser är samlat i en mattehylla där det finns lådor som antingen lärarna kan 
bära med sig till klassrummet eller från vilka eleverna kan plocka det material de behöver. Lärare 
2 tycker att det är svårt att ha ett bra system för förvaringen av materialet.  
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Lärare 3 
Eleverna har hela tiden tillgång till det laborativa materialet men många väljer att inte använda det 
när de känner att de kan arbeta utan och vissa använder det laborativa materialet hela tiden. 
Läraren har introducerat alla elever för hur de ska använda de olika materialen och vilka områden 
de är bra för men eleverna känner själva om de behöver använda materialet eller inte. Lärare 3 
uppger att hon vill arbeta mer med laborativa material men känner att hon inte hinner med det då 
tiden är begränsad. Det medför att hon istället arbetar mycket utifrån matematikboken där det 
finns en lärarhandledning att följa. Hon anser att boken får med mycket av det som hon vill att 
eleverna ska lära sig och att det känns tryggt att använda den då hon inte har så mycket tid att 
planera andra lektioner. Dock säger hon att hon gärna skulle frångå boken mer än vad hon gör. 
 
Sammanfattning 
Det laborativa materialet finns tillgängligt för eleverna och de får använda det när de vill och 
behöver. Det material som inte finns i uppsättning till alla elever ser lärarna till att fördela 
användningen av så att elever som har svårigheter med exempelvis koncentrationen eller generellt 
svårt med matematiken får använda vid behov. Lärarnas arbetssätt med det laborativa materialet i 
matematiken skiljer sig åt då en av lärarna beskriver att matematikboken dominerar hennes 
undervisning. 
 
4. Tycker du att eleverna bör frångå det laborativa materialet efter en tid eller bör 
materialet användas så länge eleven vill? 
Lärare 1 
Varje elev ska arbeta med laborativt material så länge den behöver, anser Lärare 1. Hon menar att 
det inte finns någon förutbestämd tidpunkt då alla elever ska sluta att använda laborativt material 
utan att det är en bedömning hon får göra utifrån varje elevs behov inom olika 
matematikområden. Vissa elever behöver använda det laborativa materialet längre än andra men 
belyser också en risk med att använda laborativa material för länge: 
 
“Vissa elever fastnar i någon slags trygghet i att dom vet att så länge dom använder materialet så blir det inte fel 
och det gör att det tar lång tid när jag vet såhär att ’Du kan! Det blir rätt utan’ men dom är liksom… den där 
rädslan för att göra fel kan plötsligt bli jättestor och då är det så skönt att kunna lägga och kolla att: jo jag hade 
rätt.” 
 
“Om eleven först räknar ut talet och sedan lägger klossar för att rätta sig själv vet man att eleven har hittat 
strategier för att lösa problemet utan material.” 
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Lärare 1 beskriver att hon, i situationer som de ovan, försöker locka eleven till att släppa 
materialet. När materialet blir mer som en rättningsmetod än ett hjälpmedel menar hon att det 
handlar om att ge eleven självförtroende till att lägga bort materialet och låta läraren rätta istället. 
Hon betonar dock att materialet plockas fram igen när eleven ska börja med ett nytt moment. 
 
Lärare 2 
Tanken är att frångå det laborativa materialet när eleverna har förstått hur en matematisk 
procedur går till enligt Lärare 2. Hon poängterar att eleverna dock ska få ha kvar materialet tills 
de har förstått och att de själva brukar släppa materialet då de själva märker att det inte behövs 
längre. Ibland är det tvärt om, menar Lärare 2, att eleverna inte vet vilket material de kan använda 
för att ta hjälp och att hon då behöver hjälpa dem genom att visa vilket material eleven kan 
använda för att konkretisera. 
 
Lärare 3 
Lärare 3 anser att eleverna ska få använda det laborativa materialet så länge de vill för att känna 
sig trygga i matematiken. Hon menar att det inte är fel att ha stödet så länge eleverna lär sig ändå 
men det får inte bli att de använder laborativt material för att de tycker att det är jobbigt att tänka 
själv. I och med att det är högt tempo i matteboken hinner vissa elever inte frångå det laborativa 
materialet innan de kommer nya utmaningar som de inte klarar utan stödet.  
 
Med hjälp av skolverkets bedömningsstöd och delproven efter varje kapitel i matematikboken 
menar Lärare 3 att hon kan se om eleverna på en mer abstrakt nivå har förstått matematikens 
idéer. Under dessa test brukar inte Lärare 3 låta eleverna använda något laborativt material. Hon 
tillägger att hon skulle kunna be eleverna att lägga bort det laborativa materialet oftare när hon 
anser att de har arbetat med det i ett visst område en längre tid för att se om eleverna har förstått 
även utan materialet.   
 
Sammanfattning 
Alla lärarna tycker att materialet bör användas så länge eleverna behöver det. De menar att 
eleverna själva släpper materialet när de inte längre har ett behov av att ha stödet. När materialet 
inte längre används som ett stöd utan mer som en rättningsmetod försöker lärarna få eleverna att 
släppa materialet och våga arbeta vidare utan. 
 
5. Vad har du sett för fördelar med att använda laborativt material? 
Lärare 1 
Lärare 1 tror att elever utan laborativa material skulle lämnas åt att lära sig matematiken utantill 
utan att förstå varför eller hur exempelvis en uträkning blir rätt. Hon tror att förståelsen för 
matematik skulle bli lidande om man tog bort de laborativa materialen. Vidare anser hon att 
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förståelse är nära förknippad med att kunna skapa sig bilder i huvudet av matematik och hon är 
därför noga med att eleverna ska rita bilder till mattesagor och matteproblem istället för att bara 
skriva svar.  
 
“Det svåraste om man inte har en bild av det, därför att du kan inte se 377 prickar i huvudet, det är ingen 
skillnad mot 379 prickar i huvudet, men om du ser det i hundratal, tiotal och ental och du har en bild för sju och 
en bild för nio då kan du ganska lätt föreställa dig det här talet, det blir liksom tydligt.” 
 
Lärare 2 
En fördel med laborativa material är att matematiken blir väldigt konkret och att man kan plocka 
med det menar Lärare 2. På så sätt blir det roligare med matematik eftersom siffror kan vara 
abstrakta och eleverna i kontakt med dem kan missa vad det egentligen är en uppgift handlar om. 
Att förknippa matematiken med vardagliga ting som pengar är också en fördel. Då förstår 
eleverna att de lär sig räkna för att kunna gå och handla och veta om pengarna räcker till det de 
ska köpa. Lärare 2 resonerar att det då blir mer konkret för eleverna vad de ska använda 
matematiken till och även roligare att arbeta i klassrummet. 
 
Lärare 3 
Med hjälp av laborativt material blir eleverna mer aktiva och säkra på det de gör upplever lärare 3. 
Hon beskriver en elev som mest ”sitter och tittar” men som när den får använda laborativt 
material får lyckas och komma vidare och då upplever matematiken som roligare och blir mer 
aktiv under lektionerna.  
 
Sammanfattning 
Fördelarna kan sammanfattas genom att konkret material gör så att matematiken blir mer 
lustfylld, konkret, vardaglig och aktiverande. Även förståelsen ökas av användandet av laborativt 
material då det gör det möjligt för eleverna att skapa sig bilder i huvudet av matematiken. 
 
6. Vad har du sett för nackdelar med att använda laborativt material? 
Lärare 1 
Lärare 1 anser att fördelarna med laborativa material överväger de negativa. I sällsynta fall har 
elever fastnat i att ”plocka” med materialet istället för att tänka själv, ibland försöker inte eleverna 
räkna ut det på egen hand utan de använder materialet för att ”slippa tänka” så att hjärnan kan 
tänka på annat. Det problemet har hon främst sett hos duktiga elever som använder det 
laborativa materialet och skriver uträkningar men som inte har närvaro i det dom gör. Hon 
tillägger dock att hon som helhet enbart upplevt fördelar med laborativa material. 
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Lärare 2 
Det laborativa materialet behöver finnas där det ska vara och det behöver även vara komplett för 
att det ska gå att använda, det är en nackdel menar Lärare 2. Vissa elever fokuserar på det 
laborativa materialet istället för på det som de egentligen ska göra och lära sig, vilket visas om 
elever hellre sitter och bygger gubbar med centikuber istället för att arbeta med uppgifterna. Att 
störst fokus läggs på det laborativa materialet är alltså en annan nackdel med att använda 
laborativt material. 
 
Lärare 3 
När eleverna får använda laborativt material menar Lärare 3 att de ibland blir ofokuserade och att 
de inte alltid förstår syftet med det de arbetar med. Hon beskriver det som att det blir flams och 
lek med det laborativa materialet. 
 
Sammanfattning 
Lärarna menar att fördelarna överväger nackdelarna, men det finns dock nackdelar som alla lärare 
har uppgett. Eleverna kan ibland börja leka med det laborativa materialet istället för att arbeta 
med det samt använda materialet för att själva “slippa tänka” hur de ska räkna ut en uppgift.  
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Analys av resultat 

Analysen av resultatet utgår från studiens frågeställning där teman ur resultatet presenteras och 
kopplas till forskningsöversikten. 
 

Fördelar och nackdelar med laborativt material i matematikundervisningen 

Alla de intervjuade lärarna menade att fördelarna med att använda laborativa material i 
undervisningen övervägde nackdelarna. Fördelarna kan sammanfattas genom att konkret material 
gör så att matematiken blir mer lustfylld, konkret, vardaglig och aktiverande. De nackdelar som 
lärarna berättade om var att eleverna i vissa fall förlorar närvaro då de använder materialet för att 
“slippa tänka” samt att de börjar leka med materialet istället för att använda det på det sätt som 
läraren hade menat. 
 
Fördelar  
Två av de intervjuade lärarna menar att en stor fördel med att använda laborativt material är att 
eleverna i arbetet med det upplever matematikundervisningen som mer lustfylld och gör eleverna 
mer aktiva. En av dem relaterar det lustfyllda i lärandet till att matematiken kommer närmare 
vardagen och ger ett exempel på laborativt material i form av pengar. Dessa, menar hon, bidrar 
till att eleverna vet vad de kan använda matematiken till. Att låta eleverna möta matematiken i 
många sammanhang för att eleverna ska upptäcka att de kan ha glädje och nytta av den är den 
största meningen med ämnet, menar Heiberg Solem m.fl i inledningen till sin bok Tal och tanke. 
Matematikundervisningen har på så vis en identitetsskapande funktion genom att eleverna inser 
matematikens roll i samhället (2011, s. 23). Ett annat sätt att göra lärandet lustfyllt är att ta tillvara 
på elevernas egna intressen. Enligt psykologen William James är vi sällan koncentrerade på en sak 
under en längre tid men läraren kan skapa förutsättningar för lärande genom att fokusera på 
sådant som eleven är intresserad av  (Burman, 2014, s. 183-184). 
 
Den andra läraren relaterar det lustfyllda lärandet till att eleverna med hjälp av laborativt material 
får en chans att lyckas med sina uträkningar och på så vis komma vidare till andra uppgifter i 
undervisningen. Den proximala utvecklingszonen var något som Lev Vygotskij gjorde till ett 
begrepp inom undervisningen och som det laborativa materialet, och lärarens instruktioner om 
hur det används, alltså kan hjälpa eleven att röra sig inom. Eleven kan med laborativa material 
klara av uppgifter som egentligen ligger utanför elevens kunskap (Säljö, 2000, s. 73). På detta sätt 
kan eleverna känna lust till lärande då de hela tiden får flytta fram gränsen för vad de klarar av. 
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Nackdelar 
Det lustfyllda lärandet har dock en baksida menar samtliga lärare. Samtidigt som de upplever det 
som en fördel för elevernas lärande beskriver de också att vissa kan fastna i lek med materialet. 
Rystedt & Trygg beskriver att vardagliga föremål, vilket är sådant som eleven vanligen möter i sin 
vardag och ofta hanterar i leken, kan orsaka ett störande brus som kan distrahera eleverna (2010, 
s. 11). Detta kan tolkas som att föremål som är allt för tilltalade för eleverna, när det kommer till 
färg, form och funktion, eller är något som eleverna relaterar till den vardagliga leken, kan 
uppmuntra till lek mer än matematisk aktivitet.  
 
Löwing betonar att materialet inte bör användas utan efterkommande reflektion då det annars 
riskerar att bli enbart en sysselsättning (Löwing, 2006, s. 128). Att det enbart blir en sysselsättning 
lyfter även Lärare 1 upp som en av nackdelarna. Hon beskriver att hon har märkt att vissa duktiga 
elever använder laborativt material för att slippa tänka på vad det är de arbetar med, materialet 
blir som ett redskap för självrättning som de kan använda för att inte behöva tänka på 
matematiken på ett abstrakt plan. Risken med att använda materialet på detta sätt kan även bli att 
eleven låter bli att träna effektiva huvudräkningsstrategier då materialet blir ett sätt att manipulera 
sig fram till rätt svar (Löwing m.fl, Skolverket, 2011, s. 73). 
 

Arbetet med laborativa material i undervisningen 

Alla lärare beskriver att de använder laborativt material i sin matematikundervisning, två av dem 
betonar att de till och med använder sådant material väldigt mycket. De använder materialet vid 
genomgångar av nya områden men även när en elev inte förstår. De beskriver då att de plockar 
fram ett laborativt material som passar för uppgiften som de använder för att konkretisera 
matematiken för eleverna. Att använda laborativa material för att förstärka matematikbegrepp 
beskriver en lärare som syftet med användningen. Detta är ett av syftena med laborativt material 
enligt forskare, tanken med att använda konkretiserande material är att synliggöra en idé eller 
struktur som man vill att eleverna ska lära sig (Löwing, 2006, s. 130) 
 
Arbetssätt 
Lektioner där alla eleverna måste använda laborativt material är något lärarna har med i sin 
undervisning. Detta innebär att även eleverna som har lärt sig tänka på den abstrakta nivån och 
anser att de inte behöver använda sig av materialet som stöd får tillfällen att utforska 
matematiken med laborativa material ändå. Detta arbetssätt möjliggör den induktiva metoden där 
eleverna skaffar sig erfarenheter som de sedan kan hänga upp generella kunskaper på (Rystedt & 
Trygg, 2010, s. 19). Enligt en sociokulturellt perspektiv kan sådana lektioner möjliggöra ett 
kommunikativt lärande där eleverna genom diskussioner och med hjälp av det laborativa 
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materialet får förklara och visa hur de har tänkt och löst uppgiften. På så sätt får eleverna genom 
språket skapa och kommunicera kunskap och detta är enligt Säljö en otroligt viktig och unik 
förmåga människor har för att dela kunskap med varandra (Säljö, 2000, s. 34-35).  
 
En lärare utgår istället ifrån läroboken för att sedan konkretisera likt den deduktiva metoden 
(Rystedt & Trygg, 2010, s. 19). Med detta arbetssätt finns risken att eleverna kopierar lärarens 
eller bokens metod för att lösa uppgifterna och inte får utrymme att tänka själva och finna egna 
lösningar utifrån den matematik som ingår. Genom detta ges inte heller utrymme för diskussion 
där eleverna kan lära av varandra (Heiberg Solem m.fl, 2011, s.21). Denna metod kan dock vara 
positiv på så sätt att läraren eller boken först demonstrerar hur eleverna ska använda den 
matematik som ingår i uppgiften och att eleverna sedan får använda laborativt material själva. 
Detta kan medföra att eleverna från början vet vilken matematik det är de övar med det 
laborativa materialet. Rystedt och Trygg betonar att den deduktiva och induktiva metoden bör 
kombineras (2010, s. 19) 
 
Anpassning 
I vår studie fann vi att alla tre lärare vi intervjuade beskrev att de anpassade sin 
matematikundervisning efter elevernas förutsättningar genom att låta eleverna själva välja om de 
vill använda sig av det laborativa materialet eller inte. Eleverna har tillgång till det laborativa 
materialet hela tiden men det framkom att graden av tillgänglighet varierade i de olika 
klassrummen. Två lärare uppgav att det laborativa materialet hela tiden finns i klassrummet så att 
eleverna när som helst själva kan gå och hämta materialet vid behov. En lärare förklarade att 
materialet finns tillgängligt för eleverna men det förvaras i lådor i en mattehylla ute i korridoren 
och eleverna måste då ta sig från klassrummet ut till mattehyllan för att hämta material. Materialet 
kan dock vara borta från hyllan om en lärare har plockat med sig lådorna till sitt klassrum. Det 
krävs således mer av eleverna i denna klass för att skaffa sig material när de behöver det. Det 
visar sig att material som finns tillgängligt för eleverna i klassrummet lättare blir använt än 
exempelvis material som står i förvaringsrum eller i skåp i korridorer utanför klassrummet som då 
inte är lika lättåtkomligt för eleverna och läraren (Löwing m.fl., 2011, s. 74).  
 
Gruppindelning där varje grupp får fokusera på ett specifikt matematikområde och arbeta 
laborativt med just detta område för att befästa kunskap är ett sätt att anpassa undervisningen 
som en av lärarna använt sig av. Alla tre lärarna beskriver även att om de uppmärksammar att en 
elev inte har förstått så plockar läraren då fram material för att konkret kunna visa uppgiften för 
eleven och ge extra hjälp med det laborativa materialet. Ingen av lärarna säger att det finns 
enskilda elever som har ett ”eget” material som ingen annan i klassen har. Däremot finns det i två 
av klasserna en Ipad som används som en extrauppgift i matematiken till eleverna som blir klara 
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med uppgifter före de andra eller till de elever som inte kan koncentrera sig under en längre tid 
och behöver pausa med ett mattespel. 
 

Matematisk förståelse med hjälp av laborativa material 

Pedagogiska material 
Vi har i avsnittet om forskningsöversikt presenterat tre olika typer av laborativt material: 
pedagogiskt material, vardagliga föremål samt spel. Pedagogiska material är den materialgrupp 
som de intervjuade lärarna uppger att de använder mest. Dessa material är skapade för att försöka 
renodla de matematiska begreppen och är designade för att visa specifika matematiska principer 
(Rystedt & Trygg, 2010, s. 11). Centikuber, multibassystem, balansvågar samt geometriska former 
är de pedagogiska material som fler lärare använder ofta. Denna typ av material hjälper enligt 
David Uttal mfl eleverna att få en förståelse för symboler då de är semiabstrakta ting som inte har 
någon självklar koppling till elevernas vardag, på så sätt kan man i undervisningen undvika 
störande ”brus” som kan distrahera eleverna. Användningen av pedagogiska material möjliggör 
på så sätt en renodlad matematisk begreppsövning där eleverna inte riskerar att bli emotionellt 
engagerade och missa vilken matematisk idé det är det ska träna (Rystedt & Trygg, 2010, s. 11). 
Nedan kommer vi beskriva vilka pedagogiska material alla lärare uppger att de använder och vilka 
förmågor de kan hjälpa till att utveckla. Vi kommer att koppla användandet av dessa material till 
litteraturen. 
 
För att lära eleverna att se att ett tiotal är uppbyggt av 10 ental använder alla lärare centikuber. De 
är små kuber som går att bygga ihop och som ofta är gjorda av plast i olika färger. Enligt Rystedt 
& trygg har svenska barn svårt att se det logiska i talraden för talen 10-20 (2010, s. 12). 
Exempelvis är namnet för talet 11 ’elva’ och har inte någon direkt koppling till att det är ett tiotal 
och ett ental. Detta menar författarna kan vara en förklaring till att svenska barn länge föredrar 
att använda upp- och nedräkning som strategi istället för att använda enheten tiotal och ental som 
egentligen går fortare och är mindre energikrävande (2011, s. 12). Vi tolkar därför de intervjuade 
lärarnas arbete med centikuber som en strategi för att lära eleverna att se de olika talens storlekar 
samt att kunna dela upp tal enligt positionssystemet. 
 
Två av lärarna beskriver vidare att de använder multibassystem för att konkretisera hur 
positionssystemet är uppbyggt. Lärare 1 uppger att förståelsen för positionssystemet är bland det 
svåraste för eleverna men menar att det är viktigt att de får med sig den kunskapen. När eleverna 
har skapat sig en förståelse för talen 1–10 bör man snarast gå vidare och använda flersiffriga tal 
med hjälp av multibassystemet för att ge tillgång till metoden att räkna i tiotal, hundratal och 
tusental istället för att fortsätta upp-eller nedräkning som är tids- och energikrävande (Rystedt & 
Trygg, 2010, s. 12). 
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Vardagliga föremål 
Två av lärarna beskriver att de förutom pedagogiska läromedel även använder vardagliga föremål 
i sin matematikundervisning. De vardagliga föremålen är låtsaspengar, måttenheter och 
plockmaterial som knappar och pärlor. Lärare 2 uppger att hon även använder naturmaterial i sin 
undervisning. De vardagliga föremålen har en nära koppling till omvärlden och är sådant som 
eleverna ofta använder eller ofta kommer att använda i sitt dagliga liv (Rystedt & Trygg, 2010, s. 
10). 
 
Spel 
Alla lärare uppger att de använder sig av olika typer av spel och lekar i sin undervisning. Om spel 
tillför något till elevernas matematikkunskaper är omdiskuterat. Vissa didaktiker menar att spel 
kan hjälpa eleverna att precisera sitt språk och ge dem en färdighetsträning som inte är tråkigt och 
långdragen. Detta förutsätter att spelen används på ett av läraren genomtänkt sätt (Rystedt & 
Trygg, 2010, s. 11). En lärare beskriver att hennes elever dels använder digitala spel men även 
konkreta såsom schack och stegen. Hon beskriver inte vidare vilka färdigheter dessa spel bidrar 
till att träna, men detta var inte heller något vi frågade om i intervjun. Endast en lärare uppger att 
hon använder laborativa lekar. Hon berättar om en lek som kallas under hökens vingar där 
eleverna får träna tiokamrater genom att eleverna får varsin siffra och ska para ihop sig med en 
annan elev så att deras siffror bildar talet tio. Denna lärare visar på att hon tänkt igenom varför 
eleverna får leka just den leken.  
 
Att skapa sig bilder av matematiken 
Lärarna talar vid flera tillfällen under intervjuerna om att laborativa material kan hjälpa elever att 
skapa sig bilder av matematiken och på så sätt förstå den på ett djupare plan. Relationell 
förståelse för matematiken utvecklas genom att använda, kommunicera och resonera kring 
matematik och att en sådan förståelse möjliggörs genom laborativa material (Anghileri, 2000, s. 
7). Att få möjlighet att skapa sig mentala bilder av matematiken kan hjälpa elever att göra 
kopplingar mellan olika tal och räknesätt vilket stärker deras förmåga att abstrahera matematiken 
och använda den på vilken typ av beräkning som helst. Tanken med att använda konkretiserande 
material är att synliggöra en idé eller struktur som man vill att eleverna ska lära sig. När eleverna 
har förstått idén, alltså abstraherat, är det viktigt att de får fortsätta arbeta från den nya mer 
avancerade nivån. När man har abstraherat har man skaffat sig en mental bild och ett effektivt 
sätt att lösa andra matematiska problem (Löwing, 2006, s. 130). 
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Att frångå det laborativa materialet 
Lärarna använder laborativt material i början på varje nytt område och vissa av de intervjuade 
lärarna menar att eleverna sällan hinner lägga bort materialet innan ett nytt område ska påbörjas. 
För att eleverna ska se relationerna mellan olika matematiska procedurer och områden kan det 
vara en poäng att fortsätta med det laborativa materialet. Alla lärarna tycker att materialet bör 
användas så länge eleverna behöver det och anser att det inte finns någon speciell tidpunkt när 
eleverna bör gå ifrån materialet. De menar att eleverna själva släpper materialet när de inte längre 
har ett behov av att ha stödet och att det är då de vet att eleverna har börjat tänka på en abstrakt 
nivå. Detta är bra enligt både Löwing (2006, s. 130) och Anghileri (2000, s. 10) då kunskapen 
behöver abstraheras för att bli generell. Att laborativt material används utan efterföljande 
abstraktion kan dock bli problematiskt (Löwing, 2006, s. 115). Att materialet får användas så 
länge eleverna vill kan bero på att lärarna undervisar så pass unga elever att det laborativa 
materialet behövs för att skapa sig en djupare förståelse för matematiken, det kan således vara för 
tidigt att släppa materialet i grundskolans lägre årskurser.  
 

Sammanfattning av analys 

Utifrån vår analys är det tydligt att alla lärare använder laborativt material och är främst positiva 
till att nyttja det undervisningen. Det framgår av forskningen att det laborativa materialet kan 
hjälpa eleverna att skapa sig mentala bilder av matematiken vilket lärarna även uttrycker som en 
av de största fördelarna med laborativt material. Att eleverna blir mer aktiva och upplever 
matematiken som mer lustfylld genom arbetet med laborativa material i undervisningen menar 
lärarna är ännu en fördel. Det lustfyllda lärandet kan dock övergå till att eleverna upplever själva 
materialet som en leksak och de kan på så sätt missa de matematiska idéerna som är syftet att 
materialet ska lyfta fram. 
 
Hur mycket materialet används beror till stor del på vilket material lärarna har att tillgå på skolan 
men användningen kan även kopplas till lärarnas erfarenhet. Det går att utläsa av resultatet att det 
finns ett samband mellan lärarnas antal år i yrket och hur  de använder det laborativa materialet 
samt vilket material som används.  
 
Analysen visar tydligt att laborativa material är en stor del av lärarnas matematikundervisningen 
då alla lärare använder materialet både i genomgångar av nya områden samt att materialet finns 
tillgängligt för eleverna under de flesta lektionstillfällena i matematik. Genom tidigare forskning 
går att utläsa att det är viktigt att frångå det laborativa materialet efter en tid då eleverna måste få 
en chans att lära sig att abstrahera den konkreta kunskap de fått från materialet. I intervjuerna 
framgår det att lärarna låter eleverna arbeta med materialet så länge de vill och detta går isär med 
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vad forskningen menar. Det går att se ett samband mellan lärarnas erfarenhet av yrket och 
förmågan att reflektera över detta behov att abstrahera. 
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Diskussion 

Ur resultatet och analysen har vissa teman framkommit som är särskilt intressanta för studien. 
Dessa kommer att diskuteras i resultatdiskussion. I metoddiskussionen reflekterar vi över och 
diskuterar studiens bakgrund och metodval. 
 

Resultatdiskussion 

Utifrån studien har vi märkt att det är väldigt vanligt att använda laborativt material i 
undervisningen samt att de intervjuade lärarna menar att fördelarna med att använda det är stora. 
Detta resultat stärks genom studiens tidigare forskning (se sidan 9) och teoretiska perspektiv (se 
sidan 14). Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande där man 
sätter elevernas aktivitet och kommunikation i fokus då man menar att eleverna genom att dela 
erfarenheter kan lära sig mer inom den proximala utvecklingszonen. Utifrån denna vetskap, om 
att aktiva lärare ofta använder laborativt material i sin matematikundervisning samt att forskare 
förespråkar denna undervisningsmetod, blir de dåliga resultaten i TIMSS och PISA oförklarliga. 
Detta resulterade i att vi ställde oss frågan: “Om användningen av laborativa material i 
matematikundervisningen är positiv för elevernas matematiska förståelse och om man dessutom 
använder sådant i undervisningen i stor utsträckning, borde inte resultaten då vara bättre?”. Vi 
tror att svaret till denna fråga stavas Lgr 11 och matematiklyftet. Dessa två aspekter kan ha ökat 
frekvensen av användningen av laborativt material i undervisningen och därför också vänt 
svenska elevers matematikresultat till det bättre. Båda dessa lanserades efter presentationen av de 
dåliga resultaten och kan på olika sätt ha hjälpt lärare att se fördelarna med laborativa material i 
matematikundervisningen. Då denna aspekt var något vi upptäckte efter intervjutillfället hade vi 
inte möjlighet att fråga de intervjuade lärarna om de deltagit i en sådan fortbildning. Detta hade 
dock varit intressant att fråga om och är ett förslag till vidare forskning.  
 
Solem m.fl beskriver att utgångspunkten för den nya reviderade kursplanen 2011 var just 
resultaten i TIMSS och PISA. Undersökningar hade visat att enskild räkning dominerade 
undervisningen vilket inte ger eleverna tillräckligt bra erfarenheter för att lösa problem, använda 
logiska resonemang och sätta in matematiska problem i rätt sammanhang (2011, s. 11-12). Detta 
kan alltså ha varit orsaken till de dåliga resultaten i undersökningarna och som i sin tur ledde fram 
till att läroplanen reviderades 2011.  
 
Matematiklyftet i sin tur var en kompetensutvecklingsinsats för skolpersonal som undervisar i 
eller arbetar med matematik i skolan eller förskolan som sträckte sig mellan läsåret 2012/13 och 



 

 38 

fyra läsår framåt (Matematiklyftet, 2012, s. 1). Denna kompetensutveckling skedde alltså efter att 
de dåliga resultaten från PISA 2009 och TIMSS 2011 hade presenterats. Ett mål med 
matematiklyftet var att kunskaper om undervisning och elevers lärande skulle utgå från forskning 
och beprövad erfarenhet. Frukten av dessa två åtgärder kunde vi se under tiden som denna studie 
arbetades fram. I december 2016 presenterades de nya resultaten från TIMSS och PISA där de 
svenska elevernas resultat inom matematik hade höjts sedan mätningarna 2011 och 2009. Kan 
detta positiva trendbrott ha att göra med en förändring av undervisningen där det laborativa 
materialet får ta allt större plats?  
 
Alla intervjuade lärare menade att de använde laborativa material i sin undervisning och att de såg 
många fördelar med de materialen. Studiens resultat visar dock att alla de intervjuade lärarna har 
en gemensam syn på vilka nackdelar det laborativa materialet kan ha, vilket är risken med att 
eleverna kan fastna i lek med materialet. McNeil m.fl (2009) studerade elever i åldrarna 9-11 och 
hur deras resultat i matematikuppgifter påverkades av användning av laborativt material. 
Resultatet visade att de elever som fått använda laborativt material i form av pengar som såg ut 
som riktiga pengar svarade felaktigt oftare än de som använde pengar som var vita och enbart 
hade valören tryckt på sig. De diskuterar att resultatet kan bero på att de riktiga pengarna 
uppmuntrade mer till lek då det är just sådana pengar som eleverna använder i sin vardagliga lek. 
Vidare resonerar de att det är positivt om laborativa material blir en koppling till vardagen men 
att de då inte bör vara för lika material som eleverna brukar leka med på sin fritid (s. 180-181). 
 
De vardagliga föremål, vilket innefattar sådant som ofta finns i elevens vardag så som pengar, 
leksaker och köksmaterial, är alltså en risk i sig att använda då det är föremål som eleverna ofta 
använder i lek. Vi vill dock lyfta fram det positiva med användningen av dessa föremål då vi 
under intervjuerna fann att vissa lärare uttrycker att de vill använda mer laborativt material i 
klassrummet men att de upplever att de blir begränsade av att skolan inte har material att tillgå. 
Fördelen med de vardagliga föremålen är att det kan vara gratis eller kan skapas själv. 
Kostnaderna för att skaffa sig och alltid ha detta material tillgängligt är minimala. Vardagliga 
föremål kan även vara användbara för flera olika områden och aktiviteter då det inte är skapade 
för en specifik matematisk procedur eller idé (Löwing, 2011, s.74).  
 
Vi tänker att de vardagliga föremålen även kan bli en styrka för eleverna som av olika 
anledningar, exemplevis funktionsvariationer eller matematiksvårigheter, behöver stöd med 
matematik i hemmet då föremålen ofta är enkla och billiga att få tag i, alternativt redan finns i 
hemmet. Skolverket lägger fram en tes i sin rapport av PISA 2012 att de låga resultaten i 
matematik kan bero på att elevernas intressen och krav har förändrats. Eleverna ser inte på 
matematiken som något de har användning för i sin vardag och därför inte är intresserade av att 
lära sig (Skolverket, 2013, s. 37). Om man genom vardagliga föremål kan visa att matematiken 
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finns överallt i elevens vardag kan man kanske få dem att se att matematik är viktigt. Heiberg 
Solem m.fl menar i inledningen till sin bok Tal och tanke att den största meningen med ämnet är 
att låta eleverna möta matematiken i många sammanhang för att eleverna ska upptäcka att de kan 
ha glädje och nytta av den. Matematikundervisningen, menar de, har på så vis en 
identitetsskapande funktion genom att eleverna inser matematikens roll i samhället (2011, s. 23). 
 
Samtidigt som alla de intervjuade lärarna menar att de arbetar med laborativa material har vi i 
intervjuerna sett en skillnad i hur de arbetar med det vilket vi kan koppla till lärarnas olika 
erfarenheter utifrån antal år i yrket. Två av lärarna beskriver att de inte baserar sin undervisning 
på böcker i den mening att eleverna har varsin arbetsbok som de arbetar i. De har och använder 
många olika laborativa material i sin undervisning. Den tredje läraren arbetar utifrån en 
matematikbok där dess lärarhandledning styr vilket laborativt material som ska användas i 
undervisningen. Hon beskriver att nästan varje lektion har en genomgång där boken hänvisar till 
användning av en interaktiv skrivtavla, vilket är ett digitalt laborativt material. Denna lärare har 
mindre laborativt material i klassrummet än vad de andra två lärarna har. 
 
Dessa två olika sätt att bedriva sin undervisning på kopplar vi till den induktiva- och deduktiva 
metoden. Att använda mycket olika laborativa material utan att utgå från en lärobok kan man 
tolka till den induktiva metoden. Den innebär att eleverna utforskar matematiken med hjälp av 
laborativa material för att sedan, i en lärarledd diskussion, komma fram till en slutsats. En mer 
systematisk undervisning som utgår ifrån en lärobok kan kopplas till den deduktiva metoden. 
Detta innebär att läraren eller läroboken demonstrerar en matematisk idé som eleverna sedan får 
undersöka med hjälp av laborativa material (Rystedt & Trygg, 2010, s. 19).  
 
Att lärarna arbetar på olika sätt är något vi kopplar till hur många år de arbetat som lärare. De två 
lärare som har arbetat längre, 20 respektive 8 år, har mer laborativt material i sitt klassrum och 
använder sig mindre av läroböcker. Den lärare som har arbetat som lärare under kortare tid, 1,5 
år, har mindre laborativt material att tillgå och använder sig mer av läroböcker. En förklaring till 
detta, som vi ser det, är att de lärare som arbetat en längre tid har under årens lopp samlat på sig 
både laborativt material och pedagogiska planeringar. De kan alltså lägga mer tid på att utforma 
arbetsmetoderna inom de olika matematiska områdena då de har mer erfarenhet och mer 
laborativt material. Den lärare som har jobbat en kortare tid har inte hunnit samla på sig denna 
erfarenhet eller material ännu. Hon upplever även att hon har för lite tid för att planera en mer 
laborativ undervisning samtidigt som hon finner trygghet i läroboken som hon menar tar upp alla 
områden som är viktiga i en bra ordningsföljd.  
 
Både Löwing (2006 s. 115) och Anghileri (2000, s. 10) menar att det är nödvändigt att frångå det 
laborativa materialet efter en tid. När eleverna har förstått en matematisk idé eller struktur genom 
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det laborativa materialet behöver de arbeta från den nya mer abstrakta och avancerade nivån. 
Med den abstrakta kunskapen kan de så småningom lösa många andra matematiska problem 
(Löwing, 2006, s. 130). Det är viktigt att eleverna får använda de nya mentala bilderna, som det 
laborativa materialet har hjälpt till att skapa, till att använda den matematiska kunskapen i vilken 
situation som helst (Anghileri, 2000, s. 10). I intervjuerna framkom dock inte ett sådant 
resonemang hos alla lärare. De menar att eleverna själva brukar frångå materialet när de anser att 
de inte behöver det längre. Materialet får användas så länge eleverna vill för att de ska få känna 
sig trygga i matematiken. Ingen av lärarna uttrycker att det finns en bestämd tidpunkt inom de 
olika matematiska områdena där de brukar be eleverna att räkna utan att använda laborativt 
material. En lärare beskriver dock att hon brukar uppmuntra eleverna att lägga ifrån sig materialet 
när hon märker att de använder det mer som en metod för rättning än för att förstå den 
matematiska idén. På detta sätt krockar forskningen med praktiken då forskningen menar att 
abstraktion av kunskaperna är väldigt viktig medan lärarna inte abstraherar på ett genomtänkt 
sätt.  
 
En tanke som slog oss under studien var att man i de lägre årskurserna hela tiden arbetar med nya 
matematiska områden där eleverna behöver det laborativa materialet för att skapa sig mentala 
bilder av matematiken. När eleverna skapat sig mentala bilder om ett område påbörjas ett nytt 
område som ska bygga vidare på kunskaperna från området innan. Om denna tes stämmer är det 
mer relevant för elever i högre årskurser att frångå det laborativa materialet för att abstrahera på 
ett mer konsekvent sätt. 
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Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur grundskollärare menar att de arbetar med 
laborativt material i matematiken och på vilket sätt det kan förbättra barns matematikkunskaper. 
 
Fördelar med att arbeta med laborativa material menade lärarna var att eleverna upplever 
matematiken som mer lustfylld, gör eleverna mer aktiva i undervisningen samt gör matematiken 
mer vardagsnära. Den största nackdelen med laborativa material menade lärarna var att eleverna 
kan fastna i lek med materialet och på så sätt distraheras från att se de matematiska idéerna 
materialet var tänkt att konkretisera. 
 
Av resultatet kan vi konstatera att alla de intervjuade lärarna använder laborativt material i sin 
matematikundervisning. De använder det främst vid genomgångar men de menar också att det 
finns tillgängligt för eleverna att använda under alla lektionstillfällen i matematik. Det som skiljer 
lärarna åt är hur mycket material de har i klassrummet och hur stor plats lärarna uttryckte att det 
får ta i undervisningen. Här fann vi ett resultat som vi inte hade till avsikt att undersöka men som 
spelade en stor roll i hur lärarna arbetar med laborativa material och hur mycket av detta material 
de hade att tillgå. I vilken grad det laborativa materialet används verkar bero på lärarens 
erfarenhet och vad skolan har att tillgå. Vi ser en koppling mellan att de som har arbetat som 
lärare i många år använder laborativa material mer i sin undervisning och har förmåga att 
resonera mer kring användningen. Något vi också uppmärksammade var att den lärare som hade 
kortast erfarenhet använder mer digitala laborativa material än de traditionella, såsom 
multibassystem och centikuber som de lärare med längre erfarenhet använder mest.  
 
Lärarna uttryckte att det laborativa materialet hjälper elever att tillägna sig matematisk förståelse 
genom att det bidrar till att skapa mentala bilder. Laborativa material kan konkretisera abstrakta 
matematiska idéer då det kan hjälpa eleverna att skapa mentala bilder och på så sätt förstå 
matematiken istället för att enbart memorera metoder. 
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Vidare forskning 

Med tanke på det förbättrade resultatet i matematik i den senaste TIMSS-undersökningen kan det 
vara relevant för andra studier att undersöka hur matematikundervisningen har utvecklats under 
de år svenska elever har deltagit i TIMSS- och PISA-undersökningarna. Har arbetet med 
laborativt material ökat i undervisningen och har detta gjort så att resultaten förbättrats? Har 
matematiklyftet haft någon roll i detta? Hur upplever lärare skillnaden i undervisning innan och 
efter matematiklyftet? 
 
Vidare forskning kan också studera om lärares erfarenhet har någon betydelse för hur stor del det 
laborativa materialet tar i matematikundervisningen samt hur lärare som deltagit i matematiklyftet 
använder sig av dessa material. 
 
Interaktionen mellan lärare-elev eller elev-elev vid laborativ matematikundervisning kan även 
studeras för att undersöka vilken av den induktiva- eller deduktiva metoden som används mest 
frekvent alternativt mest framgångsrikt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
 

- Hur många år har du arbetat som lärare? 
- Vilken årskurs undervisar du? 
- Hur många timmar i veckan undervisar du matematik? 

 
Frågor om laborativt material 
 
Definition av laborativa material: Laborativa material kan vara fysiska, som man kan plocka isär, 
sätta samman, vrida, fördela osv. Det kan även vara digitala som appar, grafräknare, interaktiva 
skrivtavlor, osv. 
 

- Använder du laborativt material med eleverna? 
om ja, när använder du det? (ex vid genomgång av ett nytt område eller vid varje 
genomgång?) 
om nej,varför inte? konkretiserar du på något annat sätt? 

 
- Vilket material används? 

Varför använder du just de materialen? (Vilka färdigheter hjälper de till att forma?) 
 

- Hur används det laborativa materialet? (Får alla elever använda det hela tiden eller erbjuds 
det till vissa?) 

 
- Tycker du att eleverna bör frångå det laborativa materialet efter en tid eller bör materialet 

användas så länge eleven vill? 
Om du uppmuntrar dem till att frångå, när får eleverna gå ifrån det laborativa materialet 
till att tänka mer abstrakt? (Hur vet du när det är dags?) 

 
- Vad har du sett för fördelar med att använda laborativt material? 
-  Vad har du sett för nackdelar med att använda laborativt material? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie om användning av laborativt material i matematikundervisningen. 
Vi är två lärarstudenter som går den sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad tidigare forskning om användning av laborativt 
material i matematik visar och hur det praktiska arbetet i skolorna förhåller sig till den 
forskningen.Våra forskningsfrågor är: 
- Hur kan pedagoger, enligt tidigare forskning, utveckla elevers matematiska förmågor med hjälp 
av laborativt material? 
- Hur använder pedagoger laborativt material i matematikundervisningen? 
- Stämmer pedagogernas användning av laborativt material överens med vad resultatet av den 
tidigare forskningen visar? 
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig om hur och varför du som pedagog 
använder laborativt material i matematikundervisningen. Vi kommer att samla in data genom en 
intervju med dig under ca 60 minuter.  
 
Vi önskar att intervjua dig under v 47. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 
Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 
resultat.  
 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien så kommer du att 
få skriva under en blankett om medgivande som du får vid intervjutillfället. Om du har ytterligare 
frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för 
kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Studiens handledare:  
Kristina Ahlberg, lärare 
xxx-xxx xxx2 
xxxxx@edu.uu.se 
 
Sofia Pettersson, student 
xxx-xxxxx30 
xxxxx@live.se 
 
Jonna Larsson, student 
xxx-xxxxx93 
xxxxxx@hotmail.com 
 
Uppsala 11 november 2016 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett 

Studien, som kommer att handla om laborativa material inom matematikundervisningen, kommer 
att utföras inom ramen för ett individuellt arbete. Studien utförs av Sofia Pettersson och Jonna 
Larsson som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Instutitionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas 
på min arbetsplats, samt att datan från intervjun kommer att analyseras. Jag förstått vad studien 
innebär och jag vill delta i studien. 

 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 
insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 
Mitt namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
.......................................................................  
Underskrift   

 
Blanketten lämnas till studenterna i samband med intervjutillfället. 


