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Sammanfattning  

Författaren har under sin verksamma tid som lärare upplevt att laborativt arbetssätt 

används i väldigt liten utsträckning i matematikundervisning. Därför är syftet med 

uppsatsen att ta reda på varför lärare inte använder laborativt arbetssätt i större ut-

sträckning då forskning menar att det är positivt för lärandet. För att göra det har två 

frågeställningar utformats och dessa är: I vilken utsträckning använder lärare på låg- 

respektive mellanstadiet laborativt material i matematikundervisningen? samt vilka be-

gränsningar finns det för att arbeta med laborativt material i matematiken? Metodtri-

angulering med hjälp av enkätundersökning, observationer och intervjuer har använts 

för att samla in data och analysen har genomförts genom att använda tematisk analys. 

I analysen visade det sig fyra teman; tid, ekonomi, läromedel samt laborativ matematik. 

Resultatet av studien visar att laborativt arbetssätt används i större utsträckning på låg-

stadiet jämfört med mellanstadiet men att det används i liten utsträckning på de två 

stadierna. Anledningarna till detta var enligt studien att lärarna upplever att det tar 

längre tid att ha en laborativ lektion, en del av lärarna upplevde att de kände en tids-

press för att hinna med läromedlet. Några av lärarna lyfte att det beror på ekonomin, 

det kostar mycket att köpa in material och bekosta kompetensutveckling. 
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1 Inledning  

Efter att ha arbetat som verksam lärare samt observationer genom min nuvarande ut-

bildning har jag upplevt att matematikundervisningen i dagens skola oftast är styrda 

av läromedlet i undervisningen, det skriver även Skolverket (2003) i sin rapport. Ele-

verna ska ”nöta” in proceduren för det berörda området och användningen av labora-

tivt material är väldigt begränsat. Min upplevelse är att laborativt arbetssätt används i 

större utsträckning på lågstadiet jämfört med mellanstadiet vilket kan vara helt natur-

ligt då barn inte har utvecklat de abstrakta tankarna i matematiken då de flesta områden 

som ska bearbetas är nya. Även på mellanstadiet möter eleverna nya områden som ska 

bearbetas men här repeterar de även områden där eleverna kanske redan har utvecklat 

de abstrakta tankarna. Eftersom det är repetition inom redan bearbetade områden kan 

det ge känslan av att laborativt material används mindre än på lågstadiet. Då lärare 

använder laborativt material används det enligt mig många gånger för att bryta av med 

en rolig grej så som spel, men det uttalas inget syfte.  

Att arbeta med laborativt material förespråkas av flera forskare och det finns en re-

kommendation av “National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)” (Boggan, 

Harper, & Whitmire, 2010) att använda laborativt material i alla årskurser när nya be-

grepp ska introduceras. Under min nuvarande utbildning har jag ställt mig frågande 

till vad det är som gör att laborativt arbetssätt används i så liten utsträckning som det 

gör, då forskning menar att det är gynnsamt för inlärningen hos eleverna att variera 

arbetssätt och att använda laborativt material (Istiandaru, Istihapsari, Prahmana, Setya-

wan, & Hendroanto, 2017; Golafshani, 2013; Kling Sackerud, 2009).  

Sedan tidigare finns det mycket forskning om vilka fördelar det finns med att arbeta 

med laborativt material och laborativt arbetssätt (Boggan et al., 2010; Golafshani, 2013; 

Hidayah, Dwijanto & Istiandaru, 2018; Kling Sackerud, 2009; Kontas, 2016). Därför är 

syftet med den här studien att undersöka om vad det är som påverkar att lärare inte 

använder laborativt material i större utsträckning i dagens matematikundervisning då 

forskning visar att det är positivt för förståelsen.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel redovisas vad tidigare forskning och litteratur inom det aktuella forsk-

ningsområdet redan visat. I underrubrik ett kommer tidigare forskning att redovisas 

och i underrubrik två kommer det redovisas vad styrdokumenten säger angående la-

borativt arbetssätt. 

2.1 Tidigare forskning 

Att använda laborativt material för att lära sig matematik är ett forskat område och 

själva konceptet att arbeta med material är inte någon ny arbetsmetod utan det har fö-

rekommit under flera århundranden (Boggan et al., 2010). Under denna underrubrik 

har den tidigare forskningen delats in i flera underrubriker. Först beskrivs historiken 

om laborativt material, sedan kommer vikten av lärarens syfte och inställning till labo-

rativt material. Efter det kommer studien att ta upp vilka fördelar det är med laborativt 

material som följs av vad det innebär om undervisningen är läromedelstyrt, rubriken 

avslutas med att ta upp att laborativt arbetssätt ökar och vilka fördelar det är med att 

variera undervisningsmetoderna.  

2.1.1 Historik 

Genom historien har människan använt allt från majskorn och stenar till pinnar för att 

räkna, det har även funnits kulramar i många århundraden för att på så sätt konkreti-

sera det matematiska (Boggan et al., 2010). De första laborativa materialen för matema-

tikundervisningen kom på slutet av 1800-talet, syftet med materialet var att stimulera 

flera olika sinnen vid inlärningen av matematiken. Redan i början av 1900-talet hade 

forskningen kommit fram till att laborativt material var nödvändigt att använda när 

undervisning i matematik genomfördes på grundskolan (Boggan et al., 2010). 

 

2.1.2 Laborativt material ska fylla ett syfte 

För att arbeta med ett laborativt arbetssätt och laborativt material måste lärarna ha en 

tydlig planering och syfte med lektionen och arbetssättet, detta gäller vid användning 

av allt laborativt material, vare sig det är klossar eller spel ( Hidayah et al., 2018; Isti-

andaru et al., 2017; Kontas, 2016). Att använda ett laborativt material garanterar inte en 

djupare förståelse för vad som ska bearbetas om inte materialet är anpassat till det om-

råde som ska bearbetas (Kling Sackerud, 2009). Det är dessutom viktigt med återkopp-

ling efter att eleverna har arbetat med laborativt material för att eleverna ska få den 

djupare förståelsen (Kling Sackerud, 2009).  

Läraren måste använda material och metoder som är anpassat för lärandemålet 

om hen väljer att arbeta med laborativt material(Istiandaru et al., 2017). Läraren måste 

ha en tydlighet om hur materialet ska användas för att konkretisera området, om 

materialet inte används på rätt sätt kommer inte heller det vara givet att resultatet blir 

framgångsrikt (Istiandaru et al., 2017). Används materialet på rätt sätt kan eleverna med 

hjälp av läraren bygga upp sin egen kunskap, men då måste även eleverna ha förståelse 

för hur materialet ska användas och att det inte är leksaker utan faktiskt något som 

används för att konkretisera det abstrakta inom matematiken (Istiandaru et al., 2017).  



 

3 

 

Forskning rekommenderar att laborativt material ska användas kontinuerligt i 

undervisningen då detta gynnar samtliga elever. Det krävs dock att läraren anpassar 

materialet utifrån vilken problematik som eleven har samt vilken utvecklingsnivå ele-

ven har, detta för att det abstrakta i matematiken ska bli mer förståeligt och matemati-

ken ska bli mer verklig för eleverna (Boggan et al., 2010; Golafshani, 2013). 

 

2.1.3 Lärarens inställning 

Lärarens inställning till laborativt arbetssätt är avgörande om det ska bli en fördjupad 

kunskap eller inte. I studien som Hidayah et al. (2018) genomförde ansåg många lärare 

att det laborativa arbetssättet var slöseri med tid då de ansåg att det inte var ett me-

ningsfullt arbete. Hidayah et al. (2018) menar att lärarnas åsikter kan bero på att de har 

använt det laborativa materialet på felaktigt sätt och därför inte fått den effekt som kan 

förväntas. Lärare i samma studie svarade att de använder laborativt material om de 

upplever att de har extra tid, alltså inget dom schemalägger kontinuerligt (Hidayah et 

al., 2018).  

Använder en lärare laborativt arbetssätt för att det ska vara en rolig lektion för-

svinner själva syftet med arbetssättet (Golafshani, 2013). Om läraren anser att laborativa 

arbetsmetoder ger positiva effekter för eleverna används det i undervisningen. Men 

anser läraren att det är en sekundär inlärningsmetod kommer läraren omedvetet signa-

lera till eleverna att materialet endast är till för att leka med, och då kommer eleverna 

inte att lära sig det som materialet är till för att fördjupa sig i. Att ha en positiv inställ-

ning till laborativt material är avgörande om det kommer att vara en lyckad arbetsme-

tod (Golafshani, 2013).  

 

2.1.4 Fördelar med laborativ matematik 

Konkretisering av det matematiska med hjälp av laborativt material ökar, enligt forsk-

ning, elevernas förståelse för det abstrakta som matematiken innehåller (Boggan et al., 

2010; Golafshani, 2013; Hidayah et al., 2018; Kling Sackerud, 2009; Kontas, 2016). Labo-

rativt material används även för att eleverna ska få utveckla sina matematiska kun-

skaper (Boggan et al., 2010; Golafshani, 2013; Hidayah et al., 2018; Kling Sackerud, 2009; 

Kontas, 2016).  

Det finns även forskning som visar att matematikångest kan dämpas och den kog-

nitiva förmågan ökar om eleverna får arbeta med laborativt material men forskningen 

menar även att klassrumsmiljön påverkas positivt (Boggan et al., 2010; Kontas, 2016). 

Om läraren är engagerad i området och visar detta för eleverna påverkas även ele-

vernas engagemang och deras motivation för ämnet ökar, dessutom blir inställningen 

till matematiken mer positiv då eleverna får använda laborativt material i deras under-

visning (Hidayah et al., 2018; Kontas, 2016). Elevernas motivation för ämnet ökar även 

om eleverna får möjlighet att variera färdighetsträningen med laborativt arbetssätt 

(Rystedt & Trygg, 2010). 

 

2.1.5 Att arbeta läromedelsstyrt 

Att arbeta läromedelsstyrt är en arbetsmodell som framförallt dominerar i matematik-

undervisningen i de senare åren av grundskolan och det innebär att eleverna arbetar 

enskilt och testas av med diagnoser, denna modell är tydligast i årskurs fem och årskurs 
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sju till nio (Skolverket, 2003). Även en granskning som Skolinspektionen (2010) genom-

förde visade att det enskilda mekaniska räknandet i matematikboken dominerade även 

i undervisningen på gymnasiet. Även Sidenvall, Lithner och Jäder (2015) menar att lär-

oboken är central för undervisningen i den svenska gymnasieskolan. Att läroboken har 

en central roll i matematikundervisningen kan vara fördelaktigt för många men det be-

ror på hur boken används i undervisningen (Skolverket, 2003).  

Läromedelstyrd matematikundervisning kan bli ett enformigt arbetssätt vilket inte 

gynnar lusten att lära. Matematikundervisningen bör ge en djupare förståelse istället 

för att lägga för stort fokus på beräkningsregler och procedurer (Jäder, Lithner, & Si-

denvall, 2019). Genom att endast ha en läromedelstyrd undervisning ges eleverna möj-

lighet att träna procedurer och färdigheten men det ger inte den djupare förståelsen för 

området (Jäder et al., 2019). Fokus i undervisningen ligger på att lösa uppgifter i läro-

medlet då detta verktyg anses som det viktigaste verktyget för läraren och mindre upp-

märksamhet ges till problemlösning (Brehmer, Ryve, & Van Steenbrugge, 2016). Att 

Sverige är starkt påverkad av läromedel i matematikundervisningen menar även menar 

även Rystedt och Trygg på Nationellt centrum för matematikundervisning, NCM. Rys-

tedt och Trygg (2010) skriver att undervisningen i matematik överlag är otillräcklig när 

det gäller att eleverna ska få möjlighet att utveckla det centrala i matematiken, detta 

gäller allt förutom procedurhanteringen. Detta har att göra med att undervisningen 

många gånger är läromedelstyrt och läromedlen är fokuserade på just procedurhante-

ring (Rystedt & Trygg, 2010). 

Många lärare som var med i Skolinspektionens granskning uppger att de använder 

sig av läroboken för att då får eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt (Skolinspekt-

ionen, 2010). I granskningen som Skolverket (2003) genomförde svarade intervjuade 

lärare att de använde sig av enskilt arbete i läromedlet på grund av två anledningar och 

att detta var för de ansåg att alla elever fick möjlighet att arbeta från sina egna förutsätt-

ningar men att det även är ett lättare arbetssätt vid undervisning med stora grupper. 

Att arbeta med alternativa undervisningsmetoder är betungande och stökigt (Skolver-

ket, 2003).  

Det kan vara kritiskt om elever överger sina informella och personliga lösningsstra-

tegier för tidigt för att istället arbeta med den mer formella och generella skolmatema-

tiken, det är även kritiskt om det blir för stort fokus på räkning istället för matematiska 

idéer (Skolverket, 2003). Granskningen som Skolverket (2003) gjorde visar att det finns 

tydliga tendenser att undervisningen sker på detta sätt, det har även visat sig att fär-

dighet går före förståelse, det handlar om att räkna så många tal som möjligt ofta enskilt.  

Under de tidiga åren finns det en lust hos eleverna att de vill lära och detta tas ofta 

tillvara på, detta genom att eleverna får använda flera sinnen vid de lärtillfälle som ge-

nomförs (Skolverket, 2003).  

 

2.1.6 Användning av laborativt arbetssätt ökar 

Resultaten i matematiken har varit låga i Kanada och Golafshani (2013) ställer sig frå-

gade till vad detta beror på då matematik anses vara ett viktigt ämne. För att förändra 

ett resultat måste det till en förändrad metodik i klassrummet. I studien som Golafshani 

(2013) genomförde visade det sig att lärarna idag använder sig av laborativt arbetssätt 

i större utsträckning jämfört med tidigare. Det Golafshani (2013) ställer sig frågande till 

är om lärarna har sett de positiva effekterna av detta arbetssätt eller om det är för att 

läroplanen kräver att de använder arbetssättet.  
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Studier visar att laborativt material inte används i lika stor utsträckning i de högre 

åren i matematikundervisningen, detta kan bero på lärarnas brist av information om 

hur laborativt material kan användas för att konkretisera de aktuella områdena (Kontas, 

2016).  

 

2.1.7 Att arbeta med varierad undervisning 

Att använda sig av både lärarledda genomgångar, enskilt arbete i matematikboken 

samt att använda laborativt material är ett positivt komplement till varandra för att ge 

alla elever möjlighet att tillgodose sig kunskaperna (Istiandaru et al., 2017; Golafshani, 

2013; Kling Sackerud, 2009). Att arbeta genom endast ett arbetssätt garanterar inte att 

det blir hög kvalitet på undervisningen utan det krävs variation (Skolverket, 2003). Rys-

tedt och Trygg (2010) mötte i sin studie många lärare som ansåg att laborativt arbetssätt 

bidrar till ökad förståelse samt att många lärare har sett fördelar med att arbeta med 

många sinnen för att lära sig det matematiska. Skolverket (2003) menar att i skolan idag 

måste eleverna sluta tidigt med andra representationsformer och att det i huvudsak är 

text och talat språk som används, detta trots att de är i behov av mer konkretiserad 

undervisning. Det är viktigt att läraren varierar och är flexibel i undervisningen för att 

öka elevernas lust att lära (Skolverket, 2003). Utbildningens kvalitet kan förbättras ge-

nom att bland annat variera arbetssätt med laborativa metoder både enskilt och i grupp 

och att minska dominansen av läroboken till förmån för andra undervisningsmaterial 

(Skolverket, 2003).  

För att få den fördjupade förståelsen är det viktigt att inte fastna i det laborativa 

arbetssättet utan att knyta ihop detta med det abstrakta i matematiken (Hidayah et al., 

2018). Laborativt material ska bygga en bro mellan det formella och det informella inom 

matematiken (Boggan et al., 2010). Golafshani (2013) menar att det inte är lärarens upp-

gift att vara en förmedlare av den matematiska kunskapen utan däremot hjälpa ele-

verna i sin uppbyggnad av kunskap.  

2.2 Styrdokumenten 
Läroplanen för grundskolan är det som alla pedagoger arbetar mot i sin undervisning, 

den innehåller de riktlinjer som pedagogerna måste anpassa sin undervisning efter. I 

kunskapskraven för årskurs tre står det tydligt att eleverna ska kunna använda sig av 

konkret material för att beskriva och samtala om hur det går tillväga för att lösa problem 

samt förklara begrepps egenskaper med konkret material eller symboler (Skolverket, 

2019). I kunskapskraven för E i årskurs sex står det att eleverna ska kunna beskriva 

begrepp med olika matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2019). Skillnaden mellan 

kunskapskraven i årskurs tre och i årskurs sex är att det står uttryckligen i kunskaps-

kraven för årskurs tre att konkret material ska användas och detta skrivs inte ut i kun-

skapskraven för årskurs sex. I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skol-

verket, 2017) framgår det att eleverna ska ha möjlighet att utveckla förmågan att analy-

sera begreppen inom matematiken och finna ett samband mellan olika begrepp. För att 

kunna få den förståelsen kan konkret material användas (Skolverket, 2017). Det står 

även i kommentarmaterialet att konkret material ska användas i de lägre skolåren samt 

i de lägre betygsnivåerna (Skolverket, 2017).  
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3 Begrepp 

Denna del av arbetet består av konkretisering av de begrepp som kommer att användas 

som analysverktyg i studien och när empirin ska diskuteras. För att tydliggöra vad 

dessa begrepp innebär i denna studie måste de förklaras hur de används i arbetet.  

Laborativt material innebär att eleverna får något konkret material som ska ge ele-

verna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet (Boggan et al., 2010; Rystedt & 

Trygg, 2013). Eleverna ska få möjlighet att använda laborativt material för att konkreti-

sera matematiken (Istiandaru et al., 2017). Föremålet är utformat så att eleverna ska 

kunna förstå det matematiska innehållet genom att använda materialet. Viktigt är att 

eleverna ska kunna känna på dem fysiskt, de ska kunna flyttas och ge eleverna möjlig-

het att använda flera sinnen (Istiandaru et al., 2017). Matematiska spel menar Istiandaru 

et al. (2017) är bra att använda vid fördjupning och främja ett roligt lärande, då eleverna 

ska fördjupa sig eller träna mer på ett problem och kan vid dessa tillfällen räknas som 

laborativt material, exempel på sådant spel är ”AHA! Multiplikation och Division”. La-

borativt material kan vara sådant som läraren konstruerar själv så som plockmaterial 

till exempel stenar och pärlor men det kan även vara material som är pedagogiskt fram-

taget för att fylla ett specifikt syfte (Kilhamn, 2018), exempel på pedagogiskt material 

kan vara cuisenairestavar (bilaga 8), centikuber eller geometriska figurer.  

Laborativt arbetssätt är när eleverna får arbeta aktivt med både kropp och hjärna för 

att få en fördjupad kunskap av det berörda området. Laborativt arbetssätt innebär att 

eleverna ska få möjlighet att förstå med några av våra fem sinnen till exempel se och 

känna (Rystedt & Trygg, 2010). 
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4 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att ta reda på om hypotesen att laborativt material inte används i 

så stor utsträckning stämmer. Det är intressant att undersöka eftersom forskning visar 

att laborativt material i matematikundervisningen är positivt för elevernas kunskaps-

utveckling, motivation och självförtroende i matematik. 

För att ta reda på detta syfte har studien följande forskningsfrågor: 

 
1. I vilken utsträckning använder lärare på låg- respektive mellanstadiet laborativt 

material i matematikundervisningen? 

2. Vilka begränsningar finns det för att arbeta med laborativt material i matemati-

ken? 
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5 Metod 

Denna rubrik delas in i mindre underrubriker. Under första underrubriken kommer 

metodvalet, med underrubriker som bearbetar vilka metoder som har använts, hur stu-

dien har svarat mot forskningens etik, studiens validitet och reliabilitet och avslutas 

med metoddiskussionen. I andra underrubriken presenteras urvalet av populationen 

och stickprov att presenteras. Under tredje underrubriken presenteras hur studiens ge-

nomförande har skett och kapitlet avslutas med underrubrik fyra där bearbetningen 

och analysen av data presenteras. 

5.1 Metodval 
Denna studie har använt metodtriangulering vilket bidrar till att de olika kvantitativa 

och kvalitativa metoderna kan stödjas av varandra (Stukát, 2011). De metoder som har 

valts för studien är enkätundersökning, observationer samt intervjuer.  

 

5.1.1 Enkätundersökning 

För att ta reda på forskningsfråga ett samt för att se om misstankarna att mellanstadie-

lärare arbetar mindre med laborativt material än vad lågstadielärare gör, fick anställda 

i en mindre kommun i Sveriges inland svara på en enkätundersökning. Eliasson (2013) 

menar att enkätundersökningar är bra då man vill kunna få en statistik, och då syftet 

med denna enkätundersökning var just att se om hypotesen stämde passade en kvanti-

tativ undersökning för ändamålet.  

 

5.1.2 Observationer 

För att få svar på vad en del av lärarna menade med sitt svar alla lektioner på enkätun-

dersökningen genomfördes observationer för att få en kompletterande bild av lärarens 

svar. Eliasson (2013) menar att för att få en djupare och mer exakt bild av en frågeställ-

ning är det bättre att använda sig av kvalitativa metoder. Enligt Eliasson (2013) finns 

det fyra typer av observatörsroller, dessa är ”den renodlade deltagaren”, den observe-

rande deltagaren”, ”den deltagande observatören” samt ” ”den renodlade observatören” 

(Eliasson, 2013, s. 22-23). Under observationerna i denna studie antogs rollen som den 

deltagande observatören som innebär att man studerar miljön runt omkring och obser-

vationerna är endast för observatören, men frågor kan ställas för att få ett förtydligande 

i de observationer som har gjorts (Eliasson, 2013). Observationer genomfördes på två 

lektioner, där lärarna i respektive klass hade svarat att de använde laborativt material 

på alla sina lektioner.  

 

5.1.3 Intervjuer 

För att få svar på forskningsfråga två valdes sedan en kvalitativ metod ut, denna var 

intervjuer. Eliasson (2013) menar att det finns olika typer av intervjuer, ”ostrukturerade 

intervjuer”, ”semi- eller halvstrukturerade intervjuer” samt ”strukturerade intervjuer” 

(Eliasson, 2013, s. 26). Intervjuerna för denna studie genomfördes som ostrukturerad 

intervju. Den typen av intervju har inte många huvudfrågor utan det ger den intervju-

ade möjligheten att utveckla sina svar utan att det påverkar empiriinsamlingen. Det 
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finns möjlighet att gå djupare i ämnet om man använder den typ av intervjuer (Eliasson, 

2013). 

 

5.1.4 Forskningsetik 

På 1940-talet formulerade Robert Merton fyra principer som visar hur moralen ska vara 

inom vetenskapen och dessa har haft en stor betydelse när diskussioner om forsknings-

etiken sker (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa principer brukar kallas ”CUDOS-kraven 

(Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism)” (Vetenskaps-

rådet, 2017, s.13). Denna studie har tagit dessa principer i beaktandet i enkätundersök-

ningen, observationerna samt intervjuerna. 

Communism (C) betyder att samhället ska ha rätt att ta del av resultatet efter avslu-

tad forskning (Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien fick deltagarna möjlighet att 

lämna sin mailadress i enkätundersökningen för att kunna ta del av resultatet efter av-

slutad studie.  

Universalism (U) innebär att arbetet inte ska bedömas utifrån något annat än veten-

skapliga aspekter. Därför ska man inte fråga efter ursprung, kön och ställning när man 

ska ta ställning till resultatet i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien 

har inga aspekter utifrån dessa tre uppgifter tagits i beaktande när resultatets hållbarhet 

diskuterats. 

Disinterestedness (D) betyder att forskaren inte ska ha några andra motiv i sin forsk-

ning än att bidra med ny kunskap till forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Inför arbetet 

med den här studien har ingen tidigare erfarenhet funnits utan det är endast hypoteser 

att arbetet har bedrivits på ett visst sätt som har legat som underlag inför forskningen, 

därför har det inte funnits några andra motiv än att just ta reda på om hypotesen stäm-

mer att laborativt material inte används i så stor utsträckning som den bör då forskning 

visar att det är positivt för elevernas utveckling. 

Organized Scepticism (OS) innebär att forskaren kontinuerligt ska ifrågasätta och 

granska empirin, men hen ska inte göra en bedömning innan det finns tillräckligt med 

material för att göra en kvalificerad bedömning (Vetenskapsrådet, 2017). Under tiden 

arbetet med denna studie genomfördes, har anteckningar tagits när det kommer fram 

intressanta saker, däremot började inte själva bearbetningen av empirin förrän allt 

material var insamlat.  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer som berör all 

forskning som sker i Sverige. Dessa fyra principer har tagits fram för att skydda upp-

giftslämnaren som deltar i en studie. De fyra forskningsetiska principerna är informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Denna studie har även tagit dessa principer i beaktande i enkätundersökningen, 

intervjuerna samt observationerna. 

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera de berörda 

vad syftet är med undersökningen det ska även framgå att det är frivilligt att delta i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studien har deltagarna fått flera informat-

ionsbrev. Inför enkätundersökningen skickades ett missivbrev ut (bilaga 1) nästa steg 

var att observera några lärare och intervjua dessa samt de övriga lärarna som hade blivit 

utvalda för intervju, då fick de ytterligare ett missivbrev (bilaga 3) på detta stod inte 

något om anonymitet då de redan hade fått den information i det första missivbrevet. 

Slutligen skickades även ett informationsbrev till vårdnadshavare (bilaga 4) till de ele-

ver där observationerna skulle genomföras. 
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Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva bestämmer om de vill vara med i 

undersökningen och deltagaren har när som helst rätt att avbryta sin delaktighet. Om 

undersökningen gäller deltagare under femton år bör samtycke inhämtas från vård-

nadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). Alla har gett sitt samtycke i den här studien och 

vid intervjuerna samt observationerna har den deltagande delgivits information om att 

de när som helst kan avbryta. Samtycke från vårdnadshavare för observationerna be-

dömdes inte vara nödvändigt då observationen gällde läraren och vilka arbetsmetoder 

hon använde. 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personuppgifter ska förvaras på 

ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie 

har all data avkodats så att endast skribenten vet vem som är deltagaren, i studien har 

även de intervjuade personerna fått fiktiva namn för att säkerställa anonymiteten. 

Nyttjandekravet står för att det endast för forskningsändamålet materialet ska an-

vändas. Det får inte nyttjas för kommersiellt eller syften som inte är vetenskapliga (Ve-

tenskapsrådet, 2002). Allt material som användes för denna studie kasserades efter av-

slutad studie. 

 

5.1.5 Validitet och reliabilitet 

Att en undersökning har en hög validitet och reliabilitet är viktigt för att visa att under-

sökningen är trovärdig (Eliasson, 2013). Eliasson (2013) menar att om en studie har en 

hög reliabilitet betyder det att om denna undersökning skulle genomföras igen med 

samma typ av population ger samma resultat. Att en studie har en hög validitet innebär 

att studien verkligen mäter det som är tänkt att mäta (Eliasson, 2013). Eliasson (2013) 

menar att för att en undersökning ska få en hög validitet krävs det även en hög reliabi-

litet och det är viktigt att frågeställningen är klar just för att veta vad det är som ska 

mätas. 

I den här studien användes tre olika mätinstrument, enkätundersökning, observat-

ioner samt intervjuer. Först formulerades frågorna till enkätundersökningen (bilaga 2). 

För att säkerställa att undersökningen hade hög validitet fick tio individer som skulle 

kunna ingå i populationen besvara enkätfrågorna detta för att säkerställa att studien 

fick svar på det som skulle mätas, men dessa individer var andra individer än de som 

ingick i det slutgiltiga urvalet. Nästa steg var att skapa observationsschemat (bilaga 5). 

Dessa observationer genomfördes för att två av de utvalda lärarna hade svarat att de 

alltid använder laborativt material på alla sina lektioner. Därför använder sig studien 

av metodtriangulering för att ge kompletterande bilder av lärarnas svar på enkätunder-

sökningen och hur de menade att de alltid använda sig av laborativt material. Slutligen 

skrevs frågorna till intervjuerna (bilaga 6), även här fick individer som skulle kunna 

ingå i populationen genomföra en intervju. Syftet var att undersöka om frågorna var 

tillräckligt täckande samt om det kunde leda till några fler frågor, vid detta tillfälle in-

tervjuades fyra individer.  

 

5.1.6 Metoddiskussion 

Det finns många fördelar med att använda metodtriangulering vid undersökningar, 

kvantitativa metoder kan ge en bredd och kvalitativa metoder kan ge ett djup (Stukát, 

2011).  
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Genom att använda kvantitativa metoder som enkätundersökningar får man ett re-

sultat som det sedan kan sättas siffror på och metoden kan undersöka flera olika områ-

den (Eliasson, 2013), till exempel som i denna undersökning då enkäten användes för 

att se om laborativt material användes i större utsträckning på lågstadiet jämfört med 

mellanstadiet. Kvantitativa metoder är även bra om man i undersökningen vill kolla en 

större grupp för studien, dessutom är det oftast lite efterarbete (Eliasson, 2013). 

Alla metoder har även sina nackdelar. Nackdelarna med kvantitativa metoder är att 

förberedelserna är väldigt viktiga inför undersökningen eftersom det inte går att kom-

plettera efteråt (Eliasson, 2013). Metoden är inte att rekommendera när man i under-

sökningen vill veta mer djupgående i det specifika området (Eliasson, 2013). 

Att inleda studien med hjälp av enkätundersökning var ett strategiskt beslut då 

undersökningen ville se om hypotesen att användningen av laborativt material i mate-

matikundervisningen minskade ju äldre eleverna blev stämde. Frågorna i enkäten var 

väldigt styrda för att minska risken för tolkning. Efter genomförd enkätundersökning 

upptäcktes det dock att en av enkätfrågorna inte gav ett tydligt svar. Det var fråga fyra 

(bilaga 2), där skulle läraren svara på hur ofta de arbetade med laborativt material. Sva-

ren annat eller alla lektioner blev tolkningssvar. På grund av att svaret annat kunde be-

tyda vad som helst valdes två lärare ut för intervju så att de fick redogöra vad de me-

nade med svaret. Två av lärarna som svarade alla lektioner valdes inte bara ut för inter-

vju utan även för observation, detta för att visuellt kunna se hur de använder laborativt 

material i sin undervisning. Om samma undersökning ska genomföras igen måste 

denna fråga förtydligas genom att läraren måste svara på följdfrågor om dessa svar 

väljs, till exempel om de svarar alla lektioner måste läraren förklara på vilket sätt de ar-

betar med det på alla lektioner. Om de svarar annat måste de redogöra vad de menar 

med sitt svar.  

Även kvalitativa metoder har många fördelar vid en studie. Att använda kvalitativa 

metoder som observationer och intervjuer är att föredra när man i studien vill fördjupa 

sig inom ett område. Metoden är även en fördel då man med kvalitativa metoder kan 

samla in material så länge det behövs, eftersom man vet vem som har blivit observerad 

eller intervjuad och man kan ställa tilläggsfrågor vid behov. En annan fördel med kva-

litativa metoder är att det är en flexibel metod som med fördel kan kombineras med 

andra metoder (Eliasson, 2013). 

Kvalitativa metoder har även sina nackdelar en av dessa nackdelar är att metoden 

inte är lämplig om man i undersökningen vill kunna mäta resultatet i siffror eller kunna 

generalisera det till ett större sammanhang (Eliasson, 2013). 

Att använda observationer och intervjuer var en positiv metod i studien då dessa 

metoder ger en tydligare bild av vad lärarna menar med laborativt arbetssätt och de får 

möjlighet att utveckla sina svar från enkätundersökningen. Nackdelen med observat-

ioner är att läraren vet vad som ska observeras och de kan anpassa undervisningen efter 

det vilket gör att det inte alltid är säkert att observationen ger en rättvis bild av lärarens 

vanliga undervisning. För att öka validiteten och reliabiliteten i denna studie skulle de 

utvalda lärarna observerats under flera efterföljande lektioner.  
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5.2 Urval  
I denna studie har urvalet skett på två plan. För den kvantitativa metoden valdes lärare 

som är verksamma i en mindre kommun i Sveriges inland ut. Lärarna arbetade från 

årskurs ett till sex. Det var lärare som hade arbetat allt från sex månader till över trettio 

år som besvarade enkäten och det var totalt åtta olika skolor som representerades i en-

kätundersökningen. Det var tjugonio lärare som besvarade enkäten. 

Efter enkätundersökningen valdes sedan sex lärare ut för att genomföra intervju, 

alla som var med i undersökningen var kvinnor. Tre lärare från lågstadiet valdes ut och 

tre lärare från mellanstadiet. Urvalet baserades på hur ofta de använder laborativt 

material i sin undervisning, hur länge de har varit verksam som lärare samt vilken typ 

av skola de arbetar på, detta för att få en spridning av de olika förutsättningar som 

skolorna kan tillhandahålla. En av lågstadielärarna och en av mellanstadielärarna blev 

även utvalda att bli observerade då de svarade på enkäten att eleverna använde labo-

rativt material på alla lektioner.  

Av respekt för informanterna kommer fiktiva namn att användas i denna studie, de 

kommer att benämnas som Anna, Berit, Cecilia, Daniella, Eva och Filippa. 

Anna: Hon arbetar som lågstadielärare på en skola i kommunens huvudort där det 

finns klasser från förskoleklass till årskurs tre. Hon har arbetar över 31 år som lågstadi-

elärare.  

Berit: Hon arbetar som lågstadielärare på en skola i kommunens huvudort där det 

finns klasser från förskoleklass till årskurs tre. Hon har arbetat som lärare mindre än 5 

år. 

Cecilia: Hon arbetar som lågstadielärare på en skola i kommunens huvudort där det 

finns klasser från förskoleklass till årskurs tre. Hon har arbetat som lärare mellan 16-20 

år. 

Daniella: Hon arbetar som mellanstadielärare på en skola i kommunens huvudort. 

Där finns det klasser från förskoleklass till årskurs nio. Hon har arbetat som lärare i 6-

10 år. 

Eva: Hon arbetar som mellanstadielärare i en byskola cirka en mil från kommunens 

huvudort. Där finns det klasser från förskoleklass till årskurs sex. Hon har arbetat som 

lärare i 16-20 år. 

Filippa: Hon arbetar som mellanstadielärare på en skola i kommunens huvudort. 

Där finns det klasser från årskurs fyra till årskurs nio. Hon har arbetat som lärare i 21-

25 år. 
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5.3 Genomförande 
För att säkerställa audit trail sammanställs nedan vilka steg som har genomförts och i 

vilken ordning. Audit trail innebär att varje steg i undersökningen redovisas för att ge 

andra möjlighet att gå tillbaka och granska dessa steg. 

För att samla in data till denna studie, började arbetet med att skicka ut ett mail till 

de som ingick i matematiknätverket i den aktuella kommunen, för att på så sätt få kon-

taktuppgifter till de som arbetar som matematiklärare på de olika skolorna i kommunen. 

Efter att ha mottagit kontaktuppgifter för populationen för studien skickades ett mail 

ut till individerna med förfrågan om att vara med i studien (bilaga 1). I mailet framgick 

även vad studien benämner som laborativt material och att det kunde bli intervju bero-

ende på vilka svar som redovisades i enkätundersökningen (bilaga 2). 

Efter att enkäten hade blivit besvarad började arbetet med att välja ut vilka individer 

som skulle användas som stickprov för de observationer och intervjuer som skulle ge-

nomföras. Då individerna hade valts ut kontaktades dessa med ytterligare ett mail där 

det framgick att de hade blivit utvalda för att intervjuas och två av dem hade även blivit 

utvald för observation (bilaga 3).  

Inför observationerna skickades ett informationsbrev till vårdnadshavare (bilaga 4) 

ut till de individer som skulle observeras så att de kunde dela ut detta till vårdnadsha-

varna. Att använda observationer är en bra metod om man vill undersöka vad männi-

skor gör så att det inte bara är något som de säger att de gör (Stukát, 2011). 

Det som observerades under lektionerna var uppstarten och introduceringen av 

lektionen, om syftet av lektionen introduceras i början av lektionen, vilket laborativt 

material som läraren använde sig av under lektionen, vad eleverna gjorde med materi-

alet, vilka problemställningar det var som eleverna skulle lösa med hjälp av materialet 

samt lärarens roll under arbetets gång. 

Observationerna genomfördes innan intervjuerna, detta för att lärarna inte skulle bli 

påverkad av frågornas karaktär utan att lektionerna genomfördes så som läraren hade 

planerat. Efter att observationerna hade genomförts intervjuades både de lärare som 

hade blivit observerade, samt de övriga lärarna. Intervjufrågorna var öppna frågor vil-

ket gav individerna möjlighet att utveckla sina svar samt forma svaret som de själva 

ville. Intervjuerna ägde rum i lektionssalen efter att eleverna hade slutat. Varje intervju 

hade avsatt tid på sextio minuter men det varierade beroende på hur utvecklade svar 

individen hade. Intervjufrågorna hade inte skickats i förväg då undersökningen vill 

fånga individernas spontana svar och inte att svaren skulle ha blivit uttänkta innan. 

Intervjuerna startade genom att undersökningen presenterades i korta drag för att inte 

guida individerna för mycket i deras svar. Sedan fick individerna svara på vad de ansåg 

var laborativt material, detta för att få veta att de såg på laborativt material på samma 

sätt som denna studie använder begreppet. Efter att de hade svarat på den frågan in-

formerades de om på vilket sätt studien använder sig av begreppet, därefter fortsatte 

frågorna som fanns uppskrivna (bilaga 6). Under samtliga intervjuer användes en dik-

tafon för att spela in samtalet, detta för att kunna ge individen full uppmärksamhet då 

hon pratade och få möjlighet att analysera hur hon pratar både med språket och kropps-

språket. Bryman och Nilsson (2018) menar att fördelen med att spela in intervjuerna är 

att intervjuaren kan ge allt fokus på det som sägs i intervjun istället för att sitta och föra 

anteckningar.  
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5.4 Bearbetning och analys av data 
Det empiriska materialet samlades in via enkätundersökning, observationer samt inter-

vjuer. Efter insamlingen av materialet genomfördes sedan en tematisk analys. En tema-

tisk analys innebär att organisera och sammanställa det empiriska materialet i olika te-

man (Bryman & Nilsson, 2018). Braun och Clarke (2006) har en beskrivning i sex steg 

om hur en tematisk analys ska genomföras.  

Steg ett innebär att den som skriver studien ska lära känna materialet genom att göra 

eventuella transkriberingar, lyssna på materialet och läsa materialet flera gånger. 

Materialet kan man antingen samla in själv eller få det levererat till sig, om insamlingen 

har skett av skribenten finns det en viss förkunskap om data. Det kan leda till att innan 

kodningen ska ske kan tankar om materialet ha framkommit, men under tiden materi-

alet bearbetas är det bra att föra anteckningar och koder för att sedan ha då man ge-

nomför de följande stegen (Braun & Clarke, 2006). Att läsa eller lyssna på materialet 

flera gånger är tidskrävande men detta är det viktigaste steget då det lägger grunden 

till alla andra steg (Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) menar att ett bra sätt 

att lära känna materialet om man har använt sig av intervjuer är att transkribera inter-

vjun.  

Första steget i den här studiens analys var att lyssna på samtliga intervjuer. Alla 

intervjuer har lyssnats igenom minst två gånger, däremot har inte transkribering skett 

på hela intervjuerna utan inspelningarna har stoppats och sammanfattats.  

Det andra steget i en tematisk analys är att börja koda materialet. Kodningen innebär 

att hitta specifika delar i rådata, det kan vara en mening som utgör ett namn som mot-

svarar en kod, dessa koder ska inte förväxlas med teman då teman är betydligt bredare 

i sin betydelse (Braun & Clarke, 2006).  

I den här studien genomfördes det andra steget genom att kolla på anteckningar från 

observationerna och lyssna på intervjuerna för att se vilka koder som kunde antecknas. 

Då koder hittats i intervjuerna stoppades inspelningen och koden antecknades samt 

tiden för att lättare kunna gå tillbaka till rätt ställe i intervjun.  

Under steg tre i analysen är det dags att utforma de olika teman som ska analyseras, 

för att hitta dessa teman måste man kolla på de olika koderna som kom fram i steg två 

och se vilka av dessa som kan relateras till varandra och kan kombineras för ett mer 

övergripande tema (Braun & Clarke, 2006). Detta steg är bra att genomföra visuellt för 

att lättare få det överskådligt under processen, detta kan ske genom att använda tabeller, 

lappar eller en tankekarta (Braun & Clarke, 2006).  

För att hitta teman i denna studie har tankekartor använts som hjälpmedel och tio 

koder som sedan reducerades till åtta koder då kod laborativt arbetssätt och laborativt 

material kodades samman. Dessa koder resulterade sedan i fyra teman. 

Steg fyra innebär att de valda temana måste granskas. Under detta steg kan det visa 

sig att vissa teman kan behövas flyttas och sammanfogas med ett annat då det inte är 

ett riktigt tema eller att det saknas data för att styrka det som ett tema. Likväl kan det 

vara att ett tema behöver delas för att materialet inte är sammanhållen under temat, för 

att det ska räknas som ett tema måste data inom temat tillsammans bli meningsfullt och 

vara kopplat till varandra (Braun & Clarke, 2006).  

Under det här steget i studien förändrades inte antalet teman utan det är fortfarande 

fyra teman.  
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Det näst sista steget i analysen är att namnge och definiera de olika temana (Braun 

& Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) menar att detta steg innebär att man ska för-

klara essensen av varje tema och vad det handlar om. De säger även att det ska framgå 

vilken del av data som temat är tänkt att fånga. Ett tema ska vara enkelt och göra varken 

för mycket eller för lite, data inom temat måste vara sammanhängande och organiserat 

(Braun & Clarke, 2006). Det är även viktigt att de olika temana inte bara blir refererade 

utan att det även förklaras vad som är intressant med det och varför det är det (Braun 

& Clarke, 2006).  

I den här studien resulterade analysen i fyra teman. Dessa teman kommer att pre-

senteras under resultatdelen. 

Slutligen i en tematisk analys är det dags att skapa en rapport. Tanken med att an-

vända tematisk analys är att berätta om den insamlade data på ett sätt som övertygar 

mottagaren av arbetet om giltigheten av analysen, analysen ska vara kortfattad och in-

tressant (Braun & Clarke, 2006). Det är viktigt att studien inte bara tillhandahåller data 

utan att denna data skrivs samman i en analytisk redogörelse i studien (Braun & Clarke, 

2006). I denna studie kommer data att redovisas i resultatdelen och vid analysen an-

vänds dessa analysfrågor: Vilka fördelar finns det med att arbeta med laborativt 

material i matematik? Inom vilka matematiska områden anser lärarna i intervjuerna att 

det är fördelaktigt att konkretisera matematiken med laborativt material? Inom vilka 

matematiska områden anser lärarna i intervjuerna att det är svårt att konkretisera det 

matematiska med laborativt material? Förstår eleverna varför de använder materialet 

under observationerna? Hur använder eleverna materialet under observationerna, an-

vänder de det för ändamålet eller för lek?  
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6 Resultat 

I den här delen av studien redovisas själva resultatet av undersökningen och det empi-

riska materialet bearbetas och redovisas. Avsnittet är indelat i underrubriker för att få 

en tydligare struktur. Först kommer resultatet från enkätundersökningen att redovisas, 

efter det kommer observationsresultatet och sedan kommer det empiriska materialet 

från intervjuerna. Resultatet från intervjuerna kommer att delas in i fyra underrubriker 

som representerar de fyra teman tid, ekonomi, läromedel samt laborativ matematik för 

att få en tydlighet. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

6.1 Enkätundersökning 
 

I studien genomfördes inledningsvis en enkätundersökning där verksamma lärare både 

på lågstadiet och mellanstadiet fick svara på om de använder laborativt material i sin 

undervisning.  

    

    

 
       Figur 1. Andel som använder laborativt material i undervisningen på låg- och  

                     mellanstadiet i den utvalda kommunen. 

 

I figur 1 framgår det att det var 29 verksamma lärare som svarade på frågan om de 

använder laborativt material i undersökningen, där alla utom två använde sig av ar-

betsmetoden. Enkätundersökningen fortsatte sedan för de som svarade att de använde 

sig av arbetsmetoden.  

Lärarna fick sedan svara på i vilken utsträckning de använde sig av metoden, här 

blev det en viss skillnad mellan lågstadiet och mellanstadiet. 
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      Figur 2. Användningsfrekvens på lågstadiet 

 

I figur 2 ser vi att majoriteten av lågstadielärarna som använder laborativt material an-

vänder det varje vecka och gärna flera gånger i veckan.  

 

 

 
     Figur 3. Användningsfrekvens på mellanstadiet 

 

Figur 3 visar att lärarna på mellanstadiet använder laborativt material i undervisningen, 

de flesta individerna använder det varje vecka. Det tabellerna visar är att laborativt 

material används på både låg- och mellanstadiet men att det används mer frekvent på 

lågstadiet. 

Det var individer både på låg- och mellanstadiet som uppgav att de alltid använder 

sig av laborativt material i sin undervisning, det fanns även de som svarade annat.  
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6.2 Observationerna 
 

Två av lärarna blev utvalda för att bli observerade då de svarade i enkätundersök-

ningen att de använder laborativt material vid alla undervisningssituationer. Detta var 

intressant att undersöka närmare hur de menar att materialet används. 

Den första läraren som blev observerad var Cecilia som undervisar en årskurs tre. 

Vid observationstillfället arbetade hon med mönster i halvklass. Cecilia började lekt-

ionen med att visa ett klipp på Youtube där en person förklarade mönster, sedan hade 

hon en genomgång om vad de skulle arbeta med under lektionen. Efter genomgången 

arbetade hon tillsammans med eleverna på tavlan där de tillsammans gjorde första ste-

get i mönstret. Hon valde att arbeta tillsammans eller som par i detta moment för att få 

fram de matematiska diskussionerna. Efter att klassen tillsammans har lagt det första 

steget fick eleverna sedan arbeta i par för att lägga de övriga två stegen i mönstret. Det 

laborativa materialet som användes vid denna lektion var lappar som eleverna fick 

klippa ut och använda för att fortsätta mönstret. Eleverna upplevdes ha roligt och dis-

kussioner mellan eleverna hur mönstret skulle fortsätta genomfördes. Hon avslutade 

arbetsmomentet med att låta eleverna reflektera över hur mönstret fortsatte och lät ele-

verna förklara detta. Efter den laborativa stunden fick eleverna arbeta enskilt i matema-

tikboken. 

Den andra läraren som blev observerad var Filippa som undervisar i årskurs fyra. 

Vid observationstillfället hade klassen en repetitionslektion. Enligt intervjun med Fi-

lippa så arbetar hon alltid med en repetitionslektion i veckan alternativt problemlös-

ningslektion. Denna lektion handlade om att repetera multiplikationstabellen. Hon bör-

jade lektionen med att ha en genomgång om vad de skulle arbeta med under lektionen 

och vilka olika delar som de skulle göra. Under lektionen skulle de arbeta med tre olika 

moment, först skulle de arbeta enskilt på webbsidan multiplicera.se där det är färdig-

hetsträning på multiplikationstabellerna. Efter att de har arbetat med detta i sju minuter 

skulle de spela ”kortleken”. Kortleken innebär att eleverna spelar två och två. Båda ele-

verna vänder upp varsitt kort och den som är snabbast att multiplicera korten med 

varandra får sticket. Det tredje momentet som eleverna skulle genomföra under lekt-

ionen var att spela ett spel som heter fågelspelet. Eleverna spelade i grupper om tre och 

det gällde även där att räkna ut ett multiplikationstal där man hamnade. Om produkten 

blev mellan spannet som ens fågel hade så fick man gå ett steg framåt. Det upplevdes 

under observationen att eleverna förstod syftet och hur de skulle använda materialet. 

Filippa avslutade lektionen med låta eleverna reflektera över vilket sätt de ansåg att de 

lärde sig bäst på, många elever svarade både vad som var roligast och vad de lärde sig 

bäst på. Det laborativa materialet som läraren använde sig av under lektionen var tär-

ningar och kortlek.  
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6.3 Intervjuerna 
För att få en djupare insikt i vad lärarna ansåg om laborativt material och laborativt 

arbetssätt genomfördes intervjuer med sex olika lärare för studien. I studien användes 

tematisk analys som verktyg, dessa teman är tid, ekonomi, läromedel samt laborativ 

matematik och intervjuresultatet använder dessa teman som rubriker. 

 

6.3.1 Tid 

Vid intervjuerna gav många av lärarna tid som en aspekt om varför de inte arbetar med 

laborativt material. Under denna rubrik kommer de olika aspekterna som kan relateras 

till tid att redovisas.  

6.3.1.1 Planering och prioritering 

Något som många av de tillfrågade lärarna ansåg var att det tar längre tid att planera 

och genomföra laborativa lektioner än vad det tar att genomföra läromedelstyrda lekt-

ioner. Daniella svarade att det handlade om prioriteringar och planering. Om persona-

len är mer planerad är det lättare att genomföra laborativa lektioner och att det är lära-

ren som måste prioritera vad som är viktigast i undervisningen. Även Filippa svarade 

att det handlade om prioriteringar, att man måste ställa sig frågan om eleverna får 

samma förståelse om de får en genomgång på fem minuter som om de sitter och labo-

rerar i trettio minuter. Alla tre lågstadielärare svarade att de kände tidspress för att 

hinna med det som tas upp i läromedlet. 

6.3.1.2 Stökighet 

Två av lärarna, Eva och Berit, uttryckte de inte arbetade med laborativt material på 

grund av att de var tvungen att arbeta väldigt fyrkantigt med klasserna. Eva sa att det 

tar lång tid för eleverna att plocka fram och att det gärna blir flams innan arbetet är 

igång. Berit är rädd att det blir struligt och lek i klassen. Hon har inte arbetat med labo-

rativt material med den nuvarande klassen just på grund av detta.  

6.3.1.3 Farhåga 

Berit förklarade att hon valde att inte arbeta med laborativt arbetssätt på grund av att 

hon var rädd att eleverna skulle få med sig mindre kunskap inom området. Hon är även 

rädd att någon elev ska välja att gå från platsen om de anser att det är tråkigt. Samma 

lärare uttryckte även att hon är rädd att eleverna inte får någon djupinlärning på det 

sätt som hon arbetar just nu genom att forcera i läromedlet men att om hon inte gör det 

är hon istället rädd för att eleverna inte ska klara de nationella proven i trean. 
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6.3.2 Ekonomi 

Det många nämnde som en begränsning vid intervjuerna var just ekonomi, under 

denna rubrik kommer de olika ekonomiska aspekterna som nämndes under intervju-

erna att redovisas.  

6.3.2.1 Kostnad av läromedel 

Att köpa in läromedel är en kostnad, samtliga lågstadielärare var även här överens om 

att läromedlet styr deras undervisning. Detta då eleverna skriver i läromedlet och ef-

tersom det är en stor kostnad vill lärarna använda materialet i så stor utsträckning som 

möjligt.   

6.3.2.2 Pedagogiskt laborativt material 

Inköp av pedagogiskt laborativt material som är skapat med ett syfte att fördjupa något 

matematiskt område kan vara dyrt, av de sex individerna som intervjuades svarade fem 

att det kan vara ett problem att få köpa in material till skolan. Det var endast en lågsta-

dielärare som inte har haft det problemet på sin skola. Däremot ansåg alla att det finns 

mycket gratis material att tillgå till exempel kottar. 

6.3.2.3 Tillgänglighet 

På två av mellanstadierna som besöktes delar hela mellanstadiet på det mesta av det 

laborativa materialet. Skolorna har denna lösning då det är en kostnadsfråga att inve-

stera i pedagogiskt material. På ena skolan är det sex klasser och på den andra skolan 

är det nio klasser som ska dela på materialet, detta leder till att materialet inte alltid 

finns tillhands för det spontana laborativa arbetssättet utan läraren måste planera till-

sammans med sina kollegor innan materialet kan användas.  

6.3.2.4 Kompetens 

För att pedagoger ska kunna använda laborativt material för att konkretisera matema-

tiken för de högre åldrarna, ansåg alla tre lärare på mellanstadiet att pedagoger behöver 

mer kompetensutveckling. Detta leder till att pedagoger känner sig mer trygg med ar-

betssättet och motiveras till arbetssättet enligt en av lärarna. Både Eva och Daniella 

nämnde att ekonomin i kommunen är begränsad vilket kan påverka att pedagogerna 

inte får den kompetensutveckling då omkostnaderna för vikarie och utbildning är kost-

samt. 

 

6.3.3 Läromedel 

Alla intervjuade lärarna pratade om läromedlet, nedan kommer det att redovisas på 

vilket sätt de arbetar med läromedlet och vilka arbetsområden som de upplever lätta 

respektive svåra att konkretisera med laborativt material.  

6.3.3.1 Läromedelstyrt 

Alla lärare som medverkade i intervjun ansåg att läromedlet är en bra källa om vad som 

ska bearbetas under årskursen. Som tidigare nämnt upplever alla tre lågstadielärare att 

de måste hinna med allt som tas upp i läromedlet. Anna menar att läromedlet som hon 

använder idag är betydligt mycket mer omfattande och hon upplever att det är mer 

som ska hinnas med under lågstadiet idag än vad det har varit tidigare. Berit känner 
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förutom tidspressen att hinna med allt i boken även en rädsla att eleverna inte ska hinna 

lära sig allt inför de nationella proven i årskurs tre om hon frångår läromedlet. Cecilia 

känner även hon att det är mycket som ska hinnas med, hon har med nuvarande grupp 

bytt läromedel från ett som var ännu mer omfattande men upplever fortfarande att det 

är mycket som ska bearbetas under lågstadiet. Daniella anser att det är bra att ha läro-

medlet som stöd för de arbetsområden som ska bearbetas men uppgifterna i sig är inte 

det som är viktigt. Eva anser att arbeta med läromedel i stor utsträckning är viktigt då 

hon tror på färdighetsträning. Filippa menar att det inte är läromedlet som styr vad hon 

ska ta upp med eleverna utan att det är det centrala innehållet och därför menar hon att 

man inte ska välja mellan läromedlet och laborativt arbetssätt utan att det ska komplet-

tera varandra i undervisningen. 

6.3.3.2 Arbetsområden som är enklare att konkretisera med laborativt material 

Lärarna i studien upplevde att vissa områden inom matematiken är enklare att konkre-

tisera med laborativt material. Berit och Anna ansåg båda två att de fyra räknesätten är 

lättast att konkretisera, framförallt multiplikation. Cecilia, Anna och Daniella ansåg alla 

tre att tiden och enhetsomvandling för längd och volym är lätt att konkretisera. Eva 

upplevde att bråk är det som är lättast att konkretisera och där får hon även möjlighet 

att koppla det till elevernas vardag till exempel att de ska dela på en pizza. Filippa upp-

levde att geometri är lättast att konkretisera då eleverna får möjlighet att klippa och 

klistra de geometriska figurerna.  

6.3.3.3 Arbetsområden som är svårare att konkretisera med laborativt material 

Då det gällde områden som de upplevde var svårare att konkretisera med laborativt 

material var lärarna inte lika överens. Anna upplever att det är svårt att konkretisera 

addition med minnessiffra med laborativt material, hon upplever även att det är svårt 

att hitta bra material för detta. Berit upplever att det är svårt att konkretisera bråk med 

laborativt material. Cecilia anser att det är lite svårare att hitta material som passar till 

beräkningar med stora tal (till exempel 54-32), men det går fortfarande att konkretisera. 

Hon anser att det inte något som är svårt om man bara letar på rätt ställe. Daniella me-

nar att det inte är svårt att konkretisera något område inom matematiken men det krävs 

lite fantasi hos läraren. Eva kan inte säga ett område som är svårare däremot nämner 

hon att eleverna fick stega upp då de arbetade med koordinatsystem och det tog väldigt 

lång tid därför gör hon inte det längre. Filippa svarade att programmering är svårast, i 

de tidigare stegen av programmering kan eleverna programmera varandra men Filippa 

arbetar med blockprogrammering och det upplever hon är svårt att konkretisera med 

laborativt material. 

 

6.3.4 Laborativ matematik 

Att använda laborativt material sker i olika utsträckningar och upplevelsen om vad la-

borativt material är kan variera. Under denna rubrik redovisas vad lärarna anser om 

hur de använder sig av laborativt material samt vad de anser är laborativt material och 

arbetssätt. 
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6.3.4.1 Användning av laborativt material 

De sex individerna som blev utvalda för intervju valdes ut på grund av deras svar i 

enkätundersökningen, om hur ofta de använde laborativt material i sin undervisning. 

Anna svarade att hon använder laborativt material ungefär två gånger i veckan. Det 

är dock inte alltid eleverna får använda materialet utan det kan vara att hon konkreti-

serar inför klassen med hjälp av till exempel elevernas vantar. Hon använder det be-

tydligt mycket mindre nu än vad hon har gjort tidigare. 

Berit svarade ”annat” på hur ofta hon använde laborativt material i sin undervisning 

på enkätundersökningen. Hon menar att hon är dålig på att använda den arbetsme-

toden och vill gärna tro att det beror på klassen hon har just nu. Användningen av la-

borativt arbetssätt sker inte med regelbundenhet utan hon kan ibland plocka fram 

material för att visa eleverna.  

Cecilia använder enligt enkäten alltid laborativt material. Hon menade med det sva-

ret att material alltid finns tillgängligt om eleverna vill använda sig av detta, däremot 

planeras lektioner med laborativa arbetssätt inte in så ofta. Då hon arbetar med labora-

tivt material är dessa lektioner inte alltid kopplade till området som det aktuella områ-

det i läromedlet bearbetar.  

Daniella svarade ”annat” på hur ofta hon använde laborativt material i sin under-

visning på enkätundersökningen. Med det menar hon att det inte går att säga att hon 

använder det ett visst antal gånger i veckan då det beror på vilket område de arbetar 

med. Inom vissa områden använder de laborativt material varje lektion och andra om-

råden använder de knappt laborativt material. Det hon trycker på är att laborativt 

material alltid ska användas när nya begrepp ska introduceras och vid repetition där 

eleverna inte har befäst kunskapen. Däremot anser hon inte att laborativt material ska 

användas där eleverna redan har befäst kunskapen då eleverna redan ska ha kopplat 

detta till det abstrakta. 

Eva använder enligt enkätundersökningen laborativt material en gång i veckan. I 

den nuvarande klassen som hon har används det laborativa materialet mest av henne 

själv och hon visar materialet för eleverna istället för att de ska få laborera själv.  

Filippa svarade att hon alltid använder laborativt material på hennes lektioner. Hon 

menar att i alla klasser som hon har haft finns det alltid någon elev som inte har samma 

kunskap utan arbetar mot lägre mål och den eleven har alltid laborativt material fram-

för sig. Men hon anser att alla tar minst en gång per lektion i laborativt material då hon 

anser att en linjal är ett laborativt material då den kan användas som en tallinje eller 

som hennes elever gör nu och använder den som en räknesticka i multiplikation. Även 

Filippa anser att alla nya begrepp ska konkretiseras med laborativt material. 

6.3.4.2 Laborativt material och laborativt arbetssätt 

De som deltog i intervjuerna var i det stora hela överens om vad laborativt material var. 

De ansåg att laborativt material är material som eleverna kan känna och klämma på. 

Det finns vardagligt material som kottar, pengar, knappar men det finns även pedago-

giskt material som är framtaget just för att konkretisera ett område, som numicon (bi-

laga 7), cuisenairestavar (bilaga 8), geometriska figurer och centikuber.  

De flesta ansåg att sällskapsspel som till exempel Yatzy kan användas som laborativt 

material. Eva ansåg att spel inte kan användas som laborativt material i början av ett 

område utan mer som färdighetsträning och fördjupning då eleverna har lärt sig områ-

det.  
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Att använda datorn ansåg Filippa kunde vara ett laborativt material/arbetssätt, det 

finns många appar idag som kan användas istället för lappar. Hon gav ett exempel att 

istället för att lägga fram två lappar med två trehjulingar där eleven ska multiplicera 

antalet däck kan de istället få dessa bilder på datorn. Daniella anser att en dator aldrig 

kan användas som laborativt material eller laborativt arbetssätt då hon anser att man 

måste kunna känna materialet fysiskt i handen. Även Anna anser att datorer inte kan 

användas som laborativt arbetssätt eftersom eleverna förlorar den där kontakten mellan 

handen och materialet. Hon betonar att det finns en koppling mellan handen och hjär-

nan. 

Eva menar att laborativt arbetssätt är när eleverna själva får känna på materialet men 

att det även är när hon visar material för eleverna. Daniella menar att laborativt arbets-

sätt är när eleverna får möjlighet att använda flera sinnen. 

6.4 Resultatsammanfattning 
Resultatet av denna studie visar att det finns begränsningar som påverkar använd-

ningen av laborativt material i undervisningen.  

Dessa begränsningar är att det upplevs att laborativt arbetssätt tar längre tid att ge-

nomföra, en del känner sig styrda av att hinna med läromedlet som kommunen har 

bekostat att köpa in, rädsla att det ska bli stökigt och högljutt samt rädsla över att ele-

verna inte ska få den förväntade kunskapen som krävs inför nationella prov.  

Att den ekonomiska aspekten är en av begränsningarna var alla lärare överens om. 

För att arbeta med laborativt material måste det finnas en ekonomisk möjlighet att köpa 

material, det ska finnas tillgängligt för alla lärare för att spontant kunna laborera dess-

utom svarade alla mellanstadielärare att kommunen måste bekosta kunskapsutveckl-

ing för att lärare i de högre åren ska utvecklas inom det laborativa arbetssättet.  

Då det gäller läromedel var upplevelsen av användningen av detta väldigt delat 

bland de intervjuade lärarna. Lågstadielärarna upplevde att de blev väldigt styrda av 

materialet och att det var mycket som skulle hinnas med, och mellanstadielärarna ansåg 

att läromedlet används som en guide om vad det är som ska bearbetas men att arbets-

sätten varierade, att arbeta med läromedlet utesluter inte att arbeta med laborativt ar-

betssätt. En av mellanstadielärarna uttryckte att hon trodde mycket på färdighetsträ-

ning och därför väljer att arbeta mycket med läromedlet. 

Vad laborativt material och laborativt arbetssätt är var alla lärarna överens om. Att 

det är material som eleverna ska kunna känna på och som är till för att konkretisera det 

aktuella området. Det var några lärare som inte var överens om datorn kan anses som 

ett laborativt material. 

Resultatet kommer att diskuteras under diskussionsdelen. 
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7 Diskussion 

Denna studie hade till syfte att undersöka om hypotesen stämde att laborativt material 

inte används i så stor utsträckning trots att forskning visar att det är positivt för elever-

nas kunskapsutveckling. För att uppfylla syftet undersöktes dels i vilken utsträckning 

lärarna i lågstadiet respektive mellanstadiet använder sig av laborativt material och 

även vilka begränsningar lärarna uttrycker för användningen av det laborativa materi-

alet. 

7.1 Användning av laborativt material 
Resultatet av denna studie visar att de intervjuade lärarna var överens om att det är bra 

att variera undervisningsmetoderna i klassrummet, men en del erkände att det att det 

inte var så ofta de avvek från läromedlet utan det var fokus på detta i undervisningen. 

Framförallt lågstadielärarna upplevde att de var tvungen att lägga stort fokus på läro-

medlet för att hinna med alla moment som tas upp i den. Att enskilt och mekaniskt 

arbete dominerar i undervisningen var lågstadielärarna överens om, även några på 

mellanstadiet menade att det är det arbetssättet som dominerar i deras klassrum. Vid 

observationerna som genomfördes fick eleverna möjlighet att arbeta både enskilt i par 

och i grupp både mekaniskt och laborativt arbetssätt förekom på lektionerna och som 

tidigare forskning visar är det gynnsamt för utvecklingen att variera undervisningen 

mellan lärarledd, enskilt arbete och laborativt (Istiandaru et al., 2017; Golafshani, 2013; 

Kling Sackerud, 2009).  Skolinspektionen (2010) menar att den enskilda mekaniska räk-

ningen dominerar även inom den svenska gymnasieskolan. Genom att variera under-

visningssättet ökar elevernas lust att lära och kvaliteten på utbildningen kan förbättras 

om läromedlets dominans i de svenska skolorna minskar (Skolverket, 2003). I tidigare 

forskning som bland annat Rystedt och Trygg (2010) gjort har det visats sig att många 

lärare anser att det är bra att arbeta med laborativt material då eleverna får använda 

flera sinnen i inlärningen av matematik vilket i sin tur leder till ökad förståelse. Men 

det är viktigt att inte fastna i det laborativa arbetssättet utan att koppla det konkreta till 

det abstrakta. Att använda läromedlet som en utgångspunkt i sin planering kan vara en 

trygghet för läraren så att de vet att eleverna får kunskap inom de områden som ska 

bearbetas under årskursen. Men att känna att uppgifterna i boken måste hinnas med är 

ett hinder då vissa moment är fördelaktigt att lära sig genom att använda laborativt 

material istället för läromedel. Det står ingenstans att det som är skrivet i läromedlet är 

det som måste hinnas med, däremot det lärarna måste arbeta mot är det centrala inne-

hållet i läroplanen. Att uppnå dessa mål kan genomföras även om man väljer att inte 

arbeta med läromedlet.  

I undersökningen visade det sig att de flesta använder sig av laborativt material i sin 

undervisning däremot var det i varierad omfattning, och kollar men på frekvensen som 

materialet användes kan man se att läromedlet är det dominerade arbetssättet men även 

efter att ha intervjuat lärarna förstärktes denna bild. Enkätundersökningen visar att lä-

rare på lågstadiet använder laborativt material i lite större utsträckning än lärarna på 

mellanstadiet. I läroplanen (Skolverket, 2019) står det tydligt att eleverna i F-3 ska få 

möjlighet att använda konkret material för att samtala och beskriva, detta skrivs inte 

fram lika tydligt i kunskapskraven för årskurs sex. I kommentarmaterialet till kurspla-

nen i matematik (Skolverket, 2017) står det att konkret material ska användas i de lägre 
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betygsnivåerna. Kontas (2016) menar att arbetssättet inte används i lika stor utsträck-

ning i de högre åren av matematikundervisningen. Att användningen av laborativt 

material är lite högre på lågstadiet än på mellanstadiet kan vara att Skolverket (2019) 

skriver att lärare i lågstadiet ska använda laborativt material i sin undervisning men det 

framgår inte lika tydligt att det ska användas i de lägre betygsnivåerna (Skolverket, 

2017). Att lärare inte har ”order” om att använda laborativt material högre upp i stadi-

erna kan vara en orsak till att det inte bedrivs i lika stor utsträckning. 

En av lärarna berättade i intervjun att hon trodde på färdighetsträning och därför 

använde hon sig av läromedlet i stor utsträckning. En annan lärare ansåg att det ena 

inte uteslutet det andra utan att det kompletterar varandra. Många lärare anser att ge-

nom att arbeta i läromedlet får eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt och på sin 

egen nivå (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003). En granskning som Skolverket 

(2003) genomförde visade att det är fokus på färdighet istället för förståelse i matema-

tikklassrummen idag, det handlar om att göra så många tal som möjligt. Jäder et al. 

(2019) menar att det är för stort fokus på beräkningsregler och procedurer istället för att 

ge eleverna den djupare förståelsen av matematiken. Även Brehmer et al. (2016) menar 

att lärarna anser att läromedlet är det viktigaste verktyget och därför ska uppgifter lösas 

i boken istället för att låta eleverna arbeta med problemlösning.  

Undersökningen för denna studie visade att det var olika vilka områden som lärarna 

upplevde var lättare respektive svårare att konkretisera med laborativt material. Över-

lag upplevde de att tid, enhetsomvandling av vikt och längd, de fyra räknesätten (låg-

stadiet) geometri och bråk (mellanstadiet) var lättast att konkretisera med laborativt 

material. De svåraste områdena på lågstadiet upplevdes vara bråk, addition med min-

nessiffra, stora uträkningar, och på mellanstadiet svarade en lärare programmering och 

en svarade de fyra räknesätten. En av lärarna på mellanstadiet upplevde att inget om-

råde är svårt utan det beror på lärarens fantasi om man inte kan konkretisera det. Två 

av de intervjuade lärarna ansåg att det kan bero på lärarens kompetens om hen inte 

använder laborativt material i större utsträckning. För att arbetet med laborativt arbets-

sätt och material ska fungera krävs det att läraren har en tydlig planering och ett tydligt 

syfte med lektionen (Kontas, 2016). Då en laborativ lektion planeras måste materialet 

vara anpassat för det aktuella området, dessutom måste eleverna få en återkoppling 

efter avslutad lektion (Kling Sackerud, 2009). Om de intervjuade hade varit mer överens 

om vilket område som är svårt att konkretisera skulle det kunna visa på att det inte 

finns material inom det området och bra material inom det område som de ansåg var 

lättare att konkretisera. Men genom att det är så stor spridning på svaren upplevs det 

som att det saknas kompetens hos lärarna om hur man kan använda laborativt material 

i undervisningen. Om kompetensen saknas är det även svårt att vara tydlig i sin plane-

ring och ge en tydlig förklaring till eleverna inför arbetsområdet.  

Två av de intervjuade lärarna ansåg att laborativt material ska användas för att kon-

kretisera alla nya begrepp och även vid repetition om inte eleverna har befäst kun-

skapen, däremot ska inte laborativt material användas där eleverna har förståelsen och 

de har kopplat det konkreta till det abstrakta inom matematiken. I enkätundersök-

ningen svarade lärarna att de använde laborativt material visst antal gånger men i in-

tervjuerna som genomfördes efteråt framkom det att några lärare menade att de använ-

der laborativt material genom att de själva visar konkret material, inte alltid att eleverna 

själva fick använda det. En menade att de alltid använder laborativt material för att det 

finns att tillgå om eleverna vill hämta. En annan menar att det alltid används då det 
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alltid finns någon elev som inte är på samma kunskapsnivå som de övriga och den ele-

ven har alltid material framför sig, hon menar även att en linjal är ett laborativt material 

då eleverna kan använda den som räknesticka eller tallinje. En av lärarna sa även att 

om hon har planerat en laborativ lektion är detta oftast inte kopplat till området de 

arbetar med just nu i boken Det finns en rekommendation av NCTM (Boggan et al., 

2010) att använda laborativt material i alla årskurser när nya begrepp ska introduceras. 

Läraren måste förklara för eleverna vilket lärandemål som ska uppnås med hjälp av 

materialet, för att lyckas är det viktigt att syftet är klart redan i början av inlärningspro-

cessen (Istiandaru et al., 2017; Kontas, 2016). För att användningen av laborativt 

material ska ge en fördjupning av det aktuella området krävs det en tydlighet hur 

materialet ska användas, för om det används på felaktigt sätt är det inte givet att resul-

tatet blir framgångsrikt, eleverna måste förstå vad syftet är med materialet (Hidayah et 

al., 2018; Istiandaru et al., 2017). I studien som Hidayah et al. (2018) genomförde hade 

lärarna endast laborativa lektioner om de upplevde att de hade tid över och inte något 

de arbetade med kontinuerligt. Att eleverna får använda laborativt material varje lekt-

ion skulle vara en bra förutsättning för eleverna, att varje lektion variera arbetssätten 

gör att eleverna får möjlighet att alltid konkretisera det abstrakta. Det är en viktig skill-

nad mellan att eleverna har tillgång till laborativt material och att använda det. När 

materialet ska användas för konkretisering måste läraren vara tydlig med syftet så att 

eleverna får en förståelse för hur de ska använda det. Däremot i de områden där de 

redan har kopplat det konkreta till det abstrakta måste inte materialet introduceras igen 

men materialet bör finnas att tillgå i klassrummet för att eleverna ska ha möjlighet att 

plocka fram och använda det om de behöver få en konkret påminnelse om vad det ma-

tematiska innehållet innebär. Att läraren står och visar det laborativa material är inte 

att låta eleverna arbeta laborativt, det är samma sak som att de får se en film eller en 

bild av föremålet då eleverna fortfarande endast använder sinnena syn och hörsel. Syf-

tet med laborativt material är enligt mig att eleverna får använda ett tredje sinne, känsel, 

för att fördjupas i sin kunskap.   

7.2 Begränsningar av användning av laborativt material 
Att det finns begränsningar som påverkar varför lärarna inte använder laborativt 

material var samtliga lärare överens om i denna studie.  

Tid var en aspekt som lärarna angav som en begränsning, några ansåg att det tar 

längre tid att genomföra en laborativ lektion jämfört med en enskild mekanisk lektion. 

En av lärarna uttryckte att hon ibland ställde sig frågan om eleverna lärde sig området 

lika lätt med fem minuter genomgång som trettio minuter laborativt arbete. En annan 

lärare ansåg att det inte behöver ta längre tid med en laborativ lektion däremot att lära-

ren måste vara strukturerad och lektionen måste vara välplanerad. I en forskning som 

Hidayah et al. (2018) genomförde visade det sig att lärarna i studien ansåg att det var 

slöseri med tid att arbeta laborativt då de ansåg att det inte var ett meningsfullt arbete. 

Att använda laborativt material i undervisningen behöver inte vara mer tidskrävande 

än att arbeta läromedelstyrt, däremot krävs det kompetens och en tydlig planering för 

att lektionen ska bli bra.  

Kompetens är en annan begränsning som nämndes vid några intervjuer. Som tidi-

gare nämnts kan brist på kompetens orsaka att arbetsmetoden inte används och dessu-
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tom måste lärarens inställning till materialet vara positivt för att konkretisering av ma-

tematiken ska bli möjligt (Golafshani, 2013). Skolverket (2003) menar att det är kommu-

nens ansvar att ge lärarna förutsättningar att skapa lusten att lära, det kan handla om 

ekonomiska och personella resurser, samt kompetensutveckling. För att läraren ska 

kunna hitta på material eller använda pedagogiskt material till ett område krävs det att 

läraren har kompetens om hur området ska kunna konkretiserar med hjälp av labora-

tivt material, och för att de ska få denna kompetens krävs kompetensutveckling och för 

det krävs det pengar. 

Ekonomi är en tredje begränsning som visade sig i studien. De flesta lärarna som 

intervjuades svarade att ekonomin i kommunen inte tillät lärarna att köpa in så mycket 

laborativt material. En lärare hade aldrig haft problem med att få köpa in material till 

sin skola och en annan lärare menade att med lite fantasi hos läraren finns det mycket 

material som är gratis och som kan användas för att konkretisera matematik. Som tidi-

gare nämnts är det kommunens ansvar att ge lärarna förutsättningar ekonomiskt att 

skapa lusten att lära (Skolverket, 2003), därför måste kompetensutveckling och inköp 

av material få en större roll. Att den ekonomiska aspekten är så pass stor tror jag de 

flesta kommuner är drabbade av. Material och fortbildning kostar men genom att prio-

ritera det kan undervisningen och resultaten öka och bli bättre vilket gynnar samtliga i 

längden. En av skolorna hade inga problem med att få köpa in pedagogiskt material, 

och det är intressant att se denna skillnad då det är samma kommun som lärarna är 

verksamma i men de ges inte samma förutsättningar ekonomiskt. Att behöva dela på 

material inom skolan bjuder inte in till det spontana laborativa undervisningen vilket 

många gånger kan enligt mig gynna eleverna.  

Rädsla och fyrkantighet är en fjärde begränsning som studien visar påverkar an-

vändningen av laborativt material. I en av intervjuerna kom det fram att läraren var 

rädd för att arbeta laborativt. Två av lärarna uttryckte att de var tvungen att vara väldigt 

fyrkantiga med gruppen och väljer därför att inte arbeta laborativt då det är risk att det 

blir struligt och högljutt. En av lärarna uttryckte även rädsla att eleverna skulle få 

mindre kunskap inom området om hon väljer att arbeta med laborativt arbetssätt än 

om hon arbetar med läromedlet. Om läraren är rädd för att använda sig av arbetsme-

toden kommer det inte heller ge det förväntande resultatet. Rädslan kan dels bero på 

gruppen som undervisas men det kan även handla om att läraren saknar kompetens 

för att genomföra arbetssättet.  

7.3 Slutsats 
Syftet med studien var att kolla om hypotesen att laborativt material inte användes i så 

stor utsträckning stämde. Studien visar att laborativt material används i stor utsträck-

ning och därför stämde inte hypotesen. Däremot efter att studien har genomförts med 

intervjuer och observationer visar det sig att det beror på hur man tolkar användning 

av laborativt material i undervisningen när enkäten besvarades. En del anser att genom 

att material finns tillhands i klassrummet så används laborativt material men för att få 

den djupare förståelsen med hjälp av laborativt material måste läraren vara tydlig med 

syfte och ge eleverna tydliga instruktioner om hur materialet ska användas. En del me-

nar att de använder laborativt material om läraren står och visar föremålet framme vid 

tavlan, både jag och en lärare som var med i studien anser att för att det ska räknas som 

ett laborativt arbetssätt ska eleverna själva få använda sinnet känsel. Att konkretisera 
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nya begrepp var något som lyftes av två av lärarna i intervjuerna och det har även tidi-

gare forskning visat. Alla nya begrepp på grundskolan kan och bör konkretiseras med 

laborativt material. Men precis som en av lärarna sa är det viktigt att låta eleverna 

koppla det konkreta till det abstrakta och därför måste konkretiseringen ersättas av det 

abstrakta i de områden där eleverna har fått förståelsen.  

Studien visar att det finns begräsningar som påverkar användningen av laborativt 

material. En gemensam begränsning visade sig vara ekonomiskt. Genom att inte ha 

ekonomi att få kompetensutveckling får lärarna svårare att hitta på gratis material för 

att konkretisera matematiken. Om man istället vill köpa in pedagogiskt laborativt 

material är det väldigt dyrt vilket leder till att skolan inte kan köpa in så många och 

lärarna får dela på material så att det spontana laborativa arbetssättet uteblir. Även att 

arbeta läromedelstyrt kan kopplas till den ekonomiska aspekten då framförallt lågsta-

dielärarna kände en press att hinna med allt i läromedlet då böckerna kostar pengar 

och de vill inte att delar av den ska vara orörd.  

7.4 Fortsatt forskning 
Denna studie visar att det finns många begränsningar som påverkar varför lärare väljer 

att inte arbeta med laborativt material i sin matematikundervisning. En intressant fort-

satt forskning skulle vara att kolla på vilka sätt som man kan möjliggöra för att lärare 

ska kunna praktisera laborativt arbetssätt i större utsträckning. Det skulle även vara 

intressant och se vilka åtgärder som krävs för att få en förändrad inställning till labora-

tivt material hos läraren för att kunna påverka metodiken i klassrummet.  
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Bilaga 1 

Missivbrev till personerna i enkätundersök-

ningen 

 
Hej!  
Jag heter Elaine Axelsson och går sista året på min lärarutbildning vid Mittuniversitet i 

Sundsvall och arbetar samtidigt som lärare på ----skolan. Detta är min sjunde termin 

och jag läser till grundskolelärare med inriktning mot 4-6. Jag skriver just nu ett av mina 

självständiga arbete som handlar om laborativt arbetssätt inom matematikämnet. 

 
Jag undrar om du kan tänka dig svara på en kort enkät om laborativ matematik, den tar 

ungefär 1-2 min att genomföra, jag önskar att enkäten är besvarad senast 2019-11-05. 

Länken är bifogad längst ner i mailet.   

 
Min undersökningsgrupp är matematiklärare på lågstadiet samt mellanstadiet i ------- 

kommun då jag vill se om laborativt material används i lika stor utsträckning på de 

respektive stadierna. Därför vänder jag mig till dig för att få hjälp med detta. 
Med begreppet laborativ matematik menar jag i min undersökning att eleverna får ar-

beta aktivt under lektionen, att det finns konkreta material som eleverna får använda 

till exempel klossar, spel och undersökningar. Jag har valt att definiera laborativ mate-

matikundervisning som en verksamhet där eleverna inte enbart deltar mentalt utan 

även måste arbeta praktiskt med konkret material i undersökningar och i aktiviteter 

som har ett specifikt undervisningssyfte.  
Att utföra enkäten är ett första steg i min undersökning att ta reda på i vilken utsträck-

ning laborativ matematik används i undervisningen. Nästa steg är att intervjua några 

av er lärare, och därför kommer frågor i slutet där jag önskar få ta del av ert namn samt 

mailadress. Dessa uppgifter kommer inte att föras vidare eller nämnas i arbetet ytan det 

är enbart för att jag ska kunna kontakta er för intervju om ni kan tänka er att vara med 

på det. Självklart kommer jag att dela med mig av mitt resultat till er då jag är klar med 

denna undersökning om ni så önskar och hur jag delar med mig av dessa kan vi komma 

överens om. Antingen om ni vill ha mail eller att jag kommer och presenterar det. 

 

 
Kontakta mig gärna vid frågor eller funderingar!  

 
Tack på förhand!  
Elaine Axelsson 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 
Hur många år har du arbetat som lärare? 

0-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31- 

 
Vilken årskurs undervisar du matematik i? 

Förskoleklass 
Ettan 
Tvåan 
Trean 
Fyran 
Femman 
Sexan 
Annat 
Hur många klasser undervisar du i? Svara med siffror! 

 
Använder du laborativt material i din matematikundervisning? Avsnittsfråga 

      JA: 

Hur många gånger i veckan använder du dig av detta arbetssätt? 

1 gång i veckan/klass 
2 gånger i veckan/klass 
3 gånger i veckan 
4 gånger i veckan 

Alla lektioner 

1 gång/termin/klass 

2 gång/termin/klass 

3 gång/termin/klass 

Annat 

NEJ: 

 
Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? Avsnittsfråga 

JA 
NEJ 
KANSKE 

 
Önskar du ta del av resultatet? 

Ja   Nej 
Namn: 
Mailadress: 



 

III 

 

Bilaga 3 

Missivbrev till intervjupersoner 
 

Hej! 
Tack för att du var med i min undersökning samt att du kunde tänka dig att ställa upp 

i en intervju. Jag har nu kommit till nästa steg där jag vill fördjupa mig i hur ni använder 

det laborativa materialet i er undervisning. Du har blivit utvald att delta i denna för-

djupning och jag skulle vara väldigt tacksam om du har möjlighet att ställa upp på en 

intervju angående hur du använder det laborativa materialet i din undervisning. 
Intervjun tar ca 45-60 min beroende på hur samtalet fortlöper. Jag är flexibel då det 

gäller att träffas för dessa intervjuer och anpassar mig efter då du har möjlighet. 
 

Tacksamt vore om det fungerar för dig att träffas på måndag eller fredag, men jag kan 

även lösa det övriga dagar. Jag skulle vilja genomföra intervjun under V47, när passar 

det dig att träffas? 
Maila mig olika tider som fungerar för dig så återkommer jag med det datum och tid 

då vi kan träffas. 

 
Mvh 

Elaine Axelsson 

 

Missivbrev till intervju- och observations-

personer 
 

Hej! 
Tack för att du var med i min undersökning samt att du kunde tänka dig att ställa upp 

i en intervju. Jag har nu kommit till nästa steg där jag vill fördjupa mig i hur ni använder 

det laborativa materialet i er undervisning. Du har blivit utvald att delta i denna för-

djupning och jag skulle vara väldigt tacksam om du har möjlighet att ställa upp på en 

intervju samt en observation av en matematiklektion angående hur du använder det 

laborativa materialet i din undervisning. 
Intervjun tar ca 45-60 min beroende på hur samtalet fortlöper. Jag är flexibel då det 

gäller att träffas för dessa intervjuer och anpassar mig efter då du har möjlighet. 
 

Tacksamt vore om det fungerar för dig att träffas på måndag eller fredag, men jag kan 

även lösa det övriga dagar. Jag skulle vilja genomföra intervjun under V47, när passar 

det dig att träffas? 
Maila mig olika tider som fungerar för dig så återkommer jag med det datum och tid 

då vi kan träffas. 

 
Mvh 

Elaine Axelsson 

 

  



 

IV 

 

Bilaga 4 

 

 

Information till vårdnadshavare 
Hej! 

Jag heter Elaine Axelsson och läser till lärare på mittuniversitet i Sundsvall. Jag är nu 

inne på mitt sista år och gör ett av mina examensarbeten som kommer att handla om 

hur lärarna använder sig av laborativt material i sin undervisning i matematik. Labora-

tivt material innebär att man kan konkretisera det abstrakta i matematiken genom att 

ge eleverna att praktiskt använda sig av till exempel klossar, pengar eller spel för att 

förstå det området handlar om. 

Jag kommer att observera en matematiklektion och under den observationen kom-

mer jag att dokumentera med anteckningar och alla inblandade kommer att vara ano-

nyma. Inga namn eller personuppgifter kommer att finnas med i arbetet eller i de an-

teckningar som jag genomför under observationen. 

 

Om ni har några frågor angående denna observation är ni välkommen att kontakta mig 

på elaine.axelsson@utb.solleftea.se. 

 

Mvh 

Elaine Axelsson 

  

mailto:elaine.axelsson@utb.solleftea.se


 

V 

 

Bilaga 5 

 

 

Observationsschema 
 
Skola:    
Datum:   
Årskurs: 
Antal närvarande elever: 
Antal elever i klassen: 

 
Genomgång 

 
 

 

 

Introducering av lektionen och syftet: 

 
 

 

 

Vilka laborativa material använder sig läraren av under lektionen: 

 
 

 

 

 

Vad gör eleverna med materialet (ger beskrivande svar) 

 
 

 

 

 

Vilka problemställningar (matematikuppgifter) ska lösas 

 
 

 

 

Vad gör läraren (vilka frågor ställs, hur följer läraren upp elevers upptäckter, hur intro-

duceras momentet med materialet, vilken återkoppling får eleverna efter etc.) 
 

 

  



 

VI 

 

Bilaga 6 

Intervjufrågor 
1. Vad innebär laborativt material för dig? 

2. Vad innebär laborativt arbetssätt för dig? 

3. Varför använder du laborativt material i din undervisning, vad är syftet med 

det? 

- Vad är det som gör att du använder det varje lektion? 

- Vad är det som gör att du inte använder det varje lektion? 

4. Vet eleverna varför de använder det laborativa materialet då de gör det, alltså 

vet de syftet med lektionen? (alltså vet de syftet med lektionen och vet de syf-

tet med arbetsmetoden) 

- På vilket sätt får de veta det? 

- Varför vet eleverna inte det? 

5. Är det något område som är lättare att arbeta med laborativt material? 

- Varför är det lättare? 

6. Är det något område som du upplever är svårare att arbeta med laborativt 

material? 

- Varför är det svårare?  



 

VII 

 

Bilaga 7 

 

Numicon 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4. Numicon 

 

Numicon är ett laborativt material där eleverna får möjlighet att använda alla 

sina sinnen för att konkretisera matematiken. Cecilia använder detta mycket 

i sin undervisning så att eleverna både kan se talet tio men även känna antalet 

prickar som motsvarar talet. Hon arbetar med numicon både i subtraktion och 

addition med eleverna.  

  



 

VIII 

 

Bilaga 8 

 

Cuisenairstavar 
 

 
     Figur 5. Cuisenairstavar  

 

Cuisenairstavar är ett material som baseras på färg och längd. Det är tio olika stavar 

med olika färger och längder. Materialet består av tio olika längder där varje längd har 

en specifik färg. Eva använder dessa väldigt mycket då hon pratar om växlingen från 

ental till tiotal.  

 


