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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare ser på och använder laborativt material i 
matematikundervisningen. För att svara på studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa 
intervjuer gjorts med sju lärare som undervisar i årskurs 1-3. Observationer har också gjorts för 
att se vilka laborativa material som finns och hur de används av lärare och elever.  
 
Analys av intervjuerna visar att lärarna i första hand nämner plockmaterial i intervjuerna. Andra 
material som är vanligt förekommande enligt både intervjuer och observationer är vardagens 
material (pengar) och skolans laborativa material (centicuber). Lärare berättar att det laborativa 
materialet används i så gott som alla områden i matematik. Enligt observationer och intervjuer 
förekommer laborativt material främst i området taluppfattning och tals användning. Av 
resultatet framkommer också lärares syn på de laborativa materialens betydelse för elevers 
lärande, både möjligheter och vilka hinder som kan uppstå i arbetet med laborativa material lyfts 
fram. Lärare menar att det laborativa materialet används för att tydliggöra och för att hjälpa och 
stödja eleverna i deras matematikutveckling. Hinder som kan uppstå är att eleverna inte förstår 
innebörden med det laborativa materialet och istället leker med det eller fastnar i det. Virtuellt 
material som exempelvis surfplattor och datorer används inte så mycket i matematik-
undervisningen. Enligt de intervjuade lärarna kan surfplattor bli ett hinder för elevernas lärande 
eftersom elever gärna undersöker andra applikationer än de som rör matematik. Resultatet visar 
också hur lärarna ser på det laborativa materialet kopplat till förmågorna i Lgr 11, vissa tror att de 
kan uppnås lättare medan andra menar att man som lärare har en plan för hur förmågorna ska 
uppnås och då spelar det ingen roll om man använder laborativt material i undervisningen eller 
inte.  
 
Nyckelord: Laborativ matematik, laborativt material, matematik årskurs 1-3   
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Inledning 
Den matematiska verksamheten är enligt läroplanen en kreativ, problemlösande och reflekterande 
aktivitet (Lgr 11: 62). Undervisningen i matematik ska bidra till att eleverna utvecklar ett intresse 
för ämnet och att de känner tilltro till sin egen förmåga att kunna använda matematiken (Lgr 11: 
62).  

Trots detta visar TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) rapporten från 
2011 att läromedel används som basmaterial i högre grad i Sverige jämfört med andra länder 
(Skolverket 2012: 11). Läromedlet ger en begränsad bild av vad matematik är (Skolverket, 
2003:39). Även Skolinspektionen (2009: 9) visar att undervisningen är starkt styrd av läromedel, 
vilket leder till att eleverna inte utvecklar alla förmågor som tas upp i läroplanen. För att eleverna 
ska få större möjligheter att utveckla förmågorna kan undervisningen vara mer varierad. En god 
balans mellan olika arbetssätt ger en mer effektiv lärandemiljö (Pettersson, 2003: 60).  

I läroplanens värdegrund och uppdrag står det att skolan ska stimulera elevernas kreativitet och 
nyfikenhet (Lgr 11: 9). När eleverna kommer till skolan är de just nyfikna och intresserade av den 
nya världen de kommit till (Ahlberg, 1995: 11). Oftast förekommer en ensidig undervisning där 
eleverna får arbeta i läroböcker som gör att eleverna uppfattar matematiken som något som 
enbart innehåller uppgifter i en bok (ibid: 11). För att eleverna ska uppfatta matematiken som 
rolig och spännande är ett varierat arbetssätt bra (Ahlberg, 1995: 11). Ett varierat arbetssätt 
stödjer alla elever som befinner sig på olika nivåer (Skolinspektionen, 2009: 9). I en varierad 
undervisning används olika arbetssätt, som till exempel att arbeta med laborativt material.  

Skolan ska också främja elevernas harmoniska utveckling genom ett varierat innehåll och 
varierade arbetsformer (Lgr 11: 10). I skolarbetena ska den intellektuella aspekten 
uppmärksammas men lika viktigt är den praktiska, sinnliga och estetiska aspekten (ibid: 10). 
Matematik är en aktivitet som speglas av kreativitet, reflektion och lösandet av problem (Lgr 
11:62).  

Under VFU-perioder har det observerats att undervisningen i matematik är starkt styrd av 
läroboken. Laborativt material används främst när ett nytt område presenteras av läraren, material 
som klockor, termometrar och pengar. Även detta baseras ofta på läroboken, då uppgifter från 
boken görs med hjälp av laborativt material av läraren på tavlan och eleverna får räcka upp 
handen och svara. Eleverna sitter för det mesta med sina läroböcker och löser uppgifter enskilt. 
Eleverna tar ibland hjälp av laborativt material för att lösa uppgifterna, material som bas 10, 
klockor och linjal.   

I en litteraturstudie undersöktes hur lärare i årskurs 1-3 kan genomföra praktisk matematik-
undervisning med geometri (Ekberg, 2014). I arbetet med praktisk matematik, som inkluderar 
konkret matematik och laborativ matematik i studien, har läraren en viktig roll (Ekberg, 2014: 6, 
16). I resultatet som visar på tidigare forskning framkommer en hel del praktiska exempel samt 
betydelsen av praktiskt arbete för elevernas lärande (ibid: 17-19). Resultatet har väckt nya frågor 
som: Hur använder lärare laborativt material och varför använder de materialet eller varför 
använder de inte det? I vilka områden i matematiken används laborativt material (taluppfattning, 
algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring och problemlösning)?   
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Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs laborativ matematik och laborativt material. Även lärarens roll och 
elevernas lärande i förhållande till laborativ matematik presenteras. Sedan följer olika perspektiv 
på lärande i matematik. De tre första delarna av bakgrunden är till stor del hämtat från mitt 
examensarbete 1, en litteraturstudie som handlar om praktisk matematikundervisning (Ekberg, 
2014).  

Laborativ matematik och laborativt material 
Laborativ matematik är något som används i skolan och är en verksamhet där eleverna inte 
enbart deltar mentalt utan också arbetar med konkret material i aktiviteter (Skolverket, 2011: 26). 
Eleverna ska genom laborationer få upptäcka, återupptäcka och uppleva någon del av 
matematiken. Det handlar om att skapa och uppleva matematiken och inte enbart få uppleva den 
genom en bok. Till skillnad från att arbeta i en bok blir det istället naturligt att diskutera resultat 
och process. När elever och lärare diskuterar detta byggs ett språk upp och det blir lättare att 
diskutera matematiska begrepp vid kommande tillfällen. Laborativ matematik uppmuntrar inte 
bara till diskussion utan väcker elevernas nyfikenhet och stimulerar dem till att delta mer aktivt 
(Skolverket, 2011: 26).  

Ett annat begrepp som är nära kopplat till laborativ matematik och som på sätt och vis ingår i 
laborativ matematik är konkret matematik. En definition av vad som menas med konkret är: det 
som kan uppfattas med våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, smak och lukt (Skolverket, 2011: 28). 
Men för att något ska konkretiseras och för att eleverna ska nå förståelse handlar det inte om att 
alla sinnen används, utan ett sinne kan vara i bruk för att en elev ska nå förståelse. Konkret 
matematik handlar om att synliggöra ett matematiskt innehåll. Då ett innehåll synliggörs eller 
konkretiseras handlar det om att underlätta förståelsen av det abstrakta, det som eleverna 
uppfattar som svårt. Det som uppfattas som svårt av eleven ska genom konkretisering knytas till 
något som är bekant för eleven för att kunna abstraheras (Skolverket, 2011: 28, 29). När något i 
matematiken ska konkretiseras har läraren en viktig roll. Lärarens sätt att presentera och använda 
materialet spelar stor roll. Det handlar om att göra det med rätt mål, metod och medel 
(Skolverket, 2011: 28). Det är också viktigt att inte bara belysa enstaka fenomen, utan det ska leda 
till abstraktion och förståelse av den matematik som konkretiseras (Löwing, 2006: 116). 
Matematiken ska ge generella formler och beskrivningar som är giltiga. Exempelvis uttrycket 
6+2=8 ska gälla för allt, vare sig det är glassar eller något annat. Det handlar inte bara om att 
använda sin kropp i samband med konkretisering, det handlar också om att diskutera 
matematiska uttryck (Löwing, 2006: 116, 117). 

Rystedt och Trygg (2011: 5) skriver om laborativa hjälpmedel i matematikundervisningen. Dessa 
hjälpmedel kan både vara fysiska material men också digitala hjälpmedel. De fysiska materialen är 
saker som är möjliga att hantera som t ex, att ordna och omfördela och plocka isär och plocka 
ihop. De digitala hjälpmedlen är saker som grafräknare, dataprogram, applikationer på surfplattor 
och interaktiva skrivtavlor (Rystedt & Trygg, 2011: 5). D´Angelo och Ilviev (2012: 6, 7) skriver 
om digitala hjälpmedel som virtuellt material. Virtuellt material kan fungera på samma sätt som 
fysiskt, konkret material, då datormusen blir elevens förlängda arm. Eleverna kan tillexempel 
använda ett geobräde rent fysiskt, men ett geobräde kan också finnas på en dator. Geobrädet 
används då på samma sätt fast datormusen blir elevens förlängda arm. Detta kan användas med 
hela klassen genom en interaktiv skrivtavla. Eleverna kan också sitta tillsammans, två och två, vid 
en dator där de kan hjälpas åt och diskutera med varandra. En annan fördel med detta är att 
eleverna kan kontrollera snabbt och enkelt om de svarat rätt (D’Angelo & Ilviev, 2012: 7). Det 
virtuella materialet öppnar en helt ny värld för barnen att utforska. Eleverna kan även använda 
detta hemma vid datorn, då läraren kan förklara hur det fungerar för föräldrarna. Eleverna kan på 
så sätt fortsätta sitt lärande hemma (D’Angelo & Ilviev, 2012: 7). Swan och Marshall (2010: 1) 
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anser att det är bättre att vänta med virtuella material tills eleverna är bekanta med de fysiska 
materialen. Virtuella material, såsom interaktiva skrivtavlor, används främst som demonstration 
vilket gör att eleverna får en begränsad tillgång till materialet (Swan & Marshall, 2010: 1).  

Kronqvist och Malmer (1993) skriver också om laborativa hjälpmedel och har valt att dela upp 
dessa hjälpmedel i fem olika kategorier (1993: 88). Den första kategorin är plockmaterial som kan 
vara saker som stenar, kastanjer, snäckor, knappar, bönor och kulor i olika färger. Till 
plockmaterialet hör också saker som piprensare till. Malmer (1990: 113, 115) skriver om 
plockmaterial som ett helkonkret material och något som eleverna oftast använder under de 
första årskurserna. Rystedt och Trygg (2011: 11) skriver att när talen blir allt högre blir det 
opraktiskt att använda laborativa material och eleverna får istället gå över till att använda 
huvudräkning eller papper och penna (Rystedt & Trygg, 2011: 11). Därför passar plockmaterialet 
bäst för de yngre årskurserna. Plockmaterial kan också kallas för konkret material och är material 
som används i konkret matematikundervisning. Nästa kategori är vardagens material (Kronqvist & 
Malmer, 1993: 88), det är material som hjälper oss att klara av vardagliga sysslor. Exempel på 
sådant material är vågar och olika volymmått. Andra saker kan vara trippmätare, p-skivor, 
måttband, klockor, termometrar och tumstockar. Den tredje kategorin kallas skolans laborativa 
material, detta material är tänkt att utveckla barnens tänkande och har sin plats i skolans 
matematikarbete. Detta hjälpmedel är till för att göra nya upptäckter och visualisera och 
strukturera elevernas tänkande. Exempel på skolans laborativa material är logiska block, 
träklossar, cuisenaire-stavar och geobräde. Den fjärde kategorin handlar om det som barnen gör 
själva och kallas där av barnens egentillverkade hjälpmedel. Det kan vara saker som eleverna tillverkar 
av kartong, som tillexempel linjal utan siffror, räknehändelsekort och pengar. Att få rita och 
klippa ut exempelvis pengar ger oftast ett naturligt samarbete och matematiska samtal uppstår 
mellan eleverna. Den femte och sista kategorin handlar om olika spel. Det kan vara spel av 
pedagogiska skäl eller också fungera som avkoppling. Kronqvist och Malmer ger exempel som 
dominospel, tärningar, kortlekar, tangram, luffarschack och sänka skepp (1993:88). Malmer (2002: 
33) menar att vilket laborativt hjälpmedel som ska användas beror på ålder och vilket område 
som ska behandlas. 

I Skolverkets rapport om laborativ matematik (Skolverket, 2011: 73-74) görs en liknande 
indelning av laborativt material som i Szendrei (1996: 418) som delar in laborativt material i 
vardagliga föremål, pedagogiskt material och spel. Vardagliga föremål som pinnar, pengar, tändstickor 
och snören har sin fördel i att de redan är kända för eleverna och de vet därför hur de ska 
användas. Nackdelen med dessa material är att elevernas associationer gör det svårt att se den 
matematiska innebörden (Szendrei, 1996: 419). Även Rystedt och Trygg (2011: 11) poängterar 
risken med elevernas associationer och menar att det därför kan vara bra att använda material 
som endast används inom matematiken för att undvika sådana associationer. Fördelarna med 
användandet av vardagligt material är att det ger en mer konkret överföring till att använda 
matematiken i vardagliga situationer. Szendrei (1996: 422) beskriver det så här: 

Concepts that are developed by using common tools allow both a positive resonance with 
out-of-school experience and an immediate transfer to the use of mathematics in real life 
situation; this usually does not happen when educational materials are used. (Szendrei, 
1996:422) 

 
Szendrei (1996: 422) menar att det pedagogiska materialet inte går att använda i vardagliga 
situationer på samma sätt. Däremot är det mer överensstämmande med en matematisk idé. 
Exempel på pedagogiskt material är centicuber, geobräden och geometriska kroppar. Detta 
material är oftast för dyrt och lärare vill gärna hitta material för fler användningsområden 
(Szendrei, 1996: 420-421). Spel används ofta för att färdighetsträna ett matematiskt innehåll eller 
så handlar det om att eleverna ska få förklara och uttrycka sitt tänkande och sina matematiska 
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resonemang. Det viktigaste, oavsett vilket material som används, är att det finns en tydlighet 
mellan materialet och det matematiska innehållet som ska belysas (Szendrei, 1996: 421). 

I denna studie definieras laborativt material enligt Kronqvists och Malmers (1993) indelning. För 
att få en bredare bild av laborativt material tas också virtuellt material med i denna indelning. I 
denna studie innebär alltså laborativt material: plockmaterial, vardagligt material, skolans 
laborativa material, barnens egentillverkade material, spel och virtuellt material. Det virtuella 
materialet är ett annat ord för digitala hjälpmedel och kan vara saker som grafräknare, 
dataprogram, applikationer på surfplattor och interaktiva skrivtavlor. I denna studie ligger fokus 
främst på datorer, surfplattor och interaktiva skrivtavlor. 
 
Lärarens roll i arbetet med laborativt material 
En viktig aspekt av arbetet med laborativt material är lärarens roll. Läraren behöver veta när, 
varför och hur olika material används i klassrummet (D’Angelo & Ilviev, 2012: 3). Lärarens mål 
är att underlätta förståelsen av matematiska begrepp med hjälp av konkreta föremål. Rystedt och 
Trygg (2011: 35) menar att läraren har till uppgift att synliggöra och lyfta fram matematiken så 
eleverna får ut så mycket som möjligt av en aktivitet med laborativt material. Löwing (2004: 87) 
menar att läraren behöver tänka på att det laborativa materialet i sig bara är ett verktyg. Det som 
har en betydande roll är hur läraren presenterar och utnyttjar materialet. Hur läraren använder 
materialet är av stor betydelse för om matematiken konkretiseras för eleverna.  

Rystedt och Trygg (2011: 35) poängterar också att läraren behöver organisera och leda arbetet 
med laborativt material. Det är viktigt att syftet tydliggörs, att peka på det kritiska och ställa 
utvecklande frågor till eleverna. Läraren bör tillsammans med eleverna pröva olika lösningar och 
få eleverna att diskutera med ett matematiskt språk. Att på ett genomtänkt sätt presentera 
matematiska problem för eleverna är också av betydelse (Rystedt & Trygg, 2011: 36). D’Angelo 
och Ilviev (2012: 5) menar att läraren kan följa en viss ordning av aktiviteter för att eleverna ska 
förstå och lättare komma ihåg begrepp. Det första steget är att läraren ger exempel på hur 
eleverna kan använda olika material. När läraren introducerar ett nytt material för eleverna bör 
hon också visa hur det ska användas på ett korrekt sätt. Läraren behöver visa hur det ska 
användas så eleverna förstår hur de ska använda materialet (D’Angelo & Ilviev, 2012: 5). Nästa 
steg är att eleverna kan övergå till att rita olika objekt och att de exempelvis inte behöver använda 
tredimensionella objekt. Det tredje steget handlar om att eleven kan använda sig av skriftliga 
förklaringar (D’Angelo & Ilviev, 2012: 4). 

Rystedt och Trygg (2011: 35) menar att det är viktigt att låta eleverna diskutera och låta dem 
förklara vad de lärt sig samt hålla en gemensam genomgång i slutet av lektionen för att eleverna 
inte ska lämna lektionen med felaktiga föreställningar. Malmer (1990: 32) menar att man inte kan 
förutsätta att alla elever lär sig på samma sätt och i samma takt. Läraren bör invänta och möta 
eleverna i arbetet med laborativt material. Lärarens stöd i arbetet med undersökande arbetssätt, 
som med laborativt material, är viktigt. Stödet är viktigt både på det individuella planet och på det 
kollektiva planet. Läraren bör se till att eleven både får frihet för att bli kognitivt aktiv men den 
behöver också handledning för att tänkandet ska leda till användbara kunskaper (Rystedt & 
Trygg, 2011: 19).   

Lärares syn på laborativ matematikundervisning 
Swan och Marshall (2010: 3) kommer efter intervjuer med lärare fram till att de använder 
laborativt material i undervisningen för att de tror det gynnar elevernas matematiklärande. 
Rystedt och Trygg (2011: 4) gör en liknande slutsats och menar att lärare ser att laborativ 
matematik gynnar elevernas lärande och ger dem ett ökat intresse och en positivare syn på 
matematiken. Enligt Swan och Marshall (2010: 3) tar lärarna även i deras undersökning upp 
elevernas intresse. De menar att lärarna använder laborativt material för att förhöja elevernas 
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intresse och materialet gör eleverna mer engagerade. En annan anledning till användandet av 
laborativt material som Swan och Marshall (2010: 3) fått fram utifrån lärarintervjuer är att hjälpa 
eleverna att förstå matematiska begrepp. Liknande svar från lärare tas upp i Skolverkets rapport 
(2011: 79). Lärare arbetar med laborativt material för att eleverna ska få använda olika sinnen, 
mycket visuellt och taktilt, för att underlätta förståelsen av matematiska begrepp. De nämner 
även att eleverna uppfattar matematiken som rolig (Skolverket, 2011: 79).  

Lärare anger faktorer som tid och pengar när de får ta ställning till vad som påverkar deras 
möjligheter att arbeta med laborativt material i undervisningen, enligt Skolverket (2011: 72). En 
annan nackdel som lärarna nämner, presenteras av Swan och Marshall (2010: 4), är att äldre elever 
kan uppfatta det laborativa materialet som barnsligt och därför inte vilja använda det. 

Betydelsen av laborativt material i matematikundervisningen för elevers 
lärande 
Användning av olika material i klassrummet hjälper unga elever att bygga starka matematiska 
band (D’Angelo & Ilviev, 2012: 2). Det hjälper eleverna att nå en större förståelse och blir 
grunden för deras matematiska kunskap. Användandet av olika material i matematik-
undervisningen gör att fler barn kan förstå nya begrepp (D’Angelo & Ilviev, 2012: 4). Då den 
konkreta och abstrakta matematiken är länkande till varandra kommer läraren se större framgång. 
Eleverna kommer ha en starkare grund då förståelsen av begrepp blir påtaglig (D’Angelo & 
Ilviev, 2012: 8). För att eleverna ska få en stark grund att stå på kan läraren följa en viss ordning 
av aktiviteter; till en början använda konkret material; låta eleverna rita bilder, och låta eleverna 
göra skriftliga förklaringar. Efter en tids användning av laborativa material, ritande av bilder och 
skriftliga förklaringar blir matematiska begrepp abstrakta för eleverna och de behöver inte längre 
använda konkret material eller rita bilder (D’Angelo & Ilviev, 2012: 4). Caswell (2007) visar också 
elevernas framgång i deras matematik-lärande genom att gå från det konkreta till det abstrakta. 
Ett plockmaterial som play-doh kan användas för att göra bråk begripligt. När eleverna har 
använt materialet en längre tid blir bråk istället något abstrakt och det laborativa materialet 
behöver inte användas på samma sätt längre.  

D’Angelo & Ilviev (2012: 2) menar att användandet av olika material i undervisningen hjälper 
eleverna att lättare förstå begrepp och gör undervisningen mer effektiv. Forskning har visat att 
eleverna får möjlighet att skapa en egen uppfattning om en matematisk teori och kan lättare 
behålla informationen och använda den senare, enligt D’Angelo och Ilviev (2012: 2). Att kunna 
röra och styra olika material gör att elevernas sinnen aktiveras, som i sin tur leder till en starkare 
lagring av informationen (D’Angelo & Ilviev, 2012: 2). Många elever har svårt att förstå 
matematikens abstrakta begrepp, då kan olika material hjälpa eleverna att klargöra dessa begrepp. 
Alla elever har nytta av att använda laborativa material i klassrummet, speciellt gynnsamt är det 
för andraspråkselever, lågpresterande elever och elever i inlärningssvårigheter (D’Angelo & Ilviev, 
2012: 9).   

Användningen av olika material ökar elevernas upplevelser i deras matematiska lärande. Det 
bidrar till att minska klyftan mellan det konkreta och abstrakta. Det främjar också elevernas 
nyfikenhet och deras livslånga lärande (D’Angelo & Ilviev, 2012: 9). Rystedt och Trygg (2011: 11) 
skriver att det slutliga målet med att använda laborativt material är att hjälpa eleverna att få 
förståelse för det abstrakta. Det laborativa materialet måste ses som symboler av eleverna för att 
de ska uppnå förståelse för den abstrakta matematiken. Om de istället uppfattar det laborativa 
materialet som en leksak blir det istället ett hinder för elevens lärande och det blir svårt för eleven 
att uppfatta den matematiska idén som avses med materialet.  

Det framkommer en hel del positiva syner på elevernas lärande och laborativt material. En del 
menar dock att införa laborativt material inte innebär snabba lösningar som ska förbättra 
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elevernas lärande (Rystedt & Trygg, 2011: 24, 35). Att laborera med olika material behöver inte 
betyda att eleverna når ökad förståelse. Men och andra sidan kan det laborativa materialet spela 
en viktig roll vad det gäller positiv stimulans och som betydelsefulla för undervisningen i 
matematiken. Det är alltså inte bara att ta in ett laborativt material och lita på att det förbättrar 
elevernas lärande, det handlar om att veta hur det ska användas. Löwing (2004: 88) menar att viss 
matematik är till för att användas i vardagen eller för att tolka omvärlden. Men det handlar också 
om att abstrahera matematiken och att den kan generaliseras. Matematiken bör genom 
konkretisering också leda till utvecklandet av en matematisk modell som eleverna kan använda i 
andra situationer (Löwing, 2004: 88).  

Malmer (2002: 31) presenterar inlärningsnivåer i matematik i form av en cirkel. Med denna cirkel 
ska alla elever kunna nå förståelse och alla nivåer bör beaktas i matematikundervisningen. I denna 
modell ingår bland annat laborativt arbetssätt som en del till att eleverna ska utveckla förståelse 
för ett matematikinnehåll.  
 

• Nivå 1- Tänka – tala. Denna nivå handlar om att komma i kontakt med elevernas 
erfarenheter och börja med sådant som eleverna känner igen eller har varit med om. 
Genom att jämföra, berätta och beskriva utökas elevernas matematiska ordförråd 
(Malmer, 2002: 31-32). 
 

• Nivå 2- Göra – pröva. Malmer (2002: 33) menar att händerna är hjärnans förlängda armar 
och här passar ett laborativt och undersökande arbetssätt in. Det laborativa materialet 
som används bör sättas in i ett meningsfullt sammanhang. Om detta meningsfulla 
sammanhang inte finns ges ingen garanti för att eleverna tillägnar sig matematiska 
begrepp. Om materialet däremot används på ett väl genomtänkt och strukturerat sätt 
skapas ett ”inre bildarkiv” hos eleverna. Detta bildarkiv ger eleverna stöd i deras logiska 
tänkande och hjälper dem att finna generaliserbara metoder.  

 
• Nivå 3- Synliggöra. När eleverna är på väg att abstrahera ett område i matematiken hjälper 

det ofta att eleven själv får strukturera sina tankar med en valfri representationsform, som 
t ex. rita bilder, figurer, mönster, kartor eller diagram (Malmer, 2002: 31, 36). En väsentlig 
del i denna nivå är att eleverna får berätta och beskriva sina framställningar. De får då 
uppleva sin egen roll i arbetet och överta ett större ansvar för sin inlärning.  

 
• Nivå 4- Förstå – formulera. Här handlar det om matematiska uttryck och formler. Att 

komplettera detta med verbal framställning då eleverna får berätta vad och varför de 
skrivit. Detta bidrar till att eleverna får en djupare bearbetning av deras förståelse 
(Malmer, 2002: 31, 40).  
 

• Nivå 5- Tillämpning. Denna nivå handlar om hur och när den nya kunskapen kan 
användas. I denna nivå arbetar eleverna ofta med problemlösning där det är viktigt att 
eleven litar på sitt eget tänkande och sin egen förmåga. Att eleverna vågar pröva och testa 
nya idéer och vågar och tillåts vara kreativa.  

 
• Nivå 6- Kommunikation. Att låta eleverna upptäcka och uppleva hur intressant, spännande 

och viktig matematiken kan vara kan göras med hjälp av ett laborativt och undersökande 
arbetssätt. Matematiken ger eleverna möjlighet att utveckla deras förmåga att kritiskt 
granska, reflektera, diskutera och argumentera (Malmer, 2002: 43).  
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Undervisning och lärande i matematik enligt Lgr 11, åk 1-3 
Ett syfte med undervisningen i matematik är att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik 
och dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden (Lgr 11: 62). Eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla olika förmågor genom matematikundervisningen (Lgr 11: 63). 
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågorna att formulera och lösa problem, 
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dessa begrepp, välja och 
använda olika matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter och göra beräkningar, de ska få 
möjlighet att utvecklas i att föra och följa matematiska resonemang och använda olika 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera oh redogöra för frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser (Lgr 11: 63).  

I det centrala innehållet presenteras de matematiska områden som undervisningen ska innehålla i 
årskurs 1-3. Dessa områden är: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet 
och statistik, samband och förändring och problemlösning. Undervisningen i matematik ska alltså 
innehålla sex områden. Det område som tar störst plats i det centrala innehållet är taluppfattning 
och tals användning tätt följt av området geometri.  

Perspektiv på lärande 
Undervisningen i skolan vilar på styrdokument men den bygger också på olika värderingar och 
idéer om vad som är kunskap och hur eleverna tar till sig kunskap. Fem olika teoretiska 
perspektiv tas upp som har påverkat den svenska skolan på olika sätt och vissa drag hos de olika 
perspektiven lever kvar än idag (Säljö, 2010: 194). Nedan presenteras olika perspektiv på lärande 
kopplat till undervisningen i matematik.  

Behaviorismen handlar enligt Barklund och Ojanlatva (2005: 3) om att eleverna ska lära sig 
kunskaper steg för steg på en grundläggande nivå. Enligt Riesbeck, Wyndhamn och Schoultz 
(2000: 108) kan den behavioristiska synen på lärande liknas vid de dataprogram som används på 
skolorna. Eleverna utför ett matematiskt ”spel” på dator där de får göra matematiska uppgifter 
som sedan visar om det är rätt eller fel svar. Beroende på svaret blir det ljud- och ljuseffekter som 
i olika grad ska verka vara förstärkande. Om eleven får ett blinkade grönt ljus och en glad smiley 
som kommer upp på skärmen kan det antas att det genast blir roligare, än om det blinkar rött och 
en ledsen smiley kommer upp på skärmen. Riesbeck m.fl. (2000: 77-79) menar att detta går att 
likna med matematikundervisningen där exempelvis lärobokens uppgifter kan liknas vid denna 
funktion. Eleverna reagerar på dessa uppgifter och skriver svar på uppgifterna. Svaret 
kontrolleras sedan på ett eller annat sätt, genom facit, av läraren eller jämförelse med en 
klasskamrats svar. Om svaret är rätt blir konsekvenserna positiva och förstärker då elevens 
beteende. Läraren har här en auktoritativ och kontrollerande roll vilket gör att eleven har en 
passiv roll (Riesbeck mfl., 2000: 77-79).   

Inom kognitivismen menar Riesbeck m.fl. (2000: 81) att det finns en inlärningskurva som visar på 
att övning ger färdighet. Enligt denna kurva ser man att prestationen ökar jämfört med tiden 
eleverna övar. Kurvan kan också visa en platå, vilket kan visa att eleven ”kört fast” men att det 
sedan släpper och prestationen ökar igen. Detta kan liknas vid matematikundervisningen där 
elever lär sig grundläggande räknelagar och principer rent mekaniskt, med hjälp av upprepade 
övningar. Dessa platåer kan liknas vid då ett nytt område presenteras (Riesbeck m.fl., 2000: 81-
82).  

Konstruktivismen ser kunskap enligt Riesbeck m.fl. (2000: 88) som något eleverna konstruerar 
utifrån sina egna erfarenheter. Denna kunskap konstrueras i ett samspel mellan förnuft och olika 
sinnesintryck (Riesbeck mfl., 2000: 88). Dessa erfarenheter ska stå som grund för elevens lärande 
som ska ske i meningsfulla situationer. Innehållet i undervisningen ska kopplas till elevernas nivå 
och ska ske stegvis. Läraren fungerar som en handledare och ska anordna inlärningstillfällen som 
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utgår från elevernas tidigare erfarenheter som sedan ska leda till att eleverna kan tänka vidare och 
utveckla ny kunskap (Riesbeck mfl., 2000: 92). Interaktionen mellan det sociala och det 
individuella kan förmedlas med hjälp av olika abstrakta och konkreta verktyg.  

Pragmatismen förknippas ofta med John Dewey som är känd för begreppet ”learning by doing” 
(Säljö, 2010: 174). Detta begrepp användes i skolvärlden för att göra skolarbetet mer elevcentrerat 
och anpassat till elevers olika förutsättningar. Enligt Säljö (2010: 174) intresserar sig teorin för hur 
kunskaper fungerar i människors vardagliga liv. En grundtes inom pragmatismen är att det som är 
kunskap är det som människor kan använda sig av och som hjälper till att hantera problem som 
de möter. Förutom ”learning by doing” pratade också Dewey om kommunikation. Han menade 
att språket är det främsta redskapet elever har för att kunna delta i mer abstrakta kunskaper och 
färdigheter. Genom kommunikation med andra elever kan förståelsen av omvärlden öka och de 
kan analysera den på ett annat sätt (Säljö, 2010: 179). 

Inom det sociokulturella perspektivet är ett centralt begrepp mediering, som handlar om vilka redskap 
eleven använder för att förstå omvärlden (Säljö, 2010: 185). Riesbeck (2008: 14) menar att 
mediering handlar om hur människan samspelar med olika redskap när hon uppfattar omvärlden. 
Dessa redskap kallas artefakter, som är skapade för att människor ska kunna handla och lösa 
problem. När människan inte klarar av att ha för många saker i huvudet på en och samma gång 
använder hon olika artefakter, till exempel laborativa- och konkreta material som kulram eller 
miniräknare. Det finns också språkliga artefakter som exempelvis ramsor (Riesbeck, 2008: 14-15). 
Enligt Säljö (2010: 191) anses människan ständigt vara under lärande och utveckling, det är 
människans naturliga tillstånd. Här framkommer det också om en utvecklingszon där läraren kan 
vägleda eleven till nästa steg med hjälp av olika redskap. Ett exempel är när eleven vet hur den 
ska räkna ut arean på en kvadrat, Säljö (2010: 191-192) menar då att eleven befinner sig i en 
position där den är nära att förstå hur den ska räkna ut arean på en triangel. Med hjälp av stöd 
från läraren som visar att en triangel är en halv kvadrat blir det lättare för eleven att komma på 
hur den ska gå till väga för att räkna ut detta. Barklund och Ojanlatva (2005: 8) menar att språket 
och tänkande är viktigt och samspelet i gruppen har en avgörande roll. Läraren ställer frågor, 
förklarar och initierar tankar hos eleven. Riesbeck m.fl. (2000: 104) skriver att eleven får stöttning 
av läraren men också av kamrater, föräldrar, läroböcker och laborativa material. Eleverna bygger 
alltså upp sin kunskap genom stöttning i det sociala samspelet (Riesbeck mfl., 2000: 104). 
Lärandet ses som en social aktivitet med betoning på samarbete. Att arbeta med vardagliga 
situationer i matematiken ses som betydelsefullt. Inom lärandet tas det också hänsyn till eleverna 
tidigare erfarenheter utanför skolan (Riesbeck m.fl., 2000: 104).  

Sammanfattning 
Kronqvist och Malmer (1993) delar in laborativt material i kategorierna plockmaterial, vardagens 
material, skolans laborativa material, barnens egentillverkade material och olika spel. Rystedt och 
Trygg (2011) menar att laborativt material kan delas in i fysiska och digitala hjälpmedel. D’Angelo 
och Ilviev (2012) skriver om digitala hjälpmedel som virtuellt material som exempelvis datorer, 
interaktiva skrivtavlor och surfplattor.  

Att använda laborativa material i matematikundervisningen hjälper eleverna att förstå nya 
begrepp (D’Angelo & Ilviev, 2012: 2). Det hjälper eleverna att nå en större förståelse för den 
abstrakta matematiken (D’Angelo & Ilviev, 2012: 4). Efter en tids användning av laborativt eller 
konkret material behöver eleverna inte längre använda sig av materialet, abstrakta begrepp har 
automatiserats eller eleverna kan koppla en matematisk modell eller formel till något de har 
upplevt genom laborativt material (D’Angelo & Ilviev, 2012: 4). Caswell (2007) beskriver hur 
elever arbetar med play-doh för att lära sig bråktal. Efter en tids användning av ett material 
behöver eleverna inte längre använda det. Eleverna kan istället för att använda play-doh i arbetet 
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med bråktal se inre bilder av bråktal och förstår vad exempelvis ¼ betyder utan att använda play-
doh som ett laborativt material. 

Många elever har svårt att förstå matematikens abstrakta begrepp, då kan olika material hjälpa 
eleverna att klargöra dessa begrepp. Alla elever har nytta av att använda laborativa material i 
klassrummet, speciellt gynnsamt är det för andraspråkselever, lågpresterande elever och elever i 
inlärningssvårigheter (D’Angelo & Ilviev, 2012: 9).   

Användningen av olika material ökar elevernas upplevelser i deras matematiska lärande. Det 
bidrar till att minska klyftan mellan det konkreta och abstrakta. Det främjar också elevernas 
nyfikenhet och deras livslånga lärande (D’Angelo & Ilviev, 2012: 9).  

Det finns olika perspektiv på lärande som har påverkat skolan och som finns kvar än idag. 
Behaviorismen handlar om straff och belöning, detta kan liknas vid de matematiska dataprogram 
som finns i skolan idag (Riesbeck m.fl., 2000: 77-79). Inom kognitivismen har man tagit fram en 
inlärningskurva som visar på att övning ger färdighet i exempelvis matematik (Riesbeck m.fl., 
2000: 88). Konstruktivismen handlar dels om att eleverna kan förmedla kunskap med hjälp av 
abstrakta eller konkreta verktyg (Riesbeck m.fl., 2000: 92). Pragmatismens begrepp ”learning by 
doing” handlar om att eleverna lär sig genom att göra och röra vid saker (Säljö, 2010: 174). Inom 
det sociokulturella perspektivet används begreppen mediering och artefakter. Dessa artefakter är 
olika redskap som hjälper eleverna att exempelvis tänka och som ger dem stöttning (Riesbeck 
m.fl., 2000: 104). 

 

	   	  



13	  
	  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta reda på hur lärare ser på och använder laborativt material i matematik-
undervisningen i årskurs 1-3. Utifrån detta syfte blir frågeställningarna följande:  

• Hur ser lärare i årskurs 1-3 på användandet av laborativt material i 
matematikundervisningen?  

• Hur anser lärare att elevernas lärande påverkas av laborativt material?  
• I vilka matematikområden används laborativt material?  

Metod 
För att besvara frågeställningarna har intervjuer gjorts med sju lärare. För att få en bild av verk-
samheten har även observationer gjorts under matematiklektioner. Nedan beskrivs observation 
och intervju rent allmänt. Sedan följer urval, forskningsetiska perspektiv, genomförande och till 
slut hur data har analyserats.  

Observation och intervju som undersökningsmetoder 
För att få en bild av verksamheten i klassrummet och av läraren görs en observation under en 
matematiklektion innan genomförandet av intervjun. Här observeras hur klassrummet ser ut och 
om några laborativa material finns och används, både av läraren och av eleverna. För att komma 
ihåg vad som ska observeras görs en checklista (Kihlström, 2007b). Observationerna görs enligt 
ett löpande protokoll, där korta beskrivningar görs av vad som ses. Detta är det vanligaste sättet 
att dokumentera observationer (Kihlström, 2007b: 31). Kihlström (2007b: 32-33) menar att en 
checklista kan vara bra att göra för att veta vad som ska observeras. I sin checklista har hon med 
saker som att beskriva den fysiska platsen, olika handlingar och aktiviteter, tidpunkter för olika 
händelser och vilka känslor som upplevs.  

En kvalitativ intervju genomförs med lärarna, vilket liknar ett vanligt samtal, men skiljer sig så att 
det har ett bestämt fokus. Det är viktigt för den som intervjuar att inte styra intervjun eller ställa 
ledande frågor (Kihlström, 2007a: 48). Istället är det bra med öppna frågor där det inte finns 
något ”rätt svar”, som t ex. att börja med ordet berätta… (Kihlström, 2007a: 49,51).  

Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att ta emot nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den livsvärld intervjupersonen befinner sig i (Kvale & Brinkmann, 2014: 
47). Den söker kvalitativ kunskap och beskrivningar av specifika situationer dras fram. Den som 
intervjuar bör vara nyfiken och lyhörd både på det som sägs och inte sägs. Intervjuaren har som 
uppgift att registrera och tolka det intervjupersonen säger. Intervjuaren ska också ha kunskap om 
intervjuämnet och vara observant på sådant som tonfall och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 
2014: 46-48).  

Innan en intervju genomförs är det viktigt att den som ska intervjua tänker kring fenomenet som 
ska undersökas (Kihlström, 2007a: 49). I det här fallet är fenomenet laborativt material i 
matematikundervisningen. Innan genomförandet av intervjuerna beskrivs fenomenet laborativt 
material i kapitelbakgrunden. Bakgrunden blir på så vis förförståelsen som anses viktig, men lika 
viktigt är det att bortse från denna förförståelse under själva intervjun (Kihlström, 2007a: 49). 
Förförståelsen i denna undersökning är ändå med under intervjun med tanke på olika laborativa 
material som kan tänkas framkomma, så det finns en förståelse för vad informanterna pratar om. 
Vilka som ska ingå i undersökningsgruppen bör också vara klart innan intervjun kan starta, det 
ska vara personer som har erfarenhet av ämnet (Kihlström, 2007a: 49).  

Intervjufrågorna formas med tanke på frågeställningarna (Kihlström, 2007a: 50). I 
intervjufrågorna finns även uppvärmningsfrågor som kan vara bra att börja med, som t ex. namn, 
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yrke och arbetsplats (Kihlström, 2007a: 52). Under intervjun är det viktigt att ge informanterna 
gott om tid till att svara och inte vara rädd för tystnad (ibid: 52).  

Det är en fördel om intervjun spelas in för att få med allt som sägs, både det från den som 
intervjuar och från informanterna. Intervjun bör med fördel genomföras på en lugn och avskild 
plats för att inga störande moment ska uppstå (Kihlström, 2007a: 51). Intervjuerna genomförs i 
lärarnas klassrum, med tanke på möjligheten att få se olika laborativa material. Intervjuerna bör 
inte överstiga en timme eftersom det kan leda till trötthet (Kihlström, 2007a: 51).  

Urval 
Med tanke på syfte och frågeställning blir urvalet lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3. 
För att få ett så rikt och intressant resultat som möjligt valdes flera olika skolor och lärare i både 
årskurs 1, 2 och 3.  

Urvalsprocessen inleddes med att ta reda på vilka lärare som arbetar i årskurs 1-3 i en kommun. 
Därefter valdes tre skolor ut slumpmässigt. Tre rektorer kontaktades via telefon och tillfrågades 
om de kunde hjälpa till med namn på lärare som undervisar i årskurs 1-3. Vidare följde 
mailkontakt med rektorerna som uppgav namn på lärare som kunde medverka i undersökningen. 
Efter att ha fått namn på fyra lärare som undervisar i årskurs 1-3 skickades ett mail med bifogat 
informantbrev (Bilaga 1). De tre rektorerna ombads att tillfråga två lärare var men det resulterade 
i fyra namn istället för sex. För att få fler informanter kontaktades ytterligare en skola och två 
lärare tillfrågades och de fick sedan varsitt informantbrev. Via mail bestämdes tid för observation 
och intervju med alla lärare. 

I en av intervjuerna medverkade två lärare och urvalet blev till slut sju lärare på fyra olika skolor 
som undervisar i årskurs 1-3. Eftersom det är läraren som är i fokus och eleverna studerades mer 
som grupp beslutades att inget informantbrev behövde skrivas till föräldrarna. Ingen elev 
studerades enskilt, utan de studerades som grupp om och hur de använder laborativt material.  

Forskningsetiska principer 
Ett informantbrev skevs med tanke på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). I de 
forskningsetiska principerna presenteras fyra huvudkrav.  

• Det första kravet är informationskrav, det innebär att forskaren ska informera 
undersökningsdeltagarna, som i det här fallet är lärarna, om deras uppgift i 
undersökningen. Lärarna ska upplysas om att det är frivilligt att delta och att de har rätt 
att avbryta sin medverkan. Informationen ska innehålla alla inslag i undersökningen som 
kan påverka deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2002: 7). I informantbrevet beskrivs 
undersökningen och dess delar samt framkommer lärarnas frivilliga deltagande (Bilaga 1).  
 

• Nästa krav handlar om samtyckesverkan, det innebär att forskaren ska inhämta 
undersökningsdeltagarnas samtycke (Vetenskapsrådet, 2002: 9). Det handlar också om att 
de ska ha rätt att påverka om, hur och på vilka villkor de ska delta i undersökningen. De 
ska även kunna avbryta sin medverkan utan några negativa följder (Vetenskapsrådet, 
2002: 10). Även detta framkommer i informantbrevet, om lärarna väljer att avbryta sin 
medverkan kommer deras information inte att användas i undersökningen.  

 
• Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, det innebär att personuppgifter ska förvaras 

säkert så att inga obehöriga kan komma åt informationen. Enskilda människor ska inte 
kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002: 12). I informantbrevet 
framkommer att lärarna och skolans namn garanteras anonymitet samt vilka som kommer 
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ta del av informationen. Förutom namn och skola kommer även kommun vara anonym, 
vilket gör att utomstående inte kan identifiera någon av undersökningsdeltagarna.  

 
• Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Uppgifter får inte användas eller utlånas för 

icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter får inte användas till något annat än för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002: 14). Vetenskapsrådet (2002: 15) 
rekommenderar forskaren att fråga undersökningsdeltagarna om de är intresserad av att 
veta vart resultatet publiceras och erbjuda dem att få ett exemplar av den färdiga 
undersökningen. I informantbrevet (Bilaga 1) understryks att informanten självklart 
kommer få ta del av den färdiga uppsatsen.  

Genomförande 
Innan intervjuerna med lärarna gjordes en observation i respektive klass som läraren undervisade 
i. Observationerna och intervjuerna genomfördes under vecka 8-10. Observationen gjordes under 
en matematiklektion som var ca 60 minuter lång. I fyra av intervjuerna gjordes observationen 
under samma dag som intervjun. Två av observationerna gjordes en och två dagar innan 
intervjuerna. Observationerna gjordes för att få en bild av verksamheten och för att bli bekant 
med läraren som skulle intervjuas. För att kunna besvara frågeställningen om i vilka matematiska 
områden det laborativa material som används har följande observationer gjorts; vilka laborativa 
material syns i klassrummet, använder lärarna något laborativt material, använder eleverna 
laborativt material, används det laborativa materialet för specifika områden. För att lättare 
komma ihåg vad som skulle observeras gjordes en checklista (Bilaga 2). Under de flesta av 
observationerna hade läraren först en genomgång och sedan fick eleverna arbeta individuellt eller 
i grupp. Under genomgångarna observerades hur läraren och eleverna använder laborativt 
material och sedan kunde mer fokus läggas på vilka laborativa material som fanns i klassrummen.  

För att besvara frågeställningarna om hur lärare ser på användandet av laborativt material i 
matematikundervisningen, i vilka matematiska områden laborativt material används och hur 
lärare tänker kring elevernas lärande kopplat till laborativt material och matematik gjordes 
intervjuer. I intervjuerna ställdes frågor kopplade till syftet och frågeställningarna, om vilka 
laborativa material de brukar använda, varför de använder materialet, om de använder material 
beroende på vilken årskurs de undervisar och beroende på område i matematiken samt hur de 
tänker kring elevernas lärande kopplat till laborativt material. För att få en bild av vad lärarna 
tänker kring laborativt material inleddes intervjun med frågan om vad de tänker på när de hör 
ordet laborativt material och matematik. Intervjuerna skulle ta högst en timme, längden på 
intervjuerna varierade mellan 15 och 35 minuter. I en av intervjuerna medverkade två lärare, 
denna intervju tog längst tid. För att besvara dessa frågeställningar gjordes en intervjuguide 
(Bilaga 3) som skulle vara som stöd under intervjuerna. Efter de två första intervjuerna 
upptäcktes att inget virtuellt material tagits upp, därför lades en fråga till i intervjuguiden. 
Eftersom virtuellt material finns med som en kategori av laborativt material i denna studie blev 
den frågan intressant att ställa. Frågan blev då hur lärare ser på surfplattor, dataspel och liknande, 
om de ser det som ett laborativt hjälpmedel. De två första intervjuerna kompletterades sedan för 
att få deras svar även på denna fråga. De besöktes igen och deras svar skrevs ner. Förutom dessa 
två kortintervjuer spelades alla intervjuer in för att jag som intervjuare skulle kunna lyssna aktivt 
och för att få med allt som sades. Fem av sex intervjuer gjordes i klassrummen, vilket gav lärarna 
möjlighet att visa olika laborativa material. En intervju genomfördes i ett grupprum. Denna lärare 
visade dock mycket laborativt material innan intervjun och hade även med sig en del material till 
intervjun. 
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Analys av data 
De laborativa materialen valdes som utgångspunkt och kategoriseras efter Kronqvist och 
Malmers (1993) indelning samt kategorin virtuellt material. De laborativa materialen som tas upp i 
intervjuerna eller som observerades i klassrummen analyseras utifrån kategorierna:  

- Plockmaterial: Kan vara saker som stenar, kastanjer, snäckor, knappar, bönor, kulor i olika 
färger, piprensare (Kronqvist & Malmer, 1993: 88).  

- Vardagens material: Saker som används i våra vardagliga sysslor, t ex. vågar, volymmått, 
måttband, klockor, termometrar, tumstockar, pengar.  

- Skolans laborativa material: material som är utvecklat för att utveckla barns tänkande. Saker 
som logiska block, träklossar, cuisenaire-stavar och geobräde är exempel på skolans 
laborativa material. 

- Barnens egentillverkade material: saker som eleverna tillverkar själva av exempelvis kartong. T 
ex. linjaler, räknekort och pengar.  

- Olika spel: Det kan vara spel av pedagogiska skäl eller fungera som avkoppling. T ex. 
dominospel, tärningar, kortlekar, tangram, luffarschack och sänka skepp. (Kronqvist & 
Malmer, 1993: 88).  

- Virtuellt material: Datormusen ses som elevens förlängda arm (D’Angelo & Ilviev, 2012: 
7). Hit hör olika dataspel, interaktiva skrivtavlor och surfplattor.  

För att besvara frågeställningarna om hur lärare ser på användandet av laborativt material i 
matematikundervisningen och hur elevernas lärande påverkas av laborativt material i 
undervisningen har en innehållsanalys gjorts av intervjudata (Kihlström, 2007c: 162).	  Att analysera 
intervjuer kan innebära sortering av uppgifterna och att därefter ordna dessa uppgifter i 
kategorier (Malmqvist, 2007: 122). Målet med analysen är att undersöka egenskaper hos ett 
fenomen, i det här fallet lärares syn på laborativt material. När data ska sorteras kan den markeras 
med olika färger för att se vilka intervjusvar som hör ihop (ibid: 125). Med utgångspunkt från 
intervjuerna och observationerna sorteras även variationen som finns i de olika intervjusvaren, 
eftersom det är ett av de främsta målen med kvalitativa studier (Malmqvist, 2007: 126). Utifrån 
denna variation kan sedan uppgifterna grupperas och sedan sättas in i olika kategorier som sedan 
ligger till grund för vilka rubriker som används i resultatet (Malmqvist, 2007: 126, 127).  

Analysen börjar med att alla intervjuer skrivs ut ord för ord. Sedan tittar man på om de visar 
samma förståelse eller om det finns olika uppfattningar (Kihlström, 2007c: 162). Man skapar 
kategorier efter svaren man fått från intervjuerna (Kihlström, 2007c: 163).  

För att få fram informanternas olika syn på laborativt material gjordes intervjuer. Efter 
genomförandet av intervjuerna transkriberades de så nära den genomförda intervjun som möjligt 
för att ha samtalet färskt i minnet. Intervjuerna skrevs ut ord för ord med undantag för ljud och 
hostningar. Även information som inte har med själva undersökningen att göra valdes att inte tas 
med. När alla intervjuer skrivits ut söktes likheter, olikheter och mönster i intervjuerna. Likheter 
och olikheter sattes ihop för att få fram olika kategorier. För att upptäcka dessa mönster, 
olikheter och likheter, markerades dessa med olika färger som Malmqvist (2007: 127) beskriver. 
Dessa grupperingar skapade sedan kategorier som även används som rubriker i resultatet. För att 
se vilken lärare som säger vad, namnges lärarna med bokstäverna A-G i resultatet.  

Resultatet av studien om hur lärare ser på användandet av laborativt material och hur 
användandet av laborativt material anses påverka elevernas lärande har sedan analyserats och 
jämförts med tidigare forskning. I mitt Examensarbete 1 gjordes en litteraturstudie (Ekberg, 
2014) om praktisk matematik som inkluderar laborativ matematik. I resultatet av den 
litteraturstudien framkom hur elevernas lärande påverkas av laborativt- och konkret material. 
Denna forskning jämförs med hur lärare ser på användandet av laborativt material och elevernas 
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lärande. I bakgrundskapitlet tas också olika perspektiv på lärande upp, dessa perspektiv kopplas i 
resultatdiskussionen till vissa delar av resultatet.  

Resultat 
I detta kapitel presenteras svaren på frågeställningarna om hur lärare i årskurs 1-3 ser på 
användandet av laborativt material i matematikundervisningen, hur lärare anser att elevernas 
lärande påverkas av användandet av laborativt material och i vilka matematiska områden 
laborativa material används. Olika laborativa material som togs upp under intervjuer och 
observationer presenteras först för att svara på den tredje frågeställningen om vilka laborativa 
material som används i vilka matematikområden. Därefter följer laborativt material kopplat till 
elevernas lärande, både vilka möjligheter som lärarna tar upp och vilka hinder lärarna ser med att 
använda laborativt material i undervisningen. Detta för att svara på de första frågeställningarna 
om hur lärare ser på användandet av laborativa material och hur elevernas lärande påverkas.  

Laborativa material som används 
Under intervjuerna har lärarna tagit upp en hel del laborativt material. Även under observationer 
har lärare och elever använt visst laborativt material. Under observationer har det även studerats 
vilka laborativa material som finns i klassrummen. Lärarna har också pratat om laborativa 
material kopplat till matematiska områden. 

Laborativa material i klassrummet  
Nedan presenteras de olika materialen i form av en tabell (Tabell 1) med kategorierna: 
plockmaterial, vardagens material, skolans laborativa material, barnens egentillverkade material, 
olika spel och virtuellt material. Tabellen visar vilka material som togs upp under intervjuerna 
samt vilka som iakttogs under observationerna.   

Som svar på intervjufrågan om vad lärarna tänker på när de hör laborativt material och matematik 
svarade många plockmaterial, något man kan plocka med eller röra och ta på. Två av lärarna 
svarar: 

Då tänker jag på klossar, linjaler, saker man kan ta på. Saker man kan använda och röra vid 
och ta reda på olika saker med. Plockmaterial överhuvudtaget, ekollon, kastanjer [Lärare B].  
 
Man kan inte skapa sig en tanke om något man inte har sett. Viktigt att man får se först och 
känna och ta på [Lärare G].  

Lärarna beskriver plockmaterial som klossar, ekollon och kastanjer och tar upp mycket 
plockmaterial i intervjuerna. Tabell 1 visar vilka material som togs upp under intervjuerna och 
vilka som iakttogs under observationerna. 
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Tabell 1. Laborativa material som nämns i intervjuer och som iakttas under observationer 

Laborativa material – intervjuer och observationer 

Plockmaterial 

 
Intervjuer 

Centicuber, fingrarna, stenar, snöre, pluppar/ploppar, sugrör, 
äpplen, kottar, snäckor, klossar, ekollon, gummifrukter, kastanjer, 

sudd, gem, glaspärlor 

Observationer knappar, papper, äpplen, sugrör, post-it lappar, papptallrikar, garn, 
gummifrukter, stenar, snäckor, Nallar i olika färger, små klossar 

Vardagens 
material 

Intervjuer pengar, linjaler, klockor, måttband, miniräknare 

Observationer pengar, klockor, linjaler, måttband, miniräknare 

Skolans 
laborativa 
material 

Intervjuer 
 

centicuber, tallinje, 100-matta/ 100-platta, klossar, talblock/Malmers 
block, bas 10, räkneväska, geometriska figurer, miniräknare, talstavar 

Observationer 

Tallinje, linjal, bas 10, kulramar, 100-matta/platta, Centicuber, 
räkneväska, Talens balansvåg, Cuisenaire-stavar, geometriska figurer, 

miniräknare, Klossar som visar bråk, Små tallinjer, positionskort, 
multilinkcuber, små klossar, geobräden 

Barnens 
egentillverkade 

material 

Intervjuer Egna linjaler m. tumavtryck, Egentillverkade pengakuvert 

Observationer Bråkaffisch, Egentillverkade pengakuvert, egentillverkade spel 

Olika spel 

Intervjuer Spel, kortlekar, tärningar, spelkort (addition och subtraktion), kort 
m. 10-kompisar, Pizzaspel- arb. Med bråk, sänka skepp 

Observationer 

Mattespel, olika kortspel (träna räknesätten), tärningsspel (träna 
räknesätten), kortlekar, tärningar, Lycko, räknekort, Stor matta m. 

tre, tärningar, memory (multiplikation), memory (Add. Och Subtr.), 
Små askar m. 4-10 kompisar, egentillverkade kort, multip., 

positionsspel, Pentamino, Tangram 

Virtuellt 
material 

Intervjuer 
datorer, Interaktiv skrivtavla, Surfplatta (Anv. inte i und.), surfplatta 

(Anv. ibland av enstaka elev), Surfplatta, (Anv. inte mycket), 
Surfplatta (Anv. regelbundet i halvklass) 

Observationer datorer, interaktiv skrivtavla, Ipad 
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Tabell 1 visar på olika laborativa material som framkom under intervjuer och observationer. De 
olika materialen presenteras från de materialen som togs upp och iakttogs flest gånger till de som 
inte var lika vanliga.  

Som framgår i Tabell 1 nämns plockmaterial mest i intervjuerna. Flest lärare nämner fingrarna och 
centicuber som ett plockmaterial. Centicuber passar även in under kategorin skolans laborativa 
material. Många av lärarna nämner även ordet plockmaterial eller att plocka med saker under 
intervjuerna. Flera av lärarna nämner eleverna som ett laborativt material. Klossar nämns också i 
intervjuerna och kan vara både ett plockmaterial och ingå i skolans laborativa material. Under alla 
intervjuerna tas pengar upp som går under kategorin vardagens material. Under kategorin skolans 
laborativa material tas tallinjen upp flest gånger. 100-mattan eller 100-plattan tas också upp, men 
några av lärarna är osäkra på om det är ett laborativt material eller inte. Barnens egentillverkade 
material nämns inte särskilt ofta under intervjuerna. Som svar på frågan om vad lärarna tänker på 
när de hör laborativt material och matematik berättar en lärare att ett laborativt material kan vara 
att tillverka egna saker:  

Man använder eleverna som redskap eller använder plockmaterial, eller tillverkar egna saker. 
Allt som kan hjälpa och stödja, plocksaker, barnen i matematikutvecklingen och förstå lättare 
[Lärare A].  

Ordet ”spel” nämns i intervjuerna, spel som nämns är kortlekar, tärningar, kort med tio-
kompisar, pizzaspel (bråk), sänka skepp och spelkort för att träna addition och subtraktion. Här 
är citat från lärare som nämner spel i intervjuerna: 

Spel är också bra, de tänker bara på att de spelar ett spel och inte på att de tränar addition 
och subtraktion [Lärare A]. 

… och spel också. Spel med 10-kompisar och så. Men jag tror inte de förstår ibland att det är 
matte, det är ett spel [Lärare C].  

Vi har ju tittat lite på geometriska figurer, vi har använt ekvationsvåg, pengar, tärningar när 
de spelar spel [Lärare F].  

En kategori som togs upp under intervjuerna är virtuellt material. Vissa lärare ser inte datorer och 
surfplattor och liknande som ett laborativt material för att det inte är så konkret. Andra lärare ser 
dessa digitala verktyg som laborativa material. Några lärare nämner ”cleverboard” och ”ipad” 
utan att det tillfrågas. När intervjufrågan om virtuellt material ställs nämns datorer, surfplattor 
och interaktiva skrivtavlor. Surfplattorna används minst i undervisningen. En av lärarna använder 
det regelbundet i halvklass för att spela olika matematikspel. De andra använder de inte alls, 
väldigt lite eller så används det av enstaka elev. Datorer och interaktiva skrivtavlor används mest 
av de virtuella materialen, både av lärare och av elever.  

Det som främst kunde iakttas i klassrummen var skolans laborativa material, olika spel och 
plockmaterial. Ett plockmaterial som sågs flest gånger var knappar, dessa sågs även användas av 
eleverna. Eleverna använde också fingrarna, annat plockmaterial, liten tallinje och pengar när de 
räknade. Av vardagens material var pengar det mest förekommande, det sågs i alla klassrum precis 
som alla lärare nämnde det i intervjuerna. Pengarna användes även av läraren som demonstration 
på tavlan. Klockor och linjaler är också vanligt förekommande i klassrummen, även detta 
användes av eleverna. Av skolans laborativa material är 100-mattan eller 100-plattan vanlig, den 
sågs även användas av en elev som räknade i matematikboken. Tallinjen finns också i 
klassrummen och en liten sådan använde eleverna för att räkna addition och subtraktion. 
Centicuber, kulramar, bas 10 och räkneväskan fanns i klassrummen, endast centicuberna sågs 
användas som plockmaterial för att räkna addition och subtraktion. Elevernas egentillverkade material 
är som i intervjuerna sällsynta. Det som syntes var ”bråkaffischer” som eleverna gjorde under 
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observationen, pengakuvert som eleverna räknade med och multiplikationskort som användes av 
eleverna för att förhöra varandra. Multiplikationskorten som eleverna gjorde kan också gå under 
kategorin olika spel. Spel fanns det mycket av i klassrummen, olika räknekort, kortspel, 
tärningsspel och memory för att träna de fyra räknesätten. Tärningar och kortlekar var också 
vanliga typer av spel i klassrummen. Spel som lycko, tangram, positionsspel och pentamino 
syntes också till. Eleverna observerades när de spelade positionsspel. De virtuella materialen som 
fanns i klassrummen var ipad, cleverboard och datorer. En ipad sågs i ett utav klassrummen 
medan datorer sågs i alla utom ett. I klassrummen fanns mellan 1-4 datorer. Interaktiva 
skrivtavlor fanns i fyra av klassrummen och sågs användas av en lärare för att visa bilder som 
diskuterades.  

Laborativt material i olika matematikområden 
Under intervjuerna kommer många av lärarna in på området taluppfattning och tals användning när de 
beskriver hur de arbetar med laborativt material. De beskriver hur eleverna använder 
plockmaterial för att räkna addition och subtraktion, lärare och elever använder talstavar för att 
diskutera olika delar av tal. För att träna på tio-kompisar använder lärare kortlek och stenar. 100-
plattan och klossar använder lärare och elever för att räkna. Pengar kan användas för att förstå 
övergångar mellan olika valörer. För att hjälpa eleverna i multiplikationen kan 100-plattan 
användas. En lärare tillverkar små askar med tal upp till 10 för att eleverna ska bli talsäkra. Allt 
detta som kommer fram i intervjuerna har med taluppfattning och tals användning att göra. 
Lärare tar upp addition och subtraktion i arbetet med laborativt material. Även användandet av 
laborativt material i arbetet med bråk tas upp. Lärare ger exempel på hur de använder laborativt 
material i taluppfattning och tals användning:  

Vi använder snäckor, stenar, dels använder barnen det när de är lite osäkra när de ska räkna 
addition, vad 3+2 blir. De använder fingrarna, får eleverna gärna göra tills det sitter. Vi har 
gummifrukter de kan räkna med [Lärare A]. 

När vi gick igenom bråktal, så använde jag barnen och två personal för att dela upp gruppen 
i halvor och fjärdedelar. Jag tror det sätter sig bättre för barnen när man använder sig själv 
[Lärare A].  

De fick dela in den runda mattan som vi sitter vid på samlingen, de fick lägga ut rep och dela 
på hälften och en fjärdedel. Och då är alla tillsammans och även fast man inte kan så ser man 
hur andra tänker [Lärare F].  

Som framgår av citaten ger lärarna exempel på hur de arbetar med laborativt material. Lärare 
kommer in både på de fyra räknesätten och att arbeta med bråktal som ingår i det matematiska 
området taluppfattning och tals användning.  

När lärarna får frågan om de använder laborativt material inom alla områden, svarar de flesta att 
de använder det inom alla områden: 

Jag tror att jag alltid vid genomgångar använder något laborativt material [Lärare B].  

Man försöker använda så mycket man har och i så många delar som möjligt [Lärare G].  

Lärarna påpekar att det laborativa materialet främst används mycket i årskurs 1 och årskurs 2, i 
”de lägre årskurserna”. Lärare menar också att det används främst inom de fyra räknesätten, 
vilket också tillhör taluppfattning och tals användning.  

Addition och subtraktion, eftersom det är en så stor del i de lägre årskurserna [Lärare A].  

När jag har jobbat i årkurs 1 och 2, då har man alltid laborativt material [Lärare B].  
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Då blir det främst inom de fyra räknesätten, att man kanske har 25 klossar och de ska delas 
på 5 högar [Lärare E].  

För de små i alla fall, då används det nog till det mesta. Men det är ju mest när man räknar till 
10 och 20 [Lärare C].  

Lärare E påpekar också att geometri är ett bra område när man ska arbeta med laborativt 
material. Geometri tas även upp som exempel i några av intervjuerna när läraren ger exempel på 
hur de arbetar med laborativt material:  

Sen använde eleverna sin egen tumme och fick göra tum avtryck på papper och sen satte vi 
det på linjaler och så mätte vi saker med denna ”tumlinjal”, hur många tummar långt något är 
och sen gick vi över till centimeter. Det tyckte barnen var roligt, att leka fram det lite. Nytta 
med nöje, då tror vi att det är lättare att lära sig [Lärare A].  

I citatet beskriver lärare A hur de arbetar med kategorin barnens egentillverkade material. Läraren 
beskriver att eleverna tyckte det var roligt att leka sig fram när de ska mäta olika saker. I detta 
avsnitt framgår det att lärarna använder laborativt material i alla områden i matematiken. Det 
område som det används extra mycket i är taluppfattning och tals användning. Även geometri tas 
upp i arbetet med laborativt material. Lärare A påpekar att det används mest inom taluppfattning 
och tals användning eftersom det är en stor del i de lägre årskurserna.  

Laborativt material och elevernas lärande 
Lärarna beskriver både möjligheter till lärande och hinder för elevernas lärande som kan uppstå i 
arbetet med laborativt material. Med hjälp av laborativt material går eleverna från det konkreta till 
det abstrakta. Laborativt material kopplas också till hur eleverna utvecklar förmågorna i 
läroplanen. 

Möjligheter till lärande och argument för att arbeta med laborativt material 
Samtliga intervjuade lärare ser många möjligheter till lärande när de arbetar med laborativt 
material. Lärare ser det som ett hjälpmedel, ett plus i undervisningen och tycker det är bra för att 
det är ett sätt för eleverna att förstå. Lärare menar att det är bra för alla elever att använda 
laborativt material någon gång för att de ska få en större förståelse. En beskrivning av laborativt 
material: 

Allt som kan hjälpa och stödja barnen i matematikutvecklingen och förstå lättare [Lärare A].  

Enligt lärare används det laborativa materialet i undervisningen för att kunna tydliggöra för 
eleverna. Speciellt för de elever som har det lite svårt så blir det lättare om undervisningen är mer 
praktisk, både med sig själv och olika saker som laborativa material. Att få plocka med olika saker 
tror några av lärarna gör det lättare för eleverna att lära sig matematik. Att kunna gå tillbaka och 
relatera till något man har gjort anses viktigt: 

Just att man kan gå tillbaka till det man gjort och har något att relatera till [Lärare A].  

Att börja med laborativt material för att se, alla behöver ju erfarenheter för att översätta det 
till en tanke. Viktigt att man får se först och känna och ta på [Lärare G].  

Alla lärare är inte lika positivt inställda till användandet av laborativt material, men menar att det 
säkert finns lärare som bygger hela sin undervisning på laborativt material och har då en viss 
struktur och kan få det att fungera. Andra lärare ser det som naturligt att använda laborativt 
material i de yngre årskurserna och menar: 

Det är ju de här yngre åldrarna, då är det viktigt att befästa en bra grund och man måste ha 
förståelse för vad som står på pappret sen [Lärare F].  
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I ettan så är det väldigt mycket, men sen i tvåan och trean så ser man mer vilka som behöver 
och inte. I ettan är det mera självklart att använda det [Lärare D].  

 

Ett argument för att använda laborativt material i undervisningen är för att variera 
undervisningen. Lärare beskriver varför de väljer att använda laborativt material i undervisningen:  

En varierad undervisning för att det blir lättare för eleverna och lättare att lära sig med hjälp 
av saker [Lärare A].  

För att variera undervisningen. För att eleverna ska se vad ett tal är, att talet kan se olika ut 
och att de kan använda talet på olika sätt [Lärare C].  

Lärare menar att ett virtuellt material som surfplatta kan utveckla elevernas lärande. Det är ett bra 
hjälpmedel för de som inte orkar sitta och skriva siffror och man kan som lärare ha koll på om de 
förstår. Det laborativa materialet används alltså för att stödja och hjälper eleverna i deras 
matematikutveckling. Det används också för att eleverna ska ha något att relatera till samt för att 
variera undervisningen. 

Att gå från det konkreta till det abstrakta  
Lärare beskriver att eleverna så småningom inte behöver använda laborativt material längre, de 
flesta syftar på plockmaterial. Det handlar alltså om att gå från det konkreta till det abstrakta. 
Lärare A beskriver hur eleverna använder plockmaterial, sedan står det bara på bänken som lite 
prydnad till att de inte behöver det alls. Lärarna beskriver att gå från det konkreta till det 
abstrakta:  

Uppdraget vi har är att få den konkreta förståelsen över till teoretisk. Det är bara det att man 
behöver följa upp att de kan översätta det till skriftspråk eller vad man ska säga [Lärare G].  

När de kan det teoretiska, är det inte så att de sitter med laborativt material, utan det släpper 
dem automatiskt. Så jag tycker inte det är fel att använda det, utan de släpper det när de inte 
behöver det längre [Lärare F].  
 
Tanken måste nog vara att man ska bli självständig, men att det kan användas i början 
[Lärare B].  

Lärare E beskriver hur eleverna i klassen har under knappt ett läsår släppt det laborativa 
materialet mer och mer, detta handlar också om att gå från det konkreta till det abstrakta. Lärare 
menar att de då har automatiserat vissa saker inom matematiken. Lärare G beskriver i ett av 
citatet ovan att eleverna måste få se, känna och ta på för att kunna översätta det till en tanke och 
för att det ska kunna bli mer abstrakt.  

Det laborativa materialet verkar användas naturligt i de lägre åldrarna. Lärarna påpekar just att det 
försvinner mer och mer men att det även kan uppfattas som larvigt eller skamset av eleverna när 
de blir äldre:  

I trean och fyran försvinner det, där vill man hellre ha en bok och de vill inte sitta och plocka 
på samma sätt. Det är något som händer där, det blir skamligt eller vad det är [Lärare C].  

Det kan vara mer känsligt i fyran, just att de tycker det är pinsamt att använda det [Lärare E]. 

 … i mellanstadiet är det nästan lite fult, och de som behöver de vågar inte alltid ta det. Så 
det är en balansgång hur man ska göra [Lärare D].  
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I avsnittet framkommer det att det laborativa materialet  används naturligt i de lägre årskurserna 
men att eleverna släpper det laborativa materialet när de blir äldre och automatiserat vissa saker. 
Lärarna menar att tanken är att eleverna ska gå från en konkret förståelse över till en teoretisk 
och att de ska bli självständiga och inte behöva använda det laborativa materialet. När eleverna 
blir äldre eller inte behöver det laborativa materialet uppfattar eleverna det som barnsligt eller 
skamligt.  

Hinder för elevernas lärande och argument mot att arbeta med laborativt material 
Bland de intervjuade lärarna framkommer även en viss tveksamhet inför att använda laborativt 
material. Det går åt mycket tid till att sitta och plocka med saker, vilket kan leda till att eleverna 
inte lär sig så mycket som de skulle kunna göra. Lärare E påpekar också att det kanske får ta tid 
när eleverna är små och att det viktigaste är att grunden sätter sig. Om man skulle kunna bedriva 
enskild undervisning och använda exempelvis plockmaterial, ses det mer effektfullt. Så ska man 
arbeta med laborativt material i helklass påpekar lärare E att man måste ha koll på eleverna: 

Jag är rädd att man inte utvecklas i det tempo som man skulle kunna göra genom att vända 
pengarna rätt eller lägga klossarna i en viss ordning, exempelvis som bas 10 [Lärare E].  

Andra lärare ser inga större hinder förutom att en del föräldrar eller lärare oroar sig för att 
eleverna bara sitter och räknar på fingrarna. En annan nackdel kan vara att eleverna blir oense om 
vilket plockmaterial var och en ska ha. Lärare menar att ett hinder för elevernas lärande kan vara 
om de fastnar i materialet. Några lärare ser problemet med visst plockmaterial att de bygger saker 
av det eller lägger för mycket fokus på att vända sakerna åt rätt håll när de räknar:  

Har man inte kommit så långt i matematiktänkandet så kan klossar bli något man bygger 
ihop ett vapen med eller något istället för att förstå vitsen med materialet [Lärare B].  

Hinder kan ju vara att de fastnar i det. Man vill ju att de ska hitta en strategi och se att de inte 
längre behöver det laborativa, men det kan ju vara att man fastnar i det och känner att man 
måste ha, och ser inte vad det är för. Och det kan vara ett hinder att de håller på för länge 
eller fastnar i det [Lärare D].  

Flera lärare som ser virtuellt material som ett laborativt hjälpmedel ser även hinder med detta vad 
det gäller elevernas lärande. Flera av lärarna nämner att det är tråkigt när inte tekniken fungerar 
och man blir frustrerad. Lärare A uppfattar detta som ett stressigt laborativt material. Särskilt 
beskrivs svårigheter med att använda surfplattor. Det verkar också vara ett ganska nytt fenomen i 
klassrummen, men lärarna ser ändå faror med detta:  

En fara är att en del barn kanske inte har surfplattor hemma och då blir det istället ”att jag 
kan få tillgång till en i skolan” och då blir det istället att man kanske låtsas att man behöver 
träna på något. Jag kan se den tendensen, att man blir så lycklig, och då är det gärna andra 
appar som man undersöker istället, så då måste man vara där som lärare. Så kan man ha 
enskild undervisning så tror jag att alla de här sakerna är superbra, men så fort man släpper 
dem på egen hand, det är då jag ser faran med det [Lärare E].  

Det är en del, speciellt pojkar då, som har svårt att relatera skillnaden på innehåll. Som när de 
får tag på en surfplatta, så är andra saker som blir mer intressanta [Lärare G].  

I citaten ovan menar lärarna att surfplattor är ett nytt fenomen som gärna intresserar eleverna, 
men kanske på fel sätt. Detta gör att eleverna gärna undersöker andra applikationer som inte har 
med matematik att göra.  

Att utveckla förmågorna i Lgr 11 med hjälp av laborativt material  
Det framkommer delade meningar om det laborativa hjälpmedlet kan underlätta för eleverna att 
utveckla de matematiska förmågorna i läroplanen. Några av lärarna anser att det kan vara lättare 
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att utveckla dessa med hjälp av laborativt material, andra anser att det inte borde spela någon 
större roll. Som exempel på detta beskrivs en av förmågorna och fördelen att kunna visa hur man 
tänker:  

Förmågan att kunna förklara och föra resonemang, då kan eleverna tycka att det är lättare att 
ha plockmaterial för att kunna visa. De som inte har argumenten och diskussionsförmågan 
riktigt än har lättare om de får plocka med saker. Det är ett hjälpmedel och en trygghet när 
de ska förklara. Bra för att få igång alla elever [Lärare A].  

Det kan nog vara lättare, det tror jag. Men om jag tänker på treor så är det nog lättare och 
visa hur man tänker med hjälp av laborativt material. Mer konkret så [Lärare D]. 

Lärare B och E menar att en del kanske behöver laborativt material för att utveckla förmågorna 
men att eleverna kan komma till samma mål oavsett om de använder laborativt material eller inte. 
Lärare E menar också att man som lärare har tänkt innan hur man ska få in förmågorna i sin 
undervisning, vare sig man arbetar med laborativt material eller inte.  
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Diskussion 
Kapitlet är indelat i två delar, där metod och resultat diskuteras. I metoddiskussionen tas studiens 
validitet och reliabilitet upp. I resultatdiskussionen analyseras resultatet utifrån bakgrunden.  

Metoddiskussion 
Ett relativt brett urval av informanter ökar studiens reliabilitet, den blir mer trovärdig eftersom 
olika lärares syn på laborativt material finns i den kvalitativa studien. Informanterna består av sju 
lärare som undervisar i alla de årskurserna som studien syftar till att undersöka. Det som kan 
påverka studien är att rektorn namngav lärare och kan på så sätt ha valt ut lärare som i sina ögon 
ansågs lämpliga. Rektorn fick dock ingen information om att de skulle handla om laborativt 
material och kunde på sätt inte välja lärare som arbetar specifikt med laborativt material.  

Eftersom en kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal (Kihlström, 2007a: 49) och lärarna svarar 
olika och kommer in på olika saker när en viss fråga ställs blir intervjuerna inte utformade på 
exakt samma sätt. En intervjuguide fanns med under intervjun för att få med frågor som svarar 
mot studiens syfte och frågeställningar.  

För att få en tydlig bild över de laborativa materialen som togs upp under intervjuerna och de 
som iakttogs under observationerna valdes de laborativa materialen att kategoriseras efter 
Kronqvist och Malmers (1993: 88) indelning samt kategorin virtuellt material. De laborativa 
materialen valdes att inte beskrivas närmare eftersom jag inte kunde förutse vilka laborativa 
material som skulle tas upp eller ses under intervjuerna och observationerna.  

Studiens validitet och reliabilitet kan diskuteras. Validitet handlar om studiens giltighet, 
undersökningens instrument, observation och intervju, bör vara utprövade inför den tänkta 
undersökningen (Kihlström, 2007d: 231). Varken observationer eller intervjuer prövades innan 
själva genomförandet, däremot skapades både checklista och intervjuguide efter studiens syfte 
och frågeställningar.  

Ett sätt att försäkra sig om studiens validitet är att triangulera, med det menas att använda sig av 
flera redskap (Kihlström, 2007d: 231). I denna studie användes två redskap, observation och 
intervju, för att öka studiens validitet.  

Reliabiliteten handlar om trovärdighet och tillförlitlighet, att man kan tro på det som kommer 
fram i resultatet. Den som utför intervjuer och observationer bör ha tränat på detta innan 
undersökningen genomförs (Kihlström, 2007d: 231). Detta har gjorts under tidigare kurser under 
utbildningen, vilket gör studien mer trovärdig. Kihlström (2007d: 232) skriver att ytterligare ett 
sätt att förbättra studiens reliabilitet är att spela in intervjuerna. Detta gjordes för att allt som 
sades under intervjuerna skulle komma med. Efter två genomförda intervjuer upptäcktes att 
frågan om virtuellt material skulle läggas till. Det som kan anses som en styrka i studien är att de 
två lärare som inte fick denna fråga besöktes igen och fick möjlighet att svara på frågan. Det som 
kan påverka studiens reliabilitet negativt är att de två kortintervjuerna som gjordes skrevs ner på 
papper istället för att de spelades in. Lärarens roll i undervisningen med laborativt material tas 
upp i bakgrundskapitlet, men uppmärksammas inte lika mycket i undersökningen. För att få med 
det tydligare kanske en fråga om det skulle ha ställts.  

Den insamlade datan har analyserats. De laborativa materialen analyserades utifrån olika 
kategorier. Detta för att få en tydlig bild av vilka material som kom fram under observationer och 
intervjuer. Dessa kategorier gick in i varandra vilket kan göra att vissa laborativa material kan ingå 
i fler kategorier. För att göra detta tydligt beskrivs även detta. Data från intervjuer har sedan 
markerats och klippts ihop för att skapa olika kategorier. Malmqvist (2007: 125) menar att det är 
en fördel om man namnger intervjuerna när data klipps ihop. Detta gjordes för att ha en tydlig 
bild över analysarbetet.  
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Resultatdiskussion 
Detta avsnitt är indelat på liknande sätt som resultatkapitlet. Resultatet diskuteras och kopplas till 
kapitelbakgrunden.  

Laborativa material som används i olika matematikområde 
De laborativa materialen som framkom under observationerna och intervjuerna kategoriserades 
enligt den indelning som beskrivs av Kronqvist och Malmer (1993) med tillägg av virtuellt 
material som kategori. Kategorierna går i vissa fall in i varandra, vilket kan göra det svårt att 
kategorisera vissa laborativa material. Centicuber och klossar används i vissa klassrum som 
plockmaterial, vilket gör att dessa material passar in under denna kategori. Men centicuber och 
klossar är också tänkt att utveckla barns tänkande (Kronqvist & Malmer, 1993: 88) vilket gör att 
de också passar som skolans laborativa material. Spel som eleverna tillverkar själva passar också in 
under två kategorier, dels barnens egentillverkade material och under olika spel. Miniräknare och linjal 
kan ses som vardagligt material, som vi kan använda i vardagen för att klara av vardagliga sysslor, 
men dessa är också tänkt att användas i matematikundervisningen för att utveckla elevernas 
tänkande, då de också blir skolans laborativa material. Miniräknare kan också ses som ett digitalt 
verktyg, vilket gör att den också passar in under virtuellt material. Denna kategori lades till för att få 
en bredare definition av laborativt material. Det virtuella materialet kan ses som ett konkret 
material, då datormusen blir elevernas förlängda arm (D’Angelo & Ilviev, 2012: 7). För att 
använda det med hela klassen kan det användas genom en interaktiv skrivtavla, vilket flera av 
lärarna hade i klassrummen och använde till viss del vid genomgångar. D’Angelo och Ilviev 
(2012: 7) skriver att eleverna kan sitta två och två vid en dator där diskussion också kan uppstå. 
Datorer och surfplattor verkade inte användas så mycket i matematikundervisningen, dels fanns 
det inte tillgång till så många surfplattor eller datorer, vilket gjorde att det i de flesta fall användes 
av enstaka elev. Den interaktiva skrivtavlan sågs användas av lärarna som demonstration, vilket 
också Swan och Marshall (2010:1) menar att den ofta gör.  

Utifrån observationer och intervjuer används det laborativa materialet mycket när det handlar om 
taluppfattning och tals användning. Många av lärarna poängterar även att det handlar mycket om 
de fyra räknesätten i de yngre årskurserna. Som framgår av det centrala innehållet (Lgr 11: 63) i 
matematik för årskurs 1-3 har området taluppfattning och tals användning en stor plats. Ett annat 
område som tas upp i intervjuerna är geometri i arbetet med laborativt material. Även detta 
område har en relativ stor plats i det centrala innehållet.  

I arbetet med taluppfattning och tals användning verkar alla kategorier av laborativt material 
användas. Plockmaterial som knappar används när eleverna räknar addition och subtraktion. 
Vardagligt material som pengar används mycket i de olika klassrummen för att räkna och träna på 
positionssystemet. Av skolans laborativa material används även tallinjer och centicuber för att 
räkna addition och subtraktion. Eleverna tillverkade egna material under lektionerna, kort med 
multiplikation och för att visa olika bråktal. De spel som sågs användas var de egentillverkade 
korten eleverna gjorde, men i klassrummen finns mycket kort- och tärningsspel för att träna de 
olika räknesätten. Det som användes minst var de virtuella material, det sågs användas som 
demonstration för att räkna på tallinjen och diskutera. Lärare berättar att surfplatta eller dator kan 
användas av enstaka elev för att träna plus och minus. 

Laborativt material och elevernas lärande 
Här framkommer möjligheter respektive hinder för elevernas lärande i arbetet med laborativt 
material kopplade till kapitelbakgrunden.   

Möjligheter till lärande  
Lärare ser det laborativa materialet som ett hjälpmedel och något som kan hjälpa eleverna att 
förstå lättare. Det används också för att tydliggöra för eleverna. D’Angelo och Ilviev (2012: 4) 
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menar just att det laborativa materialet hjälper eleverna att nå förståelse och gör att eleverna 
lättare kan förstå begrepp. Lärarna menar att det blir lättare för eleverna att förstå om de får sitta 
och plocka med olika saker. D’Angelo och Ilviev (2012: 9) framhäver att det laborativa materialet 
kan hjälpa eleverna att klargöra matematiska begrepp. Även Caswell (2007) visar att eleverna 
förstår lättare med hjälp av ett laborativt material som play-doh. Eleverna får se bråktal mer 
konkret då delarna görs av play-doh och det blir lättare för eleverna att förstå innebörden av olika 
bråkdelar. Lärarna påpekar att det laborativa materialet används för att eleverna ska ha något att 
relatera till och för att få erfarenheter som sedan kan överföras till en tanke. D’Angelo och Ilviev 
(2012: 2) menar att eleverna skapar sig en egen uppfattning och kan då lättare behålla 
informationen och använda den senare när de arbetar med laborativt material.  
 
Lärare tar också upp att det kan vara bra att använda laborativt material för de som har det lite 
svårt i matematiken, att det blir lättare för dem att förstå men också för att kunna visa hur de 
tänker. Även ett laborativt material som surfplatta anses vara bra för de elever som har svårt att 
skriva siffror. D’Angelo och Ilviev (2012: 9) menar att arbetet med laborativt material är speciellt 
gynnsamt för bland annat lågpresterande elever.  

Att gå från det konkreta till det abstrakta  
Många av lärarna påpekar att det laborativa materialet försvinner när eleverna blir äldre och att 
eleverna går från det konkreta till det abstrakta och automatiserar vissa saker. Att det laborativa 
materialet hjälper eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta framkommer också i 
bakgrunden. Enligt Skolverket (2011: 28-29) handlar det om att synliggöra ett matematiskt 
innehåll, det handlar om att underlätta förståelsen av det abstrakta. Det abstrakta, som oftast 
uppfattas som svårt, bör knytas till något som är bekant för eleverna för att det ska kunna 
abstraheras. Detta exemplifieras med följande citat:  
 

Att börja med laborativt material för att se, alla behöver ju erfarenheter för att översätta det 
till en tanke. Viktigt att man får se först och känna och ta på (Lärare G).  

Lärare beskriver hur eleverna inte längre behöver använda laborativt material och att de släpper 
det när de känner att de kan vissa saker inom matematiken. D’Angelo och Ilviev (2012: 4) menar 
att läraren kan följa en viss ordning av aktiviteter där den första aktiviteten handlar om att börja 
med konkret- eller laborativt material för att sedan kunna rita och göra skriftliga förklaringar. De 
menar att eleverna då tillslut ser de matematiska begreppen mer abstrakta, vilket också lärarna 
beskriver när de berättar om att eleverna släpper materialet när de har automatiserat det. Lärare 
menar att uppdraget vi har är att få den konkreta förståelsen över till teoretisk. Rystedt och Trygg 
(2011: 11) skriver just att det slutliga målet med att använda laborativt material är att hjälpa 
eleverna att nå förståelse för det abstrakta.  

Flera av lärarna upplever att eleverna tycker det blir barnsligt, pinsamt eller skamligt att använda 
laborativt material när de blir äldre. Det handlar också om att de redan abstraherat vissa moment 
i matematiken. Swan och Marshall (2010: 4) menar också att äldre elever kan uppfatta det 
laborativa material som barnsligt och på grund av det inte vilja använda det. Många av lärarna 
beskriver också att det främst används i de yngre årskurserna. Malmer (1990: 113, 115) menar att 
det är främst plockmaterial som passar bäst för de yngre åldrarna. Många av lärarna pratar dock 
mycket om plockmaterial och därför kanske menar på att det inte används när eleverna blir äldre. 
Rystedt och Trygg (2011: 11) har en förklaring till varför laborativt material försvinner, det blir 
opraktiskt att använda det när talen blir allt högre, vilket går hand i hand med elevernas ålder. 
Malmer (2002: 33) menar att det beror på ålder och vilket område som ska behandlas vilket 
laborativt material som används.  

Hinder för elevernas lärande  
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Lärare beskriver att en risk med att använda laborativt material är att det kan bli som leksaker och 
att eleverna istället för att räkna, bygger saker av materialen. Rystedt och Trygg (2011: 11) tar 
även upp detta och menar att det laborativa materialet bör ses som symboler. Om eleverna 
uppfattar det som leksaker blir det istället ett hinder för elevernas lärande.  
 
Resultatet kopplat till perspektiv på lärande 
I arbetet med laborativt material handlar det om att göra och röra vissa saker. Lärare beskriver 
just att eleverna ska få känna, ta på och plocka med olika saker för att de lättare ska förstå 
matematiska begrepp. Ett perspektiv på lärande som kan kopplas starkt till användandet av 
laborativt material är pragmatismen (Säljö, 2010: 174). Begreppet ”learning by doing” ligger till 
grund för detta perspektiv och handlar om att man lär sig genom att göra saker.  

De intervjuade lärarna beskriver hur eleverna går från det konkreta till det abstrakta. Detta kan 
liknas vid att eleverna lär sig ny kunskap stegvis. Enligt en behavioristisk syn på lärande lär sig 
eleverna ny kunskap stegvis (Barklund & Ojanlatva, 2005: 4). Många av lärarna nämner spel i 
intervjuerna, spel kan också relateras till en behavioristisk syn på lärande då eleverna snabbt får 
respons på om det är rätt eller fel. Lärarna beskriver också att surfplattor och datorer används 
som färdighetsträning och för att träna addition och subtraktion. Inom kognitivismen visas en 
inlärningskurva som just visar på att övning ger färdighet (Riesbeck m.fl., 2000: 88).  

En anledning till att lärare använder laborativt material i undervisningen är att eleverna ska ha 
något att relatera till och kunna översätta till en tanke. Inom Konstruktivismen (Riesbeck m.fl., 
2000: 88, 89) är kunskap något som eleverna konstruerar utifrån sina erfarenheter vilket också 
arbetet med laborativt material kan innebära. Lärarna beskriver att det kan vara lättare för 
eleverna att visa och förklara med hjälp av laborativt material. Detta kan liknas vid 
konstruktivismens tankesätt då eleverna förmedlar kunskap med hjälp av abstrakta eller i det här 
fallet konkreta material (Riesbeck m.fl., 2000: 92).  

Under observationer och intervjuer har olika laborativa material synliggjorts. Dessa material 
används i matematikundervisningen enligt lärarna för att tydliggöra matematiken och för att 
eleverna ska förstå lättare. Inom det sociokulturella perspektivet skriver Riesbeck (2008: 14, 15) 
om mediering, det handlar om att elever använder olika redskap för att förstå sin omvärld. Detta 
kan då liknas vid att eleverna använder olika laborativa material för att förstå matematiken bättre. 
Dessa redskap kallas artefakter och är skapade för att människor ska kunna handla och lösa 
problem (Riesbeck, 2008: 15). En artefakt skulle kunna vara laborativt material.  

Många av lärarna beskriver att gå från det konkreta till det abstrakta i arbetet med laborativt 
material. Flera av lärarna tar upp det laborativa materialet pengar i intervjuerna. Även under 
observationer använde både elever och lärare pengar för att konkretisera matematiken. Inom det 
sociokulturella perspektivet beskriver Riesbeck m.fl. (2000: 104, 105) att arbeta med vardagliga 
situationer är betydelsefulla och att gå från det konkreta till det abstrakta med exempelvis pengar. 
Riesbeck m.fl. (2000: 104) beskriver också att material som laborativa material används för att 
stötta eleverna för att bygga upp ny kunskap.  

Slutsatser och förslag på vidare studier 
Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att laborativt material används i olika stor omfattning 
i de olika klassrummen. Material som beskrivs under intervjuerna är fingrarna, centicuber, pengar 
och tallinjen. Under observationer sågs mycket av skolans laborativa material, plockmaterial och 
olika spel. Pengar var det material som användes mest av både lärare och elever, även 
plockmaterial användes av eleverna. Virtuellt material och barnens egentillverkade material verkar 
användas minst i matematikundervisningen.  
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En annan slutsats som kan dras är att det laborativa materialet främst används i de lägre 
årskurserna och att det försvinner mer och mer i årskurs 3 och 4. Lärarna använder laborativt 
material inom alla områden i matematik, men utifrån intervjuer och observationer används det 
främst inom taluppfattning och tals användning.  

Det laborativa materialet används för att tydliggöra och hjälpa eleverna i deras matematik-
utveckling. Förutom att hjälpa och stödja kan det också finnas hinder, som att det tar för lång tid, 
att eleverna fastnar i materialet eller att de leker med det stället för att se det matematiska med 
materialet.  

Det virtuella materialet används inte speciellt mycket i matematikundervisningen. Eftersom 
användningen av virtuellt material inte framkommer så tydligt i studien vore det intressant att 
undersöka närmare. Kommer det virtuella materialet användas mer och ersättas av de fysiska 
laborativa materialen? Kommer det bli en ny generation av laborativt material?  

I studien framkommer också att det laborativa materialet försvinner när eleverna blir äldre. 
Frågan är om detta är bra eller om det laborativa materialet ska fortsätta användas i årskurs 3 och 
4? Kan det virtuella materialet användas mer i de högre årskurserna? 
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Bilaga 1. Informantbrev 

  

	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  

	  

Information om en studie av hur lärare i årskurs 1-3 ser på användandet av 
laborativt material i matematikundervisningen 

Hej! 

Jag heter Kajsa Ekberg och studerar till lärare i årskurs F-3 på distans vid Högskolan Dalarna i 
Falun. Jag läser nu sista terminen och skriver ett examensarbete som innehåller en undersökning. 
Mitt examensarbete handlar om matematik och hur laborativt material används i undervisningen.  

Jag är mycket tacksam för att du vill dela med dig av dina erfarenheter som är ett viktigt bidrag till 
undersökningen och för att du vill ställa upp på en intervju.  

Undersökningen består av besök i klassen under en matematiklektion följt av en intervju. Om 
möjlighet finns görs gärna intervjun i klassrummet så att jag kan få möjlighet att se olika 
laborativa material. Intervjun beräknas ta högst 1 timme och kommer att spelas in.  

Din medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 
Om du väljer att avbryta din medverkan kommer din information inte att ingå i undersökningen.  

Alla som deltar i undersökningen är garanterade anonymitet vilket även gäller skolans namn. 
Insamlat material kommer endast att användas till mitt examensarbete och det är endast jag, min 
handledare, och examinatorn vid Högskolan Dalarna som har tillgång till materialet. 
Undersökningen presenteras i form av en uppsats och när den är godkänd kommer 
ljudinspelningarna och det insamlade materialet att förstöras. Du kommer självklart att få ta del 
av den färdiga uppsatsen! 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Kajsa  

 

För mer information, kontakta: 

	  

 

Kajsa Ekberg 
Studerande 
Telefon: 0768 45 99 99 
e-post: h11kajek@du.se  

Maria Bjerneby Häll  
Handledare 
Telefon: 023 – 77 82 74 
e-post: mbh@du.se  
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Bilaga 2. Checklista observation 

 

Observation - Checklista 

Datum: 

Klass (Ålder och antal): 

Lektionslängd: 

Matematiskt område:  

 

• Hur är klassrummet organiserat? 
- Hur är eleverna placerade?  
- Vilka laborativa material syns?  

 
• Hur använder läraren laborativt material?  

- Demonstration?  
- Används enbart av läraren? 
- Uppmanar eleverna till att använda det?  

 
• Använder eleverna något laborativt material? 

- Hur? 
- Hur tillgängligt är materialet? 
- Tar eleverna egna initiativ till att använda materialet? 
- Används det av alla elever? Blir några utpekade?  

 
• Används laborativt material enskilt eller i grupp?  

 
• Material för specifikt område?  

 
• Intresse och motivation 

- Verkar eleverna intresserade och motiverade?  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Inledning 
• Tacka för att läraren tog sig tid 
• Upplys om att deltagandet är frivilligt och att läraren kan avbryta intervjun när som helst. 
• Påminn om att intervjun spelas in (för att inte viktig information ska missas eller 

missuppfattas). 
Bakgrund 

• Berätta kort från informantbrevet, vad jag är intresserad av. 
• Hur länge har du arbetat som lärare? (Hur länge på den här skolan? Klassen: haft i flera 

årskurser?) 
• Vilken utbildning har du?  

Intervjufrågor 
• Vad tänker du på när jag säger laborativt material och matematikundervisning?  

 
• Använder du laborativt material i matematikundervisningen? 

- Vilka laborativa material brukar du använda? Kan du ge några exempel? 
- Berätta hur du använder det? 
- Varför? Varför inte? 
- Är det något material som används särskilt i årskurs 1,2,3? Använder du olika material 

beroende på vilken årskurs du undervisar? 
- Hur ser du på surfplattor och datorspel och liknande, ser du det som ett laborativt 

hjälpmedel? 
 

• Berätta hur du tänker kring användandet av laborativt material och elevernas lärande.  
- Möjligheter till lärande? 
- Hinder för elevernas lärande?  
- Laborativt material kopplat till förmågorna i Lgr11 

 
• Passar laborativt material alla elever? 

- Varför? Varför inte? 
 

• Används laborativt material inom alla områden i matematik? (Taluppfattning, algebra, 
geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring, problemlösning) Kan du ge 
några exempel på laborativt material kopplat till olika områden? 
 

• Finns det laborativa materialet lättillgängligt för eleverna? Använder eleverna materialet 
självmant?  
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• Är något material du saknar, som du skulle vilja ha i klassrummet? Skulle du vilja förändra 
i din undervisning vad gäller laborativt material?  
 

Avslutning 
• Tacka återigen. 
• Fråga om jag kan kontakta om det är något jag missat eller om något är oklart. 
• Uppmana att läraren kontaktar mig om det är något hon/han kommer på i efterhand. 
• Du får givetvis ett eget ex. av arbetet när det är färdig.  

	  


