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 Sammanfattning 

 

Denna studie behandlar frågan om fyra grundskollärares syn på laborativt undervisningsmaterial i 

matematikundervisningen. Studien utgår från bakgrunden som presenterar varför studien är aktuell. 

Studien fortsätter till litteraturöversikten som presenterar tidigare forskning bakom laborativt 

undervisningsmaterial i matematikundervisningen. Det sociokulturella perspektivet som utgår från 

tanken av lärande genom handling och lärande i meningsfulla sammanhang skapar den teoretiska 

grunden till denna studie och underlättar analysen av lärarnas beskrivningar. Studien besvarar tre 

preciserade frågeställningar som har fokus i hur lärarna beskriver arbete med laborativt 

undervisningsmaterial, vilka för-och nackdelar lärarna ser med materialet och hur lärarna ser på 

kollektivt lärande. Studien genomfördes genom kvalitativa samtalsintervjuer. Sammanlagt fyra 

grundskollärare deltog i studien.  

Resultaten i studien visar att lärarna använder laborativt undervisningsmaterial framför allt för att 

komplettera lärobokens innehåll. Laborativt undervisningsmaterial ses som ett verktyg för att bygga 

djupare förståelse för det abstrakta och används därmed för att förklara matematiska problem. Det 

negativa med laborativt undervisningsmaterial var enligt lärarna i studien att planeringen är mer 

tidskrävande och att eleverna missförstår lektioners mål. Lärarna i studien beskriver att grupparbete 

används under arbetet med laborativt undervisningsmaterial och individuellt arbete under arbetet med 

läroboken.  

Studien avslutas med en diskussion som kopplar tidigare forskning till de slutsatserna som denna 

studie kom fram till. Denna studies resultat kan kopplas exempelvis till den internationella 

forskningens resultat om lärarna syn på laborativt undervisningsmaterial.  
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Inledning 

Denna studie har undersökt fyra grundskollärares syn på användning av laborativt 

undervisningsmaterial i matematikundervisningen.  

Inspirationen till denna studie kommer från eget intresse till laborativt undervisningsmaterial. Under 

mina lärarstudier i matematikämnet, fick vi möta flera beskrivningar av hur läroplanens (Skolverket, 

Lgr 11, 2011) innehåll kan konkretiseras för elever genom användning av olika slags 

undervisningsmaterial och genom att använda varierande arbetssätt i undervisningen. Centralt i dessa 

beskrivningar var att undervisningen ska utgå från elevernas värld och förståelse, vilket är något som 

det svenska läroplanen också betonar (s. 10). Själv har jag sett hur matematikundervisningen i vissa 

skolor bygger enbart på läroböcker och att lärarna där anser att planering av extra aktiviteter ökar deras 

arbetsbelastning alldeles för mycket.  

Jag själv visar stort intresse för laborativt undervisningsmaterial och anser att det kan väcka elevers 

lust att lära. Jag har sett hur matematik som skolämnet kan ses som ett av de jobbigaste ämnena och jag 

som läraren har fått höra konstant hur tråkigt det är med matematik. Elever har även visat omotivation 

och elever som jag har arbetat med kopplar matematiken endast till läroboken.  

Jag har också sett hur det är möjligt att skapa roliga moment för elever med hjälp av laborativt 

undervisningsmaterial. Elever uppskattar då även de minsta försök att göra lektionerna mer intressanta 

och meningsfulla. Även de eleverna som har problem med matematik blir aktiverade och inspirerade, 

tycker jag. Denna bakgrund som jag beskrev är största anledningen till varför jag anser att det är 

intressant att veta mer om hur lärare ser på laborativt undervisningsmaterial. 
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Bakgrund 

 

Kunskap på lärares syn på användning av laborativa lärosätt i matematikundervisningen är viktig i en 

diskussion kring matematikundervisning i svenska skolor (Skolverket, 2011 & Skolverket, 2003). 

Laborativ matematik kan motiveras utifrån styrdokumenten (Lgr11), på så sätt att 

matematikundervisningen i Sverige har i syfte att elever utvecklar intresse för matematik genom att 

arbeta med varierande arbetssätt (s. 62). Enligt Skolverket (2011) syftar matematikundervisning även till 

att eleverna kan bygga upp sin tilltro till sin förmåga att använda matematik och lösa matematiska 

problem i olika sammanhang. Skolverket (2011) menar även att eleverna bör få möjligheten att uppleva 

den estetiska världen i möten med matematiska mönster, former och samband (Skolverket, 2011 s. 62-

65), vilket ger stöd till att använda laborativa arbetssätt i matematikundervisningen. Undervisningen bör 

därför enligt Skolverket (2011) i större utsträckning anpassas till elevers förutsättningar och behov så 

att den stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer 

och lösa problem. Att använda varierande arbetssätt leder enligt Skolverket (2011) till elevers 

harmoniska utveckling, vilket vidareutvecklar elevers lust att lära (s. 62-65).  

Utbildningsdepartementet (2007) presenterat sina argument för dagens utformning av 

styrdokumenten, det vill säga till den svenska läroplanen samt de kunskapsmål som finns inskriven och 

som guidar läraren i sitt arbete. I deras reglering om tydligare kunskapsmål, beskriver 

Utbildningsdepartementet (2007) matematik som konstant levande mänsklig konstruktion som 

omfattar varierande områden, sådana som skapande, utforskande verksamhet och intuition. Matematik 

är enligt dem inte enbart matematiska begrepp och metoder. Syftet är enligt dem att hitta en balans 

mellan de kreativa och problemlösande aktiviteter och kunskaper om de matematiska begrepp som 

elever förväntas att behärska. Balans och de varierande arbetssätt främjar enligt dem elevers lärande 

oberoende av elevers kunskapsnivå och behov av särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 2007 s. 475-

477).  

Dessa diskussioner om laborativa lärosätt och dess betydelse för elevers lärande skapar grunden 

till varför denna studie blir aktuell och varför mer information om grundskollärarnas syn på laborativt 

undervisningsmaterial ska fås. 
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Litteraturöversikt 

Labo rat iv matematik och labo rat iv t  unde rv isningsmate r ial  

Enligt Rystedt & Trygg (2010) och Nationellt centrum för matematikutbildning definieras laborativ 

matematik som ett förhållningssätt till matematikundervisning men också som ”En verksamhet där elever 

inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i undersökningar och aktiviteter som har ett 

speciellt undervisningssyfte” (s. 26).  

Med laborativt material menas utrustning som fungerar som stöd och stimulans vid problemlösning 

och inlärning av grundläggande matematiska begrepp. Materialet kan till exempel vara vardagliga 

föremål sådana som låtsaspengar och pärlor (Rystedt & Trygg, 2013 s. 17-20).  

 

Forskning om laborativt undervisningsmaterial 

Utifrån mitt syfte att studera lärarnas syn på användning av laborativt undervisningsmaterial i 

matematikundervisningen, har jag valt att ge en översikt till forskning som behandlar frågor om 

matematikämnets komplexitet och laborativ matematik.  

Lärarens dugl ighet  anknuten t i l l  labo rat iva lärosät t  

Madeleine Löwings (2006) bok om Matematikundervisningens dilemman, har som syfte att redovisa hur 

lärare kan hantera matematikens pluralism. Hon har baserat sin analys på hennes egen 

doktorsavhandling som beskriver hur sju lärare i årskurser 4-9 planerar, undervisar och leder 

matematiklektioner. Studien genomfördes genom att Löwing följde med lärarna under skoldagen. 

Löwing observerade undervisningssituationer och gav uppdraget till elever att beskriva vilka uppgifter 

de arbetade under varje matematiklektion (Löwing, 2006 s. 9).  

Det som gör Löwings (2006) studie relevant för min studie om lärarnas syn på användning av 

laborativa lärosätt i matematikundervisningen är att det som Löwing (2006) kom fram till var att 

problem i klassrum består av olika omständigheter, men en av dem är att lärarna själv har svårt att 

förstå matematikens mångsidighet. Resultaten i hennes studie, och det som kan anknyts till lärares syn 

på användning av laborativa lärosätt, är att lärare som känner sig osäkra i sin roll väljer att utnyttja 

läroboken i större utsträckning (s.18). Studien undersöker också lärares syn på grupparbete och 

individuellt arbete och resultatet av studien kring detta blev att elever har oftast svårt att arbeta i grupp, 

vilket bero på att lärarna har oftast inte tänkte igenom mål med arbetssättet (Löwing, 2006 s. 19). 

Löwing (2006) bearbetar vidare frågan om konkretisering och beskriver det som en väg att förstå (s. 

117). Vad hennes studie kom fram till, var att arbete med laborativt material under matematiklektioner 
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snarare handlade om själva aktiviteten, vilket ledde till att det matematiska innehållet helt tappas och 

eleverna inte förstår meningen med uppgiften. Under dessa förhållanden händer ingen konkretisering, 

utan konkretisering sker enbart genom gemensam reflektion kring handlingen (Löwing, 2006 s. 128).    

 

Skilda sät t  at t  behandla matematiska innehål l  

Ulla Runessons doktorsavhandling Variationens pedagogik (1999), följer fem lärares 

matematikundervisning och försöker förstå hur lärare behandlar undervisningsinnehållet på olika sätt. 

Hon deltog i klassens arbete och datainsamlingen skedde via inspelning av lektioner (s. 25).  

Resultaten i Runessons (1999) studie om lärarnas skilda sätt att hantera undervisningsinnehållet, visar 

att alla deltagande lärare skapade variation i sin undervisning, det vill säga använde olika arbetssätt för 

att komma fram till de rätta svaren. Det kan konstateras, enligt hennes studie, att mer variation 

skapades vid särskilda delar i matematikundervisningen och det är alltid läraren som begränsar 

variationens mängd (s. 144-147). Vad Runesson (1999) vidare kom fram till var att för att lärarna ska 

skapa variation finns det faktorer som påverkar beslutet, till exempel vad uppgiftens syfte är. Med 

andra ord, om uppgiftens syfte är att komma till rätta svaret eller om uppgiften anses ha flera olika svar 

blir variationen annorlunda (Runesson, 1999 s. 177-178, 271).  

Det som gör Runessons (1999) forskning relevant för min studie om laborativa lärosätt och lärarens 

syn på detta fenomen, är att forskningen visar att konkretiseringar och variation i undervisning enligt 

denna studie beror på syftet med lektionen. Studien visar vidare att variationen skapas utifrån lärarens 

perspektiv, det vill säga läraren bestämmer arbetssättet. Elevers djupare förståelse används för att 

motivera varför variation ska skapas (Runesson, 1999 s. 270).  

Syn på labo rat iva lärosät t  -  möj l iga för-och nackdelar 

Bland annat har Skolverket (2011) studerat lärarnas syn på användning av laborativa lärosätt i 

matematikundervisning. Skolverket (2011) har i sin studie Laborativ matematik, konkretiserande undervisning 

och matematiksverkstäder fokuserat på innehållet i undervisningen och på de möjligheterna som ges för 

elever att få bättre förståelse av innehållet. Skolverket (2011) studerade hur lärarna ser på det aktuella, 

praktiska arbetet och dess olika material och metoder. Syftet med studien (Skolverket, 2011) var att 

studera om det hade skett en kvalitetshöjning av matematikundervisningen, som Matematiksatsningen i 

2009 strävade mot (s. 8-13). Rapporten (Skolverket, 2011) utgår från ett projekt som hade syftet att 

skapa nya möjligheter inom matematikundervisningen, för att leda till bättre måluppfyllelse i de svenska 

skolorna. Studien genomfördes genom lektionsobservationer, lärarintervjuer samt genom en 

enkätstudie (Skolverket, 2011, s. 8-13).  

Det som Skolverket (2011) kom fram till under studien var att det flesta skolor var intresserade av 

att köpa in material eller tillverka konkret material själv. Lärarna som deltog i studien visade intresse för 
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varierande lärosätt och ville lämna läroboken och dess styrande verkan. De sökte variation av 

matematikundervisningen för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven i matematik bättre (Skolverket, 

2011 s. 8-13).  

Resultatet som studien (Skolverket, 2011) presenterade att lärarna har svårt att använda laborativt 

material som stöd för undervisningen och ibland tappade bort själva målen som skulle uppnås. Detta 

kan ses som nackdelen med laborativt material och kan förklaras med att lärarna använde materialet 

bara för att få eleverna sysselsätta utan att fokusera på det matematiska innehållet (Skolverket, 2011 

s.8-13).  

Skolverkets (2003) rapport Lusten att lära: med fokus på matematik: nationella kvalitetsgranskningar 2001-

2002 redovisar vilka faktorer som påverkar elevers lust och motivation att lära sig matematik och bland 

dessa faktorer nämns undervisningens konkretisering. Studien genomfördes via observationer och 

intervjuer hos 40 kommuner och ett utbildningsförbund samt 16 fristående skolhuvudmän. Ytterligare 

en kompletterande enkätstudie genomfördes (Skolverket, 2003 s. 7). 

Det väsentliga som denna studie (Skolverket, 2003) tar upp och som kan kopplas till min 

undersökning, är resultaten om lärarnas syn på elevers lust att lära. Lärarna i studien ansåg att faktorer 

som varierade arbetssätt, större utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet samt laborativa 

arbetsformer både i grupp- och individuella konstellationer påverkar elevers lust att lära. Även 

gemensam diskussion om matematikens komplexitet och om dilemman ses som en viktig del av 

matematikundervisningen (Skolverket, 2003 s. 16-19).  

Vad studien (Skolverket, 2003) kom fram till, var att det i allmänhet tycks finnas en medveten 

strategi hos lärarna att använda laborativa lärosätt. Studien beskriver hur lärarna planerar arbetet så att 

eleverna får använda olika sinnen för att upptäcka matematikens mångsidighet. Lärarna i studien 

berättar dock att de känner sig mer didaktiskt kunniga i de andra ämnena som de undervisar än i 

matematik. En till viktig aspekt i resultaten i denna studie, är att lärarna anser att laborativa lärosätt 

gynnar elevers lust att lära och att en stor del av lusten tappas när det finns lite utrymme för estetik 

(Skolverket, 2003 s. 17). 

Studien (Skolverket, 2003) beskriver vidare att planerat laborativt arbete är relativt ovanligt i 

grundskolans senare år och att undervisningen är uppbyggd på det sättet att det finns en gemensam 

genomgång och att lektionen fortsätter därefter med enskilt elevarbete. Lärarna som deltog i studien 

ansåg att eleverna tappar lusten att lära sig under grundskolans senare år. Detta beror enligt dem på 

denna struktur som matematikundervisningen i grundskolans senare år har (Skolverket, 2003 s. 20).  

Patricia S. Moyer (2001), från Utah Universitet, i USA har studerat tio mellanstadielärares sätt att 

använda laborativt undervisningsmaterial i sin matematikundervisning. Genom att intervjua lärare och 

observera undervisningssituationer, kom Moyer (2001) fram till resultatet att lärarna använde laborativt 

material under olika slags undervisningsmoment (s. 175, 180).  

Under studien om lärarnas syn på användning av laborativt undervisningsmaterial, kom Moyer 

(2001) fram till att lärarna motiverar användningen genom att eleverna har det ”roligt” under dessa 
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moment. Lärarna i denna studie (Moyer, 2001) delade upp matematikens innehåll i ”den riktiga 

matematiken” och till ”den roliga matematiken” och ansåg att med den riktiga matematiken menas 

systematiskt räkning utifrån läroboken eller användning av annat slags pappersmaterial. Med den roliga 

matematiken menar lärarna i denna studie (Moyer, 2001) hur eleverna arbetar med laborativt material 

och har det roligt (s. 185). 

 Det grundläggande i denna studie (Moyer, 2001) om lärarnas syn på laborativt 

undervisningsmaterial, var att materialet ses som en belöning för eleverna när de hade lyckats under 

något annat moment. Att inte låta eleverna använda laborativt material kunde också ses som ett straff. 

Elever som inte betedde sig bra, blev inte tillåtna att arbeta praktiskt. Baserat på tanken av en belöning, 

berättade lärarna att eleverna arbetade med ”den riktiga matematiken” i störst utsträckning och lärarna 

gav till exempel tillfällen att arbeta praktiskt bara på fredagar (Moyer, 2001 s. 187).  

En annan och mer aktuell studie också genomförd av professor Patricia S. Moyer-Packenham och 

hennes kollegor i USA i år 2013, har fokuserat på att studera lärare som har definierats som duktiga 

och som har mycket erfarenhet inom laborativa lärosätt i matematikundervisningen. 116 lärare från 

förskolan till årskurs 8 deltog i undersökningen och dryga 500 lektioner blev analyserade under två års 

tid. Lärarna själv fick beskriva sina lektioner och hur de använde laborativt material i 

matematikundervisningen (s. 18-19).  

Studien (Moyer-Packenham et al., 2013) kom fram till resultatet att användning av laborativa lärosätt 

reducerades under elevernas skolgång, det vill säga att lärare i lägre åldrar verkade använda mer 

laborativt undervisningsmaterial än de lärare som undervisade i de högre årskurserna. Vidare kunde det 

upptäckas att en större variation i materialet användes i de lägre åldrarna (s. 24).  

Det viktigaste som forskarna kom fram i studien (Moyer-Packenhamh, et al., 2013) var synen på hur 

och varför laborativt material används i matematikundervisningen i USA. Denna syn skilde sig mellan 

lärare i årskurser 5-8 och årskurser F-4. I lägre stadierna kunde det sammanställas att lärarna använde 

materialet för att skapa djupare förståelse av matematiska fenomen och i de högre stadierna för att 

engagera elever till undersökande och problemlösande. I de lägre stadierna var läraren den som styrde 

arbetet med laborativa lärosätt till skillnad i de äldre stadierna där eleverna fick själva konstruera sitt 

lärande genom att pröva olika metoder själv (Moyer-Packenham, et al., 2013 s. 32). 

Eva Petterssons licentiatavhandling (2008) om Hur matematiska förmågor uttrycks och tas omhand i 

pedagogisk praktik, behandlar lärarnas syn på det matematiska innehållet och vad matematiska förmågor 

innebär. Studien utformades genom att göra två delstudier; i den första studien deltog 180 lärare som 

fick beskriva hur det såg kring elever matematikkunskaper. I andra delen av studien studerade hon två 

elever som hon ansåg ha speciella kunskaper i matematiken (Pettersson, 2008 s. 57-60, 101).  

Det centrala i Petterssons (2008) studie om lärarnas syn på elevers matematiska kunskaper som kan 

kopplas till min egen undersökning, är att det kunde uppmärksammas att undervisningen i matematiken 

huvudsakligen skedde i form av tyst räkning utifrån läroboken. Dock kan det sägas att läraren i de lägre 

åldrarna planerade mer laborativa undervisningsmoment, men även detta i en minimal utsträckning (s. 
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115). Genom att intervjua lärare, kom Pettersson (2008) fram till att lärarna hade en stor vilja att ändra 

dessa omständigheter. De hade en vilja att lägga mindre fokus på läroboken och arbeta mer med 

laborativa, varierade arbetssätt men kände sig otillräckliga (Pettersson, 2008 s.115).  

Studie r  om varie rande arbetssät t  – syn på utomhuspedagogik 

En ytterligare studie (Wilhelmsson, et al., 2012) behandlar frågor om svenska lärares ökade intresse för 

utomhuspedagogik. Artikeln redovisar fyra lärarnas åsikter om utomhusaktiviter och presenterar 

forskning bakom utomhuspedagogik, bland annat vad det gäller inlärningssvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. Data insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer och 

lektionsbeskrivningar (Wilhelmsson, et al., 2012 s. 3).  

Det som gör denna forskningsartikel relevant för studien om laborativa lärosätt, är att 

utomhuspedagogik kan ses som en del av laborativa lärosätt och varierade arbetsformer som kan 

utnyttjas för konkretisering av matematikens komplexitet.  

Lärarna som deltog i studien (Wilhelmsson, et al., 2012) ansåg att de behövde mer kunskap om 

utomhuspedagogiken, men tyckte att det var ett tänkbart sätt att relatera lärande i verkligheten. De ville 

skapa alternativa läromiljöer för sina elever för att ta hänsyn till elevers lärande, vilket kan anknytas till 

studien om lärarnas syn på användning av annat material än läroboken. Lärarna hade olika åsikter om 

undervisning utomhus, men ansåg att det var ett viktigt lärosätt speciellt för elever med 

inlärningssvårigheter (Wilhelmsson et al., 2012 s. 34-38).  
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som denna studie om lärarnas syn på användning av laborativt 

undervisningsmaterial utgår ifrån är det sociokulturella perspektivet. Perspektivet har utgångspunkten 

att lärande sker i sociala situationer (Säljö, 2000 s. 20-21). Detta perspektiv ligger i linje med denna 

studies intresse för lärares kommunikation om laborativa arbetssätt, samt med den syn på lärande som 

laborativa arbetssätt utgår ifrån.  

 

Syn på lärande i praktiken 

Utifrån det sociokulturella perspektivet ses människan en som kommunikativ, social varelse som 

utvecklas genom att erfara världen runtomkring. Vi lär oss genom möten med andra och genom olika 

sociala sammanhang. I motsättning till tankar om att människor som suger in information passivt, vill 

det sociokulturella perspektivet betona vikten av självkonstruerad kunskap (Säljö, 2000 s. 21). Enligt 

Säljö (2000) är kunskap något som används dagligen för att lösa problem samt för att hantera 

kommunikativa och praktiska situationer (s. 22). 

Säljös (2000) definition av det sociokulturella perspektivet kan kopplas till teorin om lärande i 

praktiken, med andra ord till hur människor lär sig genom handling (s. 26). Enligt Säljö (2000) har 

skolan lärande och undervisning som mål, men skolan som institution skapar dekontextualiserade 

situationer för elever. Miljön i skolan har en avgörande skillnad jämfört med de vardagliga sammanhang 

som människor agerar och producerar.  Denna dekontextualisering, med andra ord skapande av 

sammanhang som inte berör människans erfarenhetsvärld, skapar många av de problem som kan mötas 

i skolan, påstår Säljö (2000 s. 41).  

 

Syn på lärande via artefakter 

Det centrala i Säljös (2000) presentation av det sociokulturella perspektivet för min egen studie av 

laborativt material och lärarnas syn på användning av materialet i matematikundervisningen, är teorin 

om mediering och lärande med hjälp av fysiska och språkliga redskap (s. 74-88).  

Fysiska och språkliga redskap gör grunden för tanken om skillnaden mellan konkret och 

abstrakt. Med andra ord, är alla handlingar ett samspel mellan det intellektuella och det manuella, det 

vill säga ett samspel mellan tanke och aktion (Säljö, 2000 s. 76). Enligt Säljö (2000), har de fysiska 

redskapen utvecklats för att de praktiska problemen ska kunna hanteras och konkreta återkopplingar 

mellan det abstrakta och det konkreta göras (s. 77). Detta kan ses som viktigt när det gäller studien om 
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laborativt material som stöd i undervisningen och som stöd för elevers förståelse. Att använda konkret 

material för tankens stöd och för att bygga vägar mellan det abstrakta och det konkreta, är en central 

aspekt i laborativ matematik.   

Teorin om mediering (Säljö, 2000 s. 74-88) är teorin om de fysiska artefakter som kan bli utnyttjade 

på en mängd olika sätt beroende av situation och företeelse. Människan står inte i direkt och otolkad 

kontakt med sin omgivning, utan omgivningen hanteras och tolkas via dessa fysiska artefakter och 

redskap. Tänkandet så som lärande kopplas till fysiska redskap. På grund av den kulturen som 

människan lever i, blir personen utsatt för vissa fysiska redskap mer. Olika sätt att mediera ger olika 

perspektiv på objekten, vilket å ena sidan kan göra det lättare att förstå detta objekt eller fenomen, men 

å andra sidan kan göra det svårare att tolka (Säljö, 2000 s. 74-88, 96-99). Detta är mycket centralt i 

användning av konkret laborativt material i undervisningen där olika material används för att förklara 

matematikens abstrakta dilemman.  

 

Syn på lärande via kommunikation 

De första tankar om social inlärning och det sociokulturella perspektivet på lärande hade den ryska 

forskaren och pedagogen Lev Semenovic Vygotskij (född i 1896 - dog i 1934). Enligt hans teorier ökar 

kreativitet och förståelse för saker och ting genom kommunikation med andra människor. Tänkande är 

ett resultat av fysiska aktiviteter (Säljö i Forssell, 2008 s. 117) vilket i detta sammanhang under studien 

om lärarens syn på användning av laborativt material kan kopplas till i hur stor utsträckning läraren 

själv använder material och därmed vilken syn läraren har på detta.  

Språkets användning kan beskrivas med termen internalisering, vilket kan förstås på så sätt att vi 

underordnar sätt att tala om saker och ting. På så sätt blir vi i kontakt med omgivningen. Språket blir då 

även ett verktyg att formulera tänkandet, med andra ord kan tänkandet bli kollektivt genom talande. 

Tänkandet händer då mellan människor samt inom människor (Säljö, 2000 s. 104-105). Att göra en 

undersökning genom intervjuer grundas på tanken om att dela sin syn via tal.  

Vygotskij (Säljö, 2008) såg språket som något som spelar den största rollen i utvecklingen. 

Genom att kommunicera med andra förmedlar människan sina sociokulturella erfarenheter till 

omgivningen och på så sätt bygger på nya erfarenheter (s. 118-119). Genom att kommunicera med 

andra ökar förståelse för fenomen och kopplat till studien om syn på användning av laborativt 

undervisningsmaterial, kommer faktorer som kommunikation och tankens manipulation upp. Det kan 

sammanfattas som att lärarens syn laborativt material påverkas av kommunikation med andra. Kopplat 

till matematikundervisningen kan det konstateras att lärare utnyttjar språket å ena sidan för att förklara 

matematikens innehåll och å andra sidan för att förstå sitt eget arbete kring matematik. 
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Sammanfattningsvis är de begrepp som används under analysen och som är relaterade till det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) och syn på laborativt undervisningsmaterial 

dekontextualisering, mediering, artefakter och internalisering, vilka kommer presenteras nedan. 

 

Dekontextual ise r ing - Sammanhang som är svårt att relatera till människans egna förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. I motsättning till kontextualisering – sammanhang som är lätt att relatera till 

tidigare förkunskaper och erfarenheter (s. 41). 

Arte fakte r  – Kulturella redskap, både språkliga och fysiska som kan används som hjälpmedel för att 

lösa problem (s. 29). 

Medie r ing  – Samverkan mellan människor och de kulturella artefakter och att människan kan tolka 

omgivningen med hjälp av dessa artefakter (s. 74, 81). 

Inte rnal ise r ing  – Lärande ses som en individuell process. Världen underordnas genom tal och kontakt 

i omgivningen genom internalisering (s.128, 150). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna undersökning är att studera matematiklärares syn på användning av laborativt 

undervisningsmaterial i grundskolan. Undersökningen ska utreda hur lärarna tänker kring 

matematikundervisning och elevers matematikinlärning och hur elever når kunskapsmålen på bästa 

sättet.  

Undersökningen studerar också skillnader mellan de olika lärarnas syn på laborativt 

undervisningsmaterial, mer preciserat deras syn på användning av läroböcker jämfört med användning 

av laborativt material i matematikundervisningen. Vidare lärarens syn på för-och nackdelarna som 

laborativt material kan ha och vad läraren anser kring lärande som social aktivitet studeras.  

 

Huvudfrågeställningen: 

Vilken syn har lärare på laborativt undervisningsmaterial i matematikundervisningen? 

 

Preciserade frågeställningar: 

Hur beskriver lärare att de använder laborativt material i matematikundervisning? 

Hur anser lärare att laborativt material påverkar elevers lärande i matematik? 

Hur ser grundskollärare på lärande av matematik som social aktivitet? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer jag redogöra valet av metoden, det vill säga hur studien om lärarnas syn på 

användning av laborativt material genomfördes och vilka teorier ligger bakom valet av metoden. Jag har 

valt att använda en kvalitativ metod; intervju.  

Urval 

Studien utgick från fyra kvinnliga grundskollärarnas syn på sin egen matematikundervisning och 

användning av laborativt undervisningsmaterial. Lärarna har mellan X till Y års yrkeserfarenhet och 

håller undervisning i matematik mer än en gång i veckan med sin egen klass eller med en annan 

elevgrupp. Det faktum att jag kände till alla dessa fyra lärare har varit största anledningen för urvalet.  

Kvalitativ samtalsintervju 

Denna undersökning genomfördes i form av fyra fallstudier med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer 

(Trost, 2010). Syftet med de kvalitativa samtalsintervjuerna var att samla in material om lärarnas syn och 

erfarenheter kring laborativt undervisningsmaterial. 

Planeringen av intervjuerna påbörjades med att utforma en intervjuguide. Under formulering, 

användes Trosts råd kring intervjuguidens struktur: den ska täcka stora delområden, ha ett tydligt syfte, 

respondenterna ska inte besväras med alldeles för många frågor samt mindre mängd data är lättare att 

analysera (Trost, 2010 s. 71-72). Min intervjuguide har fyra huvudteman; bakgrund, undervisningsstil, 

erfarenheter, syn på grupp- respektive individuellt arbete (se Bilaga 1). 

Motivering bakom valet av metoden kan kopplas till Esaiassons (2012) åsikter hur 

samtalsintervjun möjliggör att den som intervjuar lättare kan förstå respondentens syn (s. 252). Det 

som kännetecknar en samtalsintervju, är att det är möjligt att ställa ytterligare frågor samt att kunna 

registrera svar som är oväntade. Om människans vardagserfarenheter eller syn på någonting studeras, är 

samtalsintervjun det effektivaste sättet (Esaiasson et. al., 2012 s. 265). 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes genom att jag kontaktade de fyra respondenterna om mitt kommande 

examensarbete genom e-post eller telefonsamtal. Jag beskrev kortfattat vilka aspekter undersökningen 

kommer att behandla och hur jag har tänkt gå tillväga med studien. Före intervjun hade lärarna blivit 

informerats om de etiska övervägandena.  
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Alla fyra intervjuer genomfördes i lärarens klassrum genom att spela in data med hjälp av 

mobilen samtidigt som jag antecknade med hjälp av datorn. Klimatet i klassrummet var lugnt och 

intervjun kunde genomföras utan att vi blev störda. Alla intervjuer pågick under cirka 30 minuter.  

Mitt handlingssätt rekommenderades av Wärneryd (1990) som beskriver vilka slags frågor är bra 

att ställa under en intervju som har syftet att ta reda på respondenters åsikter och erfarenheter. För att 

studera lärarnas åsikter och erfarenheter försökte jag undvika ja-eller nej-frågor och istället ställa öppna, 

men samtidigt raka och enkla frågor (s. 61-66) (Se Bilaga 1). För att inte påverka lärarnas svar, ställde 

jag inga ledande frågor utan de fick själva berätta sin syn. För att inte heller påverka lärarnas åsikter om 

vad som är de rätta svaren till mina frågor, ställdes inte frågor som kan låta normativa, det vill säga 

frågor som kan leda till att läraren svarar inte ärligt (Wärneryd, 1990 s. 67).  

  

Bearbetning och analys av insamlade data 

Innan bearbetning av data genomfördes, hade jag skrivit ner min egen förförståelse av lärarnas syn på 

laborativt material för att sedan kunna analysera data lättare (Esaiasson et. al., 2012 s. 257). Bearbetning 

av data påbörjades sedan genom att lyssna på inspelningarna av alla de fyra intervjuerna. Jag använde 

mina anteckningar som en grund till transkribering och skrev ner vad lärarna under intervjuerna svarade 

på frågor som jag var intresserad av. Det irrelevanta för undersökningens syfte utelämnades från 

transkribering. Genom att läsa igenom transkriberingar flera gånger, kunde vissa mönster i lärarnas svar 

upptäckas. Dessa mönster formulerades sedan till olika huvudteman (Braun & Clarke, 2006 s. 87). 

Huvudteman liknade de huvudteman som intervjuguiden hade.  

Analys av data genomfördes med en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006 s. 87-94).  Tre 

huvudteman formulerades under bearbetning av data; lärarnas användning av laborativt material, för-

och nackdelarna med laborativt material och lärarnas syn på kollektivt lärande. Alla tre huvudteman 

analyserades separat med hjälp av sociokulturellt perspektiv och dess begrepp (Braun & Clarke, 2006 & 

Säljö, 2000). De begrepp som användes under analysen och som är relaterade till det sociokulturella 

perspektivet och syn på laborativt undervisningsmaterial var dekontextualisering, mediering, artefakter 

samt internalisering. Analys utformades genom att studera kopplingar mellan det sociokulturella 

perspektivet och lärarnas syn på användning av laborativt undervisningsmaterial och därmed syn på 

dessa fyra begrepp.   

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska krav för humanistiska och samhällsvetenskapliga studier; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2011 s. 65-70). Med informationskravet menas att alla de fyra lärare i en studie var medvetna om 
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studiens syfte och blev informerade att deltagande är frivilligt. Med samtyckeskravet menas att alla de 

fyra lärare som deltog när som helst fick avbryta medverkan utan att läraren fick några negativa 

konsekvenser. Ytterligare presenterades det att om några frågor kändes svåra, fick deltagarna välja att 

inte svara utan att bli ifrågasatta. Det tredje kravet var konfidentialitetskravet, det vill säga alla som 

deltog i min studie är anonyma. Inga namn, åldern eller genus publiceras (Vetenskapsrådet, 2011 s.65-

70). Slutligen innebär det sista kravet, nyttjandekravet, att de data som jag fick fram bara ska användas i 

denna studie och inte spridas. De som deltog i intervjustudien kan vara säkra på att allt de sa bara ska 

användas i mitt examensarbete och inte läggas upp på någon annanstans (Vetenskapsrådet, 2011 s.65-

70). 

 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet, menas studiens trovärdighet som kan tas hänsyn till genom att strukturera och 

genomföra intervjuerna på samma sätt oberoende av respondenten (Trost, 2010 s.131-135). För att 

kunna ta hänsyn till hög reliabilitet, genomfördes alla intervjuer i samma miljö och samma frågor 

ställdes. Genom att försöka lägga fokus på hur jag som intervjuade betedde mig blev alla respondenter 

intervjuade på samma sätt och inga svar blev manipulerade. Även genom att formulera enkla och raka 

intervjufrågor, kan ännu högre reliabilitet skapas, det vill säga att lärarna har det lättare att förstå 

frågorna och besvarar därmed till det som frågas (Trost, 2010 s. 131-135). 

Med validitet i detta sammanhang menas att mina intervjufrågor förväntas att besvara min studies 

frågeställningar (Trost, 2010 s. 133).  För att kunna lägga fokus på validiteten, formulerades frågorna 

så att de skulle vara lätta att förstå. Jag valde att inte använda ordet ”laborativ matematik eller laborativt 

undervisningsmaterial” för att inte påverka lärarnas svar. På detta sätt blev det lättare att få fram var 

lärarna i studien verkligen ansåg om vad laborativt material enligt dem är. Om lärarens började berätta 

om något irrelevant, kunde det ställas ytterligare mer preciserade frågor för att få fram det som jag 

ville undersöka (Esaiasson et. al., 2012 s. 216).  

 

Reflektion kring val av metoden 

Att välja intervjun som metod var enligt min mening ett bra beslut. För att kunna studera människors 

syn på någonting är det bäst att intervjua dem för att bland annat kunna ställa ytterligare frågor, tyckte 

jag. Detta för att å ena sidan precisera vad jag menade med mina intervjufrågor och å andra sidan ha 

möjlighet till följdfrågor om vad den intervjuade menade med sina svar. Intervjuerna gick smidigt och 

själva situationen var lugn och bekväm. Jag fick lagom mycket data, vilket underlättade tematisk analys. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjun var en effektiv metod att samla in data om lärarnas syn 

på laborativt undervisningsmaterial i matematikundervisningen.   
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Resultat och analys 

I detta avsnitt har jag först valt att presentera varje deltagare i min studie. Lärarna beskrivs som Lärare 

1, 2, 3 och 4. 

Resultat och analys av data uppdelas i huvudteman och resultatet beskrivs under varje tema. 

Analys, som sker med hjälp av valt teoretiskt perspektiv, beskrivs efter resultatet. Det centrala i studien 

sammanställs i slutsatserna. 

 

Deltagare i studien 

Lärare 1 

Lärare 1 är en kvinnlig grundskollärare som har arbetat som lärare i cirka 30 år på olika skolor. Just nu 

är hon klasslärare i grundskolans yngre åldrar. 

Lärare 2 

Lärare 2 är en kvinnlig grundskollärare som arbetar som extra resurs i grundskolans yngre åldrar. Hon 

har också matematiklektioner med en annan elevgrupp i grundskolans yngre åldrar. Hon har arbetat 

som lärare under ett och halvt år. 

Lärare 3 

Lärare 3 är en kvinnlig grundskollärare som har arbetat som lärare ungefär i 35 år. Hon har arbetat på 

hennes nuvarande skola under tio år och just nu undervisar hon i mellanstadiet. 

Lärare 4  

Lärare 4 är en kvinnlig mellanstadielärare som har arbetat på hennes nuvarande skola i 25 år. Just nu är 

hon en klasslärare i mellanstadiet.  

Hur ser lärarna på arbetet med laborativt material respektive läroboken? 

Enligt Lärare 1 är det svårt att definiera hur en bra matematiklektion ser ut. Hon berättar att varje 

lektions struktur beror på lektionens syfte och på det matematiska innehållet som ska bearbetas. 

Faktorer som elevgruppens ålder påverkar också hur lektionen är uppbyggd, säger hon. Det som hon 

vill påpeka och som är gemensamt för alla hennes lektioner, är att hon vill ge en tydlig och inspirerande 
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genomgång. Genomgångens mening, enligt henne, är att ta tillvara på elevers förkunskaper och på detta 

sätt bygga vidare deras kunskaper och förståelse för matematiken. En bra matematiklektion enligt 

Lärare 1, är en lektion som både stimulerar och utmanar alla elever i gruppen.  

Enligt Lärare 1 används läroboken för att skapa ramar för undervisningen. Hon anser att 

läroboken är kopplad till läroplanens (Lgr11) kunskapsmål och därför kan ses som en röd tråd för vad 

som ska undervisas. Lärare 1 berättar att hon arbetar med annat material i syfte med att stödja 

lärobokens innehåll.  

Lärare 1 syn på om det finns speciella tillfällen eller särskilda elever som har speciellt stort nytta 

av laborativa lärosätt, är att alla elever ska få arbeta laborativt och inom alla matematiska områden. Hon 

berättar att hon använder laborativt material för alla elever, vilket gör att klassen arbetar tillsammans. 

Dock menar hon att elever med särskilda behov har ännu större nytta av laborativa lärosätt. 

Lärare 2 syn på hur en bra matematiklektion är uppbyggd, är att lektionen ska börja med en 

gemensam genomgång. Hon menar att genomgångens syfte är att locka elevers intresse till det 

innehållet som ska studeras under lektionen. Lärare 2 anser att läroboken fungerar som en bas för 

hennes undervisning. Hon menar att genom att följa lärobokens struktur, kan ta tillvara på de 

kunskapsmålen som finns i läroplanen (Lgr11). Hon säger sig dock att hon inte använder läroboken 

under varje lektion utan arbetar också med annat material.  

Laborativt material fungerar som stöd till lärobokens innehåll, menar Lärare 2. Hon anser att 

lärobokens innehåll inte alltid räcker och att annat material därför ska inblandas. Till exempel menar 

hon att det kan hända att lärobokens uppgifter är för krävande och därför menar hon att det behövs 

annat material som underlättar förklarande och därmed förståelse av innehållet, berättar hon.  

Lärare 2 anser att alla hennes elever ska få arbeta med samma material under hennes lektioner. 

Laborativt material kan användas mer vid vissa matematiska områden, men är möjligt att använda vid 

alla områden, säger hon. Enligt henne ska alla elever börja från samma utgångspunkt, men de elever 

som behöver extra stöd ska få arbeta mer med konkret material. 

Enligt Lärare 3 börjar en bra matematiklektion genom att arbeta konkret och på så sätt introducerar 

läraren lektionens innehåll. Genomgången kan ske med en lek eller annat som ger möjligheten till elever 

att vara aktiva, menar hon. Enligt henne ska undervisningen utgå från det konkreta till det abstrakta 

och plats för gemensam reflektion över handlingarna ska skapas.  

Enligt Lärare 3 arbetar hon med läroboken genom att dess struktur fungerar som en bas till 

hennes matematikundervisning. Hon menar att läroboken används under varje lektion, men om 

läroboken inte täcker alla områden, måste det finnas andra sätt att komplettera innehållet. Hon menar 

vidare att hon plockar fram annat material och tillämpar andra undervisningsmiljöer, sådana som 

utomhusmiljön.  
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Lärare 3 anser att alla elever har lika stor nytta av arbete med laborativt material. Enligt henne är 

det väsentligt att få arbeta praktiskt oberoende av kunskapsnivån. Hon ser arbetet med laborativt 

material mer viktigt vid vissa matematiska områden. 

Lärare 4 beskriver hur genomgångarna i matematikundervisningen är mycket viktiga. Under dessa 

moment ska eleverna få chansen att arbeta med konkret och laborativt material, menar hon. Hon anser 

också att elever lär sig genom att använda händerna och en bra matematiklektion är sådan som tillåter 

eleverna det. Det som kännetecknar en bra matematiklektion, enligt henne, är att eleverna ska känna sig 

att de har förstått lektionens innehåll.  

Lärare 4 ser läroboken som något som ger undervisningen en röd tråd men anser att läroboken 

inte är något väsentligt, utan hon kan tänka sig att inte utnyttja läroboken alls. Hon berättar att hon 

arbetar med boken genom att studera vad som är relevant och gör sina beslut att arbeta med lärobokens 

delar genom att titta på läroplanen (Lgr 11). Hon tar det som känns vettigt och framförallt roligt att 

arbeta med, berättar hon. Hennes syn på matematikboken är att de lärare som bygger hela arbetet på 

läroboken, saknar grundläggande kunskaper om matematikdidaktiken och har svårt att planera andra 

moment.  

Enligt Lärare 4 är annat material i matematikundervisningen lika viktigt som läroboken. Hon 

anser att hon arbetar mycket med laborativt material och till exempel använder naturen för att 

konkretisera matematiken. Hon menar att material som är nära elevers erfarenhetsvärld fungerar bäst. 

Enligt henne är skolans resurser tillräckligt bra, dock känner hon att hon vill köpa mer material.  

Enligt Lärare 4, är det en självklarhet att alla elever ska få arbeta med laborativt material, men 

speciellt stor nytta av materialet har elever med inlärningssvårigheter. Hon vill lägga till att 

konkretiseringar är väldigt viktiga för elever som har det svårt att förstå innehållet med olika 

matematiska områden. 

 

Sammanfattningsvis kan det uppmärksammas att alla fyra lärare delar likadan syn på hur en bra 

matematiklektion ser ut. Alla fyra lärare beskriver att lektionen ska börjas med en intressant och 

lockande genomgång, vilket kan ske genom praktiska övningar eller till exempel genom lek. Det som 

lärarna anser kring läroboken respektive laborativt material, är att läroboken används som en röd tråd 

och som en bas för planering och undervisning. Lärarna anser att lärobokens innehåll är kopplat till 

läroplanen och kunskapskraven i matematik.  

Enligt lärarna har laborativt material däremot som syfte att komplettera lärobokens innehåll och 

enligt dem används materialet som stöd till läroboken och vid tillfällen där lärobokens innehåll 

exempelvis är för krävande för elever. Laborativt material används, enligt lärarna, framförallt för att 

konkretisera det abstrakta i matematiken. Material som används är material som berör elevers 

erfarenhetsvärld och är något som eleverna själva tycker är roligt att arbeta med, anser lärarna. Enligt 

lärarna kan material som hittas i andra undervisningsmiljöer, till exempel i utomhusmiljöer också räknas 



21 

som laborativt material. Lärarna anser att alla elever har lika stor nytta av att arbeta laborativt, men 

speciellt att de elever som har inlärningssvårigheter, ska få arbeta med laborativt material. 

 

Analys ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lärarnas syn på arbete med laborativt undervisningsmaterial kan direkt kopplas till vilken syn lärarna 

har på användning av läroboken. Som beskrivet ovan, menar alla fyra lärare att de använder läroboken 

för att skapa ramar för matematikundervisningen och att arbetet med läroboken ses som ”normalt” 

och traditionellt arbete. Arbete med laborativt undervisningsmaterial ses däremot som kompletterande 

till lärobokens innehåll och används enligt lärarna mer under vissa matematiska områden.  

Faktumet att lärarna bara utnyttjar laborativt material som kompletterande till undervisningen gör 

att lärarna gör en uppdelning mellan den ”normala” matematikundervisningen och den laborativa 

matematikundervisningen. De fyra lärare som deltog i undersökningen, menar att de använder 

laborativt material när lärobokens innehåll inte räcker eller uppgifter i boken är för krävande. Att 

koppla läroboken till ”den normala matematiken” och att koppla laborativt material till hjälpmedlen 

som har i sitt syfte att stödja lärobokens innehåll, gör att lärarna ser kunskaper som nås genom 

laborativt material mindre värt. 

Lärarnas syn på användning av laborativt undervisningsmaterial kan kopplas till Säljös (2000) tankar. 

Han anser att människor blir exponerade till olika fysiska redskap beroende av den kulturen som 

människan lever i (s. 105). I detta sammanhang kan läroboken ses som en kulturell och fysisk redskap, 

det vill säga det finns en viss kulturell tradition bakom varför läroboken används som stöd i 

matematikundervisningen. Det kan konstateras att lärande och syn på detta kan sägas därför bero på 

den kulturen som läraren lever i. Det kan sägas att i Sverige är lärande genom tiderna kopplat till 

böcker. 

 Det kan göras en koppling mellan sociokulturellt perspektivets syn på hur kommunikation 

påverkar förståelse för omgivningen och hur lärarna i min studie kan sägas ha blivit påverkade av 

skolans syn på användning av läroboken (Säljö, 2000 s. 104). Genom att lärarna berättar hur de ser på 

användning av läroboken och hur den anses stödja den svenska läroplanens (Lgr11) innehåll, kan det 

konstateras att lärarna väljer att använda läroboken på grund av kulturen som de lever i. Läroboken är 

ett fysiskt redskap som är kulturellt bundet till matematikundervisning.  

Lärare 4 tar upp aspekter som enligt henne är grundläggande för arbete med laborativt material – 

materialet ska, enligt henne, vara nära elevers erfarenhetsvärld och undervisningsmiljöer ska ibland 

tillämpas så att elever kan lätt se kopplingen mellan det abstrakta och konkreta. Enligt Säljö (2000) är 

kunskap något som används dagligen och för att lösa olika slags problem. Kunskap används både till 

mer abstrakta och mer praktiska problem (s. 22). Lärare 3 och 4 anser att undervisningsmiljöer som 

skolgården kan utnyttjas för att lösa dessa olika slags problem och för att göra konkretiseringar mellan 
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det abstrakta och konkreta. I arbete i utomhusmiljön blir eleverna, enligt lärarna, stimulerade på en 

mängd olika sätt jämfört med stimulans som finns i klassrummet och det kan därför konstateras att 

lärarna tror på att utomhusmiljön berör mer elevers erfarenhetsvärld än klassrumsmiljön och 

klassrumsmiljön ses som en dekontextualiserad miljö.  

Under analysen om problem i skolan, ser alla fyra lärare som deltog i studien att elever med 

särskilda behov har större nytta av att arbeta med laborativt material och andra miljöer. Lärarna som 

deltog i studien anser att laborativ matematik skiljer sig från den ”normala” matematiken, det vill säga 

från räkning av läroboken genom att den är mer konkret och därför hjälper det elever i behov av 

särskilt stöd att förstå. Det sociokulturella perspektivet menar att abstraktioner är lika med 

dekontextualisering (Säljö, 2000 s. 41) och kan kopplas till lärarnas åsikter om att elevers svårigheter 

berör svårigheter med att arbeta med läroboken. Laborativt material används för att hjälpa eleverna att 

se kontexten, anser lärarna.  

Ytterligare kopplingar mellan lärarens syn på varför och hur konkretiseringar görs, kan göras till 

Säljös (2000) teori om att skolan som institution har vissa förväntningar när det gäller till exempel hur 

vissa matematiska problem ska lösas och vilket slags svar ska presenteras. Som Säljö (2000) beskriver, 

har vardagliga situationer andra förväntningar än förväntningar i skolan, vilket gör att eleverna som är 

vana vid att lösa ett visst problem på ett visst sätt i vardagen, inte kan anpassa sina kunskaper till 

skolans institutionaliserade sammanhang och tvärtom (s. 23). Därför ser lärarna att broar mellan det 

abstrakta och konkreta måste byggas. Denna studie visar att lärarna i studien anser att elever som har 

det svårt med matematiken inte se dessa normativa förväntningar och därför blandas laborativa 

arbetssätt och material som berör elevers erfarenhetsvärld in.  

Sammanfattning av resultaten  

Frågan om lärarnas beskrivningar om hur de arbetar med laborativt undervisningsmaterial kan 

sammanfattas att lärarna i studien beskriver att de använder laborativt material: 

• Som stöd och komplettering till läroboken 

• Som hjälpmedel under förklaringar och genomgångar 

• För att bryta den normala undervisningen 

• Speciellt för elever i behov av särskilt stöd 

Vilka för - och nackdelar ser lärarna med laborativ matematik? 

Lärare 1 beskriver de fördelar som laborativt material har genom att lägga fokus på hur matematik är 

mycket abstrakt för många elever. Enligt henne kopplar elever oftast matematiken till läroboken. De 

fördelarna som laborativt material enligt henne har, är att det möjliggör chansen att visa kopplingar 

mellan den abstrakta matematiken och den vardagliga matematiken.  
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De möjliga nackdelar som Lärare 1 ser med laborativt undervisningsmaterial är hur tidskrävande 

det kan vara att arbeta med annat än läroboken. Enligt henne, är det mycket extra jobb att leta efter och 

plocka fram material för laborativt arbete. En annan nackdel med laborativt material och 

undervisningsmoment som har laborativt arbete i sitt syfte, är enligt Lärare 1 när eleverna 

missuppfattar målet med lektionen.  

Lärare 2 anser att det bra med laborativt material är att det är ett bra stöd speciellt vid förklarande 

av det matematiska innehållet under genomgången. Hon menar att materialet hjälper elever att förstå 

och gör undervisningen roligare.  

De nackdelar som Lärare 2 ser med laborativt undervisningsmaterial, är att lärarens 

arbetsbelastning blir ännu större än vad den redan är.  

Lärare 3 ser laborativt material som något som tillåter elever använda flera sinnen än bara syn och 

hörsel. Enligt henne får eleverna använda även smak, lukt och känsel, vilket utifrån hennes synvinkel 

gör att eleverna får en djupare förståelse för hur matematiken inte enbart är läroboken.  

De möjliga nackdelar som Lärare 3 ser med laborativt material, är att det kräver en hel del 

förberedelse och att lärarens måste anstränga sig mer både före arbetet med laborativa lärosätt och 

under dessa moment. Enligt henne tar laborativt arbete också tid ifrån räkning av matematikboken och 

för att kunna hitta sätt som fungerar, måste läraren veta hur gruppen fungerar och vilka förkunskaper 

gruppen har.  

Lärare 4 menar att det finns flera fördelar med laborativt material än nackdelar. Enligt henne blir 

matematik mer verklighetsnära för eleverna och elever lär sig genom att få själva pröva teorier under 

laborativt arbete. Att få en känsla av vad matematik är i verkligheten är enligt henne mycket viktigt. 

Lärare 4 anser att det som kan ses negativt med laborativa lärosätt, är att det tar mycket tid både 

ifrån lärarens planeringstid och lektionstid. Enligt henne är moment där laborativt material används, 

mer stressiga, röriga och till och med stökiga. Hon berättar vidare att en annan slags disciplin gäller 

under laborativt arbete än under tyst arbete med läroboken.  

 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att alla fyra lärare ser både för- och nackdelar med laborativa 

lärosätt och hur laborativ matematik påverkar elevers lärande. Enligt lärarna ger laborativt material 

elever tillfällen att använda flera sinnen och lära sig genom handling. Arbetet med laborativt material 

gör undervisningen även roligare, menar lärarna.  

Dock ser lärarna även nackdelar med laborativt material. Lärarna anser att arbete med laborativt 

material tar tid ifrån räkning av läroboken och moment där det används laborativt material är mer 

röriga och stressiga.  Vidare anser lärarna att en nackdel med laborativa lärosätt och 

undervisningsmoment med laborativa lärosätt enligt lärarna är när eleverna missförstår syftet med 

arbetet.  
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Analys ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lärare 4 anser att det grundläggande och som ses som positivt med laborativt material är att det ger 

möjligheter för elever att lära sig genom handling. Att själv få pröva teorier och använda händer för att 

förstå matematikens innehåll, är enligt Läraren mycket viktigt. Att få pröva är också en essentiell del av 

sociokulturellt perspektiv och dess teorier om lärande (Säljö, 2000 s. 39).  Lärare 4 anser att för att 

eleverna ska kunna skapa en djupare förståelse, måste det finnas möjligheter att vara aktiv. Där 

kommer laborativt materials fördelar upp. Att vara aktiv kan kopplas till att vara aktiv med alla sinnen, 

anser lärarna.  

Lärare 3 kopplar laborativt material till olika sinnen och enligt henne är fördelen med laborativt 

material att eleven får erfara världen utifrån ett annat perspektiv, och inte enbart genom syn och hörsel. 

Att använda olika sinnen gör inte undervisningen bara rolig men gör att eleverna har det lättare att 

relatera sig själv till det matematiska innehållet, konstaterar Lärare 1. Därför kan man påstå att lärarna 

anser att arbete med laborativt material är roligt och därför positivt och arbete med läroboken berör 

bara några sinnen och därmed anses vara mindre roligt.  

Lärare 2 beskriver att det positivt med laborativt material är att det matematiska innehållet kan 

förklaras med hjälp av detta. Det vill säga att läraren anser att hon uttrycker sig själv inte enbart genom 

språket men också genom de fysiska redskapen. På så sätt vill läraren bygga upp kunskap med sina 

elever, som kan kopplas till Säljös (2008) tankar om självkonstruerad kunskap (s. 117). Som Säljö (2000) 

beskriver vidare, är de fysiska redskapen utvecklats för att underlätta förståelse. Enligt honom står inte 

människan i direkt kontakt med sin omgivning, utan omgivningen, såsom matematikens teorier kan 

tolkas och förklaras via fysiska redskap (s. 74-88, 96-99). Hans teorier kan därför kopplas till Lärare 2 

beskrivning om att förklara de abstrakta teorierna med hjälp av fysiska redskap. Denna chans anses 

som positiv med laborativt material. 

 Alla lärare som deltog i studien såg också det negativa med laborativt undervisningsmaterial och 

laborativa lärosätt. Största negativa dimensionen i användning av laborativa lärosätt var enligt deltagarna 

att lärarens arbetsbelastning ökar. En ytterligare aspekt lyfts upp – det faktum att eleverna kan lätt 

missförstå vad meningen med laborativt material är och därför blir syftet med lektionen något helt 

annat. Enligt Säljö (2000) kan de fysiska redskapen å andra sidan underlätta förståelse eller å andra 

sidan göra det svårare att förstå ett visst fenomen. Detta kallar Säljö (2000) för mediering, vilket 

betyder olika sätt att relatera till fysiska redskap, vilket gör att omgivningen tolkas (s. 74-88, 96-99). 

Kopplat till denna teori kan det sägas att valet av materialet kan göra att eleverna förstår syftet med 

undervisningen bättre eller sämre. Om materialet inte berör elevernas erfarenhetsvärld blir det svårare 

för dem att relatera sig till materialet och därför målen med moment missuppfattas. Detta kan ses som 

anledning till varför matematiklektionens mål missuppfattas - uppfattningen beror inte på elevers 

förståelse utan på lärarens sätt att planera lektionen.  
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Sammanfattning av resultaten 

Frågan om lärarnas syn på de fördelarna med laborativt material kan sammanfattas att lärarna anser att 

laborativt material: 

• Möjliggör lärande genom handling 

• Möjliggör användandet av alla sinnen 

• Gör undervisningen roligare 

• Underlättar förklarande och förståelse 

 

Frågan om lärarnas syn på de nackdelarna med laborativt material kan sammanfattas att lärarna anser 

att arbete med laborativt material: 

• Är tidskrävande att planera 

• Gör att eleverna missförstår lektionens mål 

 

Lärares syn på kollektivt lärande och lärande som en social aktivitet 

Lärare 1 syn på grupparbete respektive individuellt arbete är att hon anser att det inte finns så många 

tillfällen där elever i årskurs ett kan få arbeta i mindre grupper. Hon menar att elever i denna ålder nog 

klarar av att arbeta i par, vilket hennes elever gör ofta. Hon ser grupparbete eller pararbete som 

extraviktigt vid tillfällen där det ska reflekteras över eget tänkande och när det enligt henne ska ”pratas 

matematik”. Enligt henne är kompisstöd en viktig aspekt som hjälper elever förstå att kunskap är något 

gemensamt och tillsammans uppbyggd.  

Enligt Lärare 1 ska eleverna under arbete med lärobokens uppgifter vara tysta och koncentrera 

sig på sitt eget. Hon berättar att hennes elever arbetar mest individuellt. 

Lärare 2 anser att under tillfällen där det ska diskuteras om matematiken och problem ska lösas 

gemensamt, ska elever få jobba i mindre grupper. Enligt henne är hennes elever relativt unga för att 

klara av att hantera grupparbetets problem. Hon berättar att hennes elever oftast får arbeta individuellt 

eller i par och sedan fortsätter diskussion i helgrupp för att ta hänsyn till att alla elever har förstått. 

Hon anser att situationer där elever ska arbeta i grupper är kaotiska och mål med lektionen tappas lätt 

bort. Dock tycker hon att eleverna ska lära sig att ge kompisstöd redan från lågstadiet.  

Enligt Lärare 2 arbetar hennes elever mer individuellt, men hon önskar sig att skapa flera 

tillfällen där de kunde arbeta i mindre grupper. Under arbetet med läroboken, ska eleverna enligt henne, 

få arbeta individuellt för att kunna koncentrera sig på de problem som finns i boken.  
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Lärare 3 ser grupparbetet som en viktig del av undervisningen. Dock berättar hon att hennes elever 

sällan jobbar i mindre grupper när det gäller matematikundervisning. Hon anser att elever lär sig 

antingen genom att få hjälp av klasskompisar eller genom att själv ge stöd. Enligt henne fungerar 

grupparbete bra i hennes klass. Hon menar att vid tillfällen där lektionens mål är att arbeta laborativt 

får eleverna arbeta i mindre grupper. Hon anser att genom att diskutera i gruppen under arbetet med 

laborativt, förstår eleverna innehållet och mål med materialet bättre. 

När kunskap handlar om att öva och träna någon färdighet såsom multiplikationstabell eller 

huvudräkning, ska elever, enligt henne få arbeta individuellt. Hon anser att individuellt arbete är viktigt 

i matematikundervisningen.  

 

Lärare 4 berättar att hennes elever arbetar mycket i par. Att arbeta i mindre grupper är mycket viktigt 

för elevers lärande, säger hon. Hon menar att hennes elever har arbetat i grupper redan från årskurs ett, 

vilket gör att de är vana vid detta. Hon anser att i grupparbete-situationer är det viktigt att det finns en 

tvåvägskommunikation för att båda elever kan ha nytta av det. Meningen är, enligt henne att komma 

fram till svaret tillsammans. Hon berättar att under arbete med laborativt undervisningsmaterial delas 

elevgruppen till mindre grupper för att å ena sidan mindre material behövs och å andra sidan för att 

gruppen ska tillsammans komma fram till bättre lösningar.  

Individuellt arbete är en väsentlig del av undervisningen, berättar Lärare 4. Enligt henne arbetar 

hennes elever tyst och individuellt under arbetet med läroboken. Hon menar vidare att hon har skapat 

regler i klassrummet att under arbetet med läroboken ska alla arbeta i lugn och ro.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att alla fyra lärare delar likadana åsikter om vad det gäller kollektivt 

lärande. Alla fyra lärare anser att grupparbete och speciellt kompisstöd är en viktig aspekt i 

matematikundervisningen och genom att ge och ta emot stöd, lär sig elever att bygga upp kunskap 

tillsammans. Lärarna berättar att grupparbete används i sammanhang där det ska pratas matematik, det 

vill säga diskutera matematiska problem gemensamt samt i sammanhang där det ska arbetas laborativt.  

Lärarna kopplar individuellt arbete under matematiklektioner till tyst räkning av lärobokens 

uppgifter och till kunskaper som ska läras utantill, till exempel till huvudräkningsmetoder och 

multiplikationstabeller.  

 

Analys ur ett sociokulturellt perspektiv 

Lärarna beskriver att grupparbete används under arbetet med laborativt material. Kollektivt lärande kan 

kopplas till Säljö (2000) och hur han ser på människor som genom sociala situationer konstruerar 

kunskap gemensamt med andra människor (s.105-119). Som lärarna påpekar, ska det finnas plats för 
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gemensam reflektion och grupparbete är då ett bra arbetssätt för att elever ska få diskutera 

matematikens problem och reflektera över egna tankar kring dessa. Enligt Säljö (2000) är alla 

handlingar sampel mellan det intellektuella och manuella (s. 76), som i detta sammanhang stödjer 

lärarnas syn på varför matematiska problem ska diskuteras och reflekteras över och varför grupparbete 

är ett bra sätt att arbeta med laborativt material. Lärare 3 och 4 anser att eleverna får tillfällen att 

reflektera över laborativt arbete i mindre grupper där de tillsammans ska motivera varför uppgiften kan 

lösas på det sättet som gruppen kom på. Lärarna anser att då byggs det upp djupare förståelse av 

fenomen.   

Det centralt i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) och dess teorier om lärande kan sättas 

i stark förbindelse med de fyra lärarnas syn på grupparbete och kollektivt lärande. Lärare 4 delar Säljös 

(2000) syn på hur kreativitet ökar i gruppen och beskriver varför elever får arbeta med laborativt 

material gemensamt (s. 104-114). Detta motiverar hon att eleverna kommer fram till bättre lösningar 

när de får arbeta tillsammans. Sammanfattningsvis visar resultaten att lärarna i studien anser att 

grupparbete är ett bra arbetssätt när det gäller arbete med laborativt material. 

Med internalisering menar Säljö (2008) att vi underordnar vår omgivning genom tal och språkets 

redskap (s. 126-127). Lärarnas syn på varför grupp- eller pararbete är en viktig del av 

matematikundervisningen kan vidare kopplas till Säljös (2008) teori om språket som ett verktyg att 

formulera tänkandet, samt till teorin om språket som ett verktyg att göra kunskap kollektivt (s. 117- 

118). Lärarna i studien anser att kompisstöd är en viktig del av undervisning och påverkar positivt till 

elevers lärande. Genom att ge eller ta emot stöd, skapas djupare förståelse av matematiska problem, 

vilket bygger på tanken att elever liksom läraren delar kunskap genom tal. Ytterligare kan det 

konstateras att en likhet mellan lärarnas syn på användning av grupparbete som metod i lärande och det 

sociokulturella perspektivet, är att tänkandet enligt Säljö (2000) sker mellan människor och inom 

människor (s. 104-114). Som Lärare 2 berättar, får hennes elever först arbeta själv eller i par och sedan 

hanteras matematiska dilemman i helgrupp för att få fram det bästa sätt att lösa problemet och för att 

alla elevers förståelse har tagits hänsyn. Därmed kan man tolka det som att lärarna väljer grupparbetet 

som arbetssätt under arbete med laborativt material för att eleverna ska bygga upp kunskap 

tillsammans och koppla handlingen till tanken.  

De fyra lärarnas syn på individuellt arbete är att eleverna ska få arbeta individuellt och tyst under 

räkning av lärobokens uppgifter. Detta utfall står emot det sociokulturella perspektivet som ser att 

kunskap är konstruerad i gemensamma konkreta situationer där språket hjälper med att göra kopplingar 

mellan det abstrakta och det konkreta. Enligt de flesta lärare i studien, är individuellt arbete med 

läroboken nödvändigt för elevers lärande, men Säljö (2000) menar att för att skapa förståelse och 

underordna världen, måste språket användas (s. 104-114). Som Lärare 4 beskriver, har regler skapats 

för att eleverna ska hålla sig tysta under räkning av läroboken. Detta synsätt kan utifrån Vygotskijs 

perspektiv (Säljö, 2008) tolkas som att lärarna i studien ser kunskaperna i läroboken som att de inte är 

möjliga att arbeta med kollektivt. Grupparbete används bara i sammanhang där kunskaper värderas 
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mindre, det vill säga i sammanhang där laborativt material inblandas. De mest värdefullaste kunskaper 

ska eleverna lära sig i tystnad.  

 

Sammanfattning av resultaten 

Frågan om lärarnas syn på lärande som en social aktivitet kan sammanfattas att lärarna i studien anser 

att: 

• Kunskap konstrueras tillsammans med andra 

• Tankar delas genom tal 

• Kreativitet ökar inom gruppen 

• Djupare förståelse uppbyggs i en grupp 

• Individuellt arbete behövs också 
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Diskussion och konklusion 

Genom att undersöka lärarnas berättelser om sitt sätt att arbeta med laborativt undervisningsmaterial, 

kan det analyseras vilken syn de har på laborativt undervisningsmaterial. Lärarna som deltog i studien 

ger intryck av att de delar syn med Rystedt & Trygg (2007) och Nationellt centrum för 

matematikutbildning på vad laborativt undervisningsmaterial enligt dem är (s. 26). Sammanfattningsvis 

kan det konstateras att alla fyra lärare ser laborativt material som utrustning för verksamheten. Enligt 

Rystedt & Trygg (2013) är laborativt material något som fungerar som stöd och stimulans vid 

problemlösning och inlärning av grundläggande matematiska begrepp och så anser också lärarna i min 

studie (s.17-20). 

Det centrala som min studie kom fram till, är att laborativt undervisningsmaterial används inte enligt 

lärarna i lika stor utsträckning som läroboken, utan bara som kompletterande och till att bygga broar 

mellan abstrakta, ”normala” matematiken och konkreta matematiken. Enligt lärarna i studien används 

grupparbete som arbetssätt under arbete med laborativt material. Däremot räkning utifrån läroboken 

sker enligt lärarna individuellt.  

Att analysera frågan varför lärarna i min studie väljer att fokusera på läroboken istället för de 

laborativa lärosätten, kan en koppling till Löwings (2006) studie om lärarnas syn på matematikens 

komplexitet uppmärksammas. Lärarna i hennes studie valde att bygga sin undervisning på lärobokens 

innehåll. Att bygga undervisningen utifrån läroboken, motiverade lärarna med att de tyckte att de hade 

bristande kunskaperna när det gäller matematikens didaktik (s. 18). Som Lärare 4 i min studie 

konstaterar, ser hon på användningen av läroboken som något tryggt och därför väljer lärarna det 

istället för att ta risken att pröva någon annan metod. Som lärarna i min studie beskriver, kan det till 

exempel hända att eleverna tappar bort eller missförstår lektionens innehåll under arbetet med 

laborativt material, vilket ses som negativt.  Som Löwing (2006) presenterar i sin studie, handlar 

användning av laborativt material ofta mer om själva aktiviteten och det matematiska innehållet tappas 

(s. 128). Detta kan ses som en anledning till varför laborativt undervisningsmaterial och moment där 

det ska utnyttjas kan ses som riskabelt.  

Likadant resultat fick Skolverket (2011) under studien om laborativa lärosätt i 

matematikundervisningen. Lärarna i denna studie hade det svårt att använda laborativt material som en 

del av matematikundervisning och studien visade att lärarna använde material bara för att få elever 

sysselsätta utan att ha det matematiska innehållet i åtanke (s. 8-13). Skolverkets studie (2011) visar sig 

dock att lärarna i studien, som i min studie, har en vilja att lära sig mer om laborativt material men 

saknar didaktisk kunskap för att använda laborativt material som en del av matematikundervisningen (s. 

8-13). Samma resultat fick Pettersson (2008) som studerade lärarnas syn på vad matematiska förmågor 

är. Lärare i hennes studie använde i störst utsträckning tyst räkning av läroboken. De kände sig 

otillräckliga för att kunna planera arbete med andra metoder (s. 115). Detta kan ses som anledningen 

till att också lärare i min studie anser att arbete med laborativt material bara är något som kompletterar 
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den tysta räkningen. Att bara se arbete med laborativt material som en aktivitet och något som bryter 

den normala undervisningen kan kopplas till bristande kunskaper om hur elevers lärande i matematik 

nås.  

Liksom lärare i Skolverkets (2011) studie, visar sig lärare i min studie också intresse för laborativt 

material (s. 8-13). Lärarna i min studie ser laborativt material som något som gör undervisningen 

roligare genom att skapa meningsfulla sammanhang, vilket i sig underlättar förståelse för det abstrakta 

som läroboken presenterar. Det kan konstateras att lärarnas åsikter kring hur roliga lektioner är kan 

direkt kopplas till hur lärarna ser på elevers lust att lära. Att göra något roligt och meningsfullt, är enligt 

lärarna i min studie det väsentliga för att eleverna ska kunna minnas vad det har lärt sig. Lärarna i min 

studie såg fördelen med laborativa lärosätt att eleverna får uppleva matematiken utifrån ett annat 

perspektiv och använda flera sinnen än bara syn och hörsel. En koppling mellan lärarnas syn i 

Skolverkets (2003) studie och i min studie är att lärarna ansåg att tyst räkning av läroboken i 

matematikundervisningen inte främjar elevers lust att lära och därmed kan det fastställas att lärarna i 

min studie använder laborativt material för att ta tillvara elevers denna lust, vilket leder till att lärarna i 

min studie anser att eleverna inte har det roligt under arbetet med läroboken där det används bara några 

få sinnen.  

Moyers (2001) studie delar lärarna upp matematiken till den ”roliga” och till den ”normala” 

matematiken. Lärarna i hennes studie använde laborativ matematik till och med som en belöning efter 

arbete med läroboken. Att inte tillåta elever arbeta laborativt användes också som ett sätt att straffa 

eleverna (s. 185-187). Lärarna i min studie ser inte användning av laborativt material som lek, utan som 

något som stödjer lärande av matematiska kunskaper presenterade i läroboken.  Även om det kan sägas 

att lärarna i min studie visar sig ha ett annat sätt att se på när det gäller användning av laborativt 

material, kan det fortfarande konstateras att lärare i båda studier kopplar laborativa lärosätt till lärande 

genom lek.  

Som Runessons (1999) undersökning visar, beror skapande av variation mycket på syftet med 

lektionen eller den enskilda uppgiften (s. 177-178, 271). Lärare i min studie berättar hur de kan se 

användning av laborativt material som mer viktiga på vissa matematiska områden än andra. Detta 

faktum kan direkt kopplas till Runessons (1999) resultat som visar att det är alltid läraren som styr 

beslutet att skapa variation (s. 144- 147). Likadant resultat presenteras i Moyers och hennes kollegors 

(2013) studie om hur lärarna i USA ser på användning av laborativt material i matematikundervisning. 

Min studie, som i Runessons (1999) studie, kommer fram till att lärare styr arbetet med laborativa 

lärosätt. Detta kan nog ändras när eleverna tar sig fram i sin skolgång (s. 144- 147). Lärarna i min studie 

ser också användning av laborativt material som något som ska vara lärarstyrt. Enligt lärarna i min 

studie för att undvika kaos under arbete med laborativt material, gäller det en viss disciplin och läraren 

styr arbetet. Som lärarna i min studie berättar, kan det ses som en nackdel med laborativa lärosätt att 

mål med lektionen kan bli missförstått, men det kan kritiseras att det då inte är eleven som har 

missförstått utan läraren som själv har valt metoden som ska arbetas med. 
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Lärarna som deltog i Moyers (2013) studie ansåg när elever blir äldre är syftet med laborativt 

arbete att engagera.  Elever ska själva undersöka det bästa möjliga sättet att lösa ett problem. Denna syn 

skiljer sig radikalt från synen på hur yngre barn ska arbeta med laborativt material: för att skapa djupare 

förståelse genom en bestämd metod (s. 32). Det är intressant för fortsatt forskning att analysera varför 

lärarna anser att yngre barn inte är kapabla att göra beslut och ta ansvar över sitt eget lärande utan 

arbete med laborativt material ska vara styrt. 

En av de viktigaste fördelarna med arbetet med laborativa lärosätt i matematikundervisningen som 

lärarna i min studie såg, var att genom arbete med laborativt material skapas meningsfulla sammanhang 

och genom konkretisering kan det byggas broar mellan det abstrakta och konkreta. Som lärare i min 

studie beskriver, ser de användning av laborativa lärosätt som gynnande speciellt för elever som har 

inlärningssvårigheter. Lärarna i min studie anser därmed att eleverna har svårigheter med att förstå det 

abstrakta och därför behöver mer stöd, vilket i detta sammanhang ges genom laborativt material. Som 

vidare studien (Wilhelmsson et. al., 2012) om syn på utomhuspedagogik visar, anser lärarna att elever 

som har inlärnings- och koncentrationssvårigheter arbetar mer effektivt i utomhusmiljön (s. 34-38). 

Detta kan kopplas till min studie och lärarens syn på att skapa meningsfulla sammanhang har det lättare 

att förstå det abstrakta. Lärare anser att dessa meningsfulla sammanhang underlättar förståelse och 

därmed kan det diskuteras om varför eleverna anser att skolan och till exempel klassrummet ses som 

något dekontextualiserad. 

Under diskussion om hur lärare ser på inlärningssvårigheter kan det noteras att för att skapa 

djupare förståelse ses reflektion som en viktig del av undervisning. Som Löwing (2006) beskriver, 

händer inte konkretisering bara under arbetet med laborativt material, utan under tiden som ges för 

reflektion (s.128). Brist på reflektion kan därmed kopplas till dekontextualisering (Säljö, 2000 s. 128) 

och varför elever har det svårt att se koppling mellan det abstrakta som finns i läroboken och den 

konkreta matematiken som finns runtomkring oss. Detta däremot kan leda till inlärningssvårigheter i 

matematiken.  

En ytterligare diskussion kan formuleras kring lärarnas åsikter om att arbete med laborativt material 

tar mycket tid ifrån planeringstiden. Lärarna i min studie ser på laborativt material som något som 

används bara som kompletterande för att under planeringen av laborativt arbete måste läraren 

anstränga sig mer. Lärarna i min studie anser att de redan har en stor arbetsbelastning och för att kunna 

lägga in mer arbete med laborativt material, behövs det mer tid för planering. Men är frågan verkligen 

om tid, eller om lärarens didaktiska kunskaper, skolans resurser eller om hur mycket laborativt material 

själva läroboken presenterar? Användning av laborativt material kan bero, enligt min mening på alla 

dessa faktorer och kan därmed anses som ett intressant ämne att göra vidare undersökningar om.   
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Huvudtema 1: Lärarens bakgrund 

Undertema 1: Arbetslivserfarenhet  

Undertema 2: Utbildning  

 

Huvudtema 2: Undervisningssätt 

Undertema 1: En bra mattelektion (Hur ser en bra matematiklektion ut?) 

Undertema 2: Hur arbetar du med läroboken?  

Undertema 3: Jobbar du med annat material? Hur? Skulle du vilja arbeta med annat material 

mer? Skulle du vilja ha mer resurser till annat material? Anser du att din skola har tillräckligt 

mycket material att arbeta med? 

 

Huvudtema 3: Erfarenheter  

Undertema 1: Finns det några tillfällen när du tycker att det är speciellt bra att använda annat 

material än matteboken?  

Undertema 2: Finns det några elever som har särskilt stor nytta att använda annat material än 

matteboken?  

Undertema 3: Vad är bra med annat material än matteboken? Varför skulle du använda det 

istället för läroboken i vissa sammanhang? 

Undertema 4: Vad är mindre bra med att använda annat material än matteboken? Varför kan det 

bli besvärligt att använda annat material än matteboken? 

 

Huvudtema 4: Grupparbete & Individuellt arbete 

Undertema 1: Lärarens syn på grupparbete (Hur ser du på grupparbete i 

matematikundervisning?) (När anser du att eleverna ska få arbeta i grupp?)  

Undertema 2: Lärarens syn på individuellt arbete (I vilken lektionstillfälle ska det arbetas 

individuellt, eller vilket matematiskt innehåll ska bearbetas individuellt?) 


