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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en uppfattning om vad lärarna 
säger kring användning av laborativt material i matematikundervisning. Dessutom 
undersöks det om kunskaper och tidigare erfarenheter behövs när laborativa 
material inkluderas i matematikundervisning. Enligt tidigare forskning ska 
laborativt material gynna eleverna på många olika sätt därför vill vi undersöka hur 
lärarna ser på laborativt material och om laborativt material verkligen gynnar 
eleverna. I vår undersökning kommer vi att kunna få en helhetssyn om 
möjligheter respektive utmaningar som förekommer i användning av laborativa 
material i matematikundervisning. För att få svar på studiens syfte och 
frågeställningar genomfördes studien av kvalitativa semistrukturerade 
internetbaserade intervjuer med fyra legitimerade lärare i årskurs f-3. Studiens 
teoretiska ramverk har baserats på Johan Dewey ”learning by doing’’ och Piaget 
inlärningsteori. Studiens resultat visade att majoriteten av lärarna använder sig av 
laborativa material i matematikundervisningen. Lärarna anser att användningen av 
laborativa material i matematikundervisningen gynnar elevernas lärande och 
motiverar dem. Lärarna som deltog i studien påtalar även att de använder sig av 
laborativa material i matematikundervisningen inom olika områden, exempelvis 
klockan, uppställning, taluppfattning, addition, subtraktion och även 
multiplikation och division. Resultaten visade även att lärarna behöver kunskaper 
för hur och när laborativa material kan användas i matematikundervisningen. Det 
framkom också att det finns både möjligheter och utmaningar med användning av 
laborativa material i matematikundervisningen. Möjligheterna som framkom var 
bland annat att användningen av laborativa material underlättar elevernas arbete 
och motiverar deras tänkande. Det framkom även att den stödjer den abstrakta 
matematikundervisningen och förbättrar den genom att använda konkreta 
material. Utmaningarna var bland annat att lärarna behöver kunskaper kring när 
och hur de ska använda sig av laborativa material samt vilka material de ska 
använda för att gynna elevernas inlärning.  
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate and create an idea of what teachers 
say about the use of laboratory material in mathematics teaching, in addition to 
whether prior knowledge and previous experience is needed when laboratory 
materials are included in mathematics teaching. According to previous research, 
laboratory material should benefit students in many ways, therefore we want to 
investigate how teachers view laboratory material and whether laboratory material 
really benefits students. The aim is also to be able to get a holistic view of 
opportunities and challenges that occur in the use of laboratory materials in 
mathematics teaching. To get answers to the study's purpose and questions, the 
study was conducted by qualitative semi-structured internet-based interviews with 
four licensed teachers in year f-3. The study's theoretical framework on which the 
study is based is Johan Dewey ’’learning by doing’’ and Piaget's learning theory. 
The results of the study showed that most teachers use laboratory materials in 
mathematics teaching.The teachers believe that the use of laboratory materials in 
mathematics teaching benefits students' learning and motivate them.The teachers 
who participated in the study also point out that they use laboratory materials in 
mathematics teaching in different areas, the areas can be, among other things, the 
clock, the layout, number perception, addition, subtraction and multiplication and 
division. The results also showed that teachers need prior knowledge of how and 
when laboratory materials can be used in mathematics teaching. The teachers also 
emphasize that there are both opportunities and challenges with the use of 
laboratory materials in mathematics teaching. The possibilities that emerged were, 
among other things, that the use of laboratory materials facilitates the students' 
work, motivates their thinking and to support the abstract mathematics teaching 
and make it better by using concrete materials. The challenges were, among other 
things, that teachers need knowledge about when and how they should use 
laboratory materials and what materials they should use to benefit students' 
learning. 
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1. Inledning 

Många skolor vill förbättra matematikundervisningen för att öka elevernas lust. 

Skolorna har stort intresse för att utveckla matematikundervisningen och 

inkludera det laborativa materialet i matematikundervisningen (Rystedt & Trygg, 

2010). Därmed påtalar Skolverket (2019) att målet med matematikämnet är att 

utveckla elevernas kunskaper i matematik och den matematiska användningen i 

vardagen, samt att matematikundervisningen måste stödja och främja elevernas 

intresse för matematiken. Skolverket (2019) poängterar även att 

matematikundervisningen måste stärka elevernas prestationer i användning av 

matematik i olika sammanhang.  

Olika studier synliggör att användningen av laborativa material gynnar elevernas 

lärande och gör matematikundervisningen effektivt, samtidigt som det stödjer 

lågstadieeleverna (McNeil et al., 2009; Rystedt & Trygg, 2010; Swan & Marshall, 

2010; Swanson & Williams, 2014). Dessutom finns det studier som påvisar att 

laborativt material i matematikundervisning behöver engagerade lärare för 

inkludering. Det behövs även kunskaper för att lärarna ska kunna inkludera 

materialet i matematikundervisningen, eftersom materialet kan användas på fel 

sätt av eleverna. Därför behöver lärarna vara noggranna med materialet och 

förklara tydligt hur det ska användas. På så sätt gynnas eleverna och materialet 

används på rätt sätt.  

 Malmers (1996) studier synliggör att många lärare anser att eleverna tycker 

matematik är svårt och tråkigt samt att elever som har matematiksvårigheter har 

svaga abstraktionsförmågor. Lärarna som deltog i Malmers (1996) studie anser att 

eleverna har stort behov att komplettera den abstrakta matematikundervisningen 

med laborativt material. I studien synliggjorde lärarna att eleverna behöver arbeta 

med olika sinnen och för att få en lättare förståelse för matematiken. Författaren 

anser även att eleverna har ett stort behov av gestaltning och även av stimulans 

och omväxling. Men även att laborativa uppgifter främjar eleverna och ökar 

elevernas kompetens för att behärska området bättre. Berggren och Lindroth 

(2004) betonar också att inkluderingen av laborativa material i 

matematikundervisningen väcker elevernas intresse, anses som ett kraftfullt stöd 
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för eleverna med läs och skrivsvårigheter och även främjar elevernas matematiska 

språk. Dessutom anser lärarna i studien att inkludering av laborativt material 

resulterar till en mer effektiv matematikundervisning.  

Enligt tidigare forskning erbjuder laborativt material eleverna många möjligheter 

därför ansåg vi att användningen av laborativa material inom 

matematikundervisningen var ett intressant område att utforska. I vår studie ska 

det framkomma hur verkligheten kan se ut och vad laborativt material kan erbjuda 

eleverna utifrån lärarens synsätt, samt vilka möjligheter eller utmaningar kan 

framkomma i inkluderingen av laborativt material i matematikundervisningen. 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas synsätt och erfarenheter om laborativt 

material i matematikundervisningen. Studien grundar sig även i hur, när och 

varför laborativt material används i matematikundervisningen. Möjligheter och 

utmaningar är en del i användningen av laborativt material, vilket förekommer i 

studien. I betraktande av detta genomförde vi en intervjustudie för att tydliggöra 

vad tidigare forskning och lärarna förmedlat och angett kring det utvalda området. 
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2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter vid användningen av 

laborativt material i matematikundervisningen. Studien grundar sig även i 

möjligheter och utmaningar som förekommer i användningen av laborativt 

material i matematikundervisningen enligt tidigare forskning. Därför har vi valt 

att genomföra en intervjustudie där lärarens åsikter, idéer och synpunkter kommer 

till tals. Slutligen kommer tidigare forskning och lärares synsätt på laborativt 

material i matematikundervisningen analyseras och jämföras.  

Vi vill även undersöka när, hur och var laborativt material används i 

matematikundervisningen.  Utifrån studiens syfte valde vi följande 

frågeställningar. 

 

 

2.1 Frågeställningar   

1. Vilka kunskaper behöver lärare för att framgångsrikt kunna inkludera 

laborativa material i matematikundervisningen?  

2. Hur använder sig lärare av laborativt material i 

matematikundervisningen?  

3. Inom vilka områden i matematik använder sig läraren av laborativt 

material?  

4. Vilka utmaningar och möjligheter möter lärare i arbetet med laborativt 

material i matematikundervisningen?’ 
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3. Centrala begrepp och definitioner 

Under denna del kommer centrala begrepp att definieras och presenteras.   

3.1 Laborativa material: Konkreta föremål eller vardagliga föremål som används 

för att komplettera den traditionella undervisningen (Larkin, 2016). Laborativa 

material har alltid funnits och kan fungera som ett räknehjälpmedel eftersom det 

kan underlätta i beräkningar (Rystedt & Trygg, 2010).  

 3.2 Laborativt arbetssätt: Laborativt arbetssätt erbjuder eleverna en möjlighet att 

arbeta fysiskt genom att använda sig av olika sinnen för att förstå 

matematikinnehåll. Tidigare forskning benämner att med hjälp av laborativt 

arbetssätt varierar läraren sin undervisning och erbjuder eleverna känslan att de 

kan koppla det abstrakta med det konkreta, vilket i sin tur motiverar elevernas 

lärande (Boggan et al., 2010; McNeil et al., 2009; Rystedt & Trygg, 2010).  

3.3 Laborativ matematikundervisning: Meningsfull undervisning som 

kompletteras av konkreta föremål för att stödja och utveckla elevernas lärande 

(Uribe-Florez & Wilkins, 2017). Laborativ matematikundervisning erbjuder 

eleverna en bredare förståelse samtidigt som det gynnar de abstrakta begreppen 

inom matematik (McNeil et al., 2009).  Laborativ matematikundervisning stödjer 

och främjar elevernas lärande samt att ett laborativt arbetssätt utvecklar elevernas 

matematiska tankeförmåga samt även att elevernas begreppsförmåga utvecklas 

vilket som i sin tur leder till att undervisningen blir mer effektivt (Boggan et al., 

2010).  
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4. Tidigare forskning 

Under denna del kommer tidigare forskning redogöras kring användning av 

laborativa material i matematikundervisningen. Vi kommer att presentera vad 

olika internationella och nationella studier visar angående vilket effekt laborativt 

material har i matematikundervisning. I detta kapitel redogörs hur, när och varför 

laborativt material används samt vilka utmaningar och möjligheter förekommer 

med laborativt material i matematikundervisningen.  

4.1 Effekterna av användningen av laborativt material i 

matematikundervisningen   

Effekterna av laborativt material i matematikundervisningen kan vara viktiga för 

en fortsatt användning. Flera studier syftar till att synliggöra och förklara vikten 

av att använda laborativa material i matematikundervisning (Boggan et al., 2010; 

Holmberg & Ranagårdens, 2016; Swanson & Williams, 2014). Studierna har 

kommit fram till att laborativa material kan påverkar elevernas lärande positivt 

och genom inkluderingen av laborativa material blir matematikundervisningen 

mer effektivt. Författarna nämner även att matematikundervisning oftast är styrd 

av matematikböcker och för att kunna balansera en matematikundervisning 

behövs laborativa material. Vilket laborativt material man använder kan ge olika 

effekter. McNeils et al. (2009) och Scotts et al. (2013) syfte med studierna var att 

få syn på hur konkreta material påverkar eleverna och vad det gjorde om 

materialen var starkt kopplad till verkligheten exempelvis sedlar och mynt. 

Författarna menar även att användning av sådana material leder till att elevernas 

användning av materialen utanför skolan förbättras. Det undersöktes även om 

perceptuellt rika föremål försvårar lärandet i stället och vilka konsekvenser det ger 

både i lärandet och i livet utanför skolan. Resultaten av denna studie visade att 

användningen av sedlar och mynt ledde till ett relativt jämnt resultat, för samtliga 

hindrade det prestationsförmågan, medan för en del var det en stor hjälp för att 

lättare kunna visa och förklara. Resultatet av studierna visar också positiva 

effekter i inlärningen av att använda sig av laborativt material. För att nå den 

positiva effekten ska man vara noggrann med valet av material och vägleda 

eleverna till en förståelse för hur det används. Studierna visade även att laborativt 
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material är en bra strategi för att hjälpa eleverna att lösa olika problem samt så 

ökar det förmågan att skapa en matematisk förmåga. 

4.2 Möjligheter och utmaningar med laborativt material i 

matematikundervisningen   

Med laborativt material i matematikundervisningen förekommer det både 

möjligheter och utmaningar bland annat att laborativt material utvecklar elevernas 

förståelse och tänkande men kunskaper kring laborativt material är en viktig del 

hos lärarna. Ett flertal studier (Larkins, 2016; Liggetts, 2017; Uribe-Flórez & 

Wilkins, 2017) syftar till att diskutera hur laborativa material förbättrar elevernas 

resultat. Författarna har kommit fram till att inkluderingen av laborativa material 

främjar elevernas lärande samt förbättrar elevernas resultat. Författarna poängterar 

även att användning av laborativa hjälpmedel i matematikundervisning gynnar 

elevernas lärande samt utvecklar deras tänkande och även erbjuder eleverna 

möjlighet att lösa matematiska uppgifter med hjälp av olika strategier och 

metoder. Det upptäcktes även ett samband mellan matematikinlärning och 

laborativt material. Eleverna blev mer delaktiga och deras prestationer ökade. En 

utmaning enligt författarna kan vara att om det ska ske en utveckling hos eleverna 

med laborativt material och matematikinlärning så behöver lärare ha kunskap om 

de olika objekten och hur det kan användas. En utmaning kan även vara att 

laborativt material inte finns tillgängligt, därför kan det finnas en stor chans till att 

lärarna väljer bort det. Ännu en utmaning med laborativt material är att det kan ta 

tid för eleverna att förstå syftet, samt att brist på kunskap hos lärarna om 

laborativt material kan leda till felanvändning.   
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att analyseras utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I detta avsnitt presenteras olika områden som har analyserats 

utifrån vad tidigare forskning omtalat.  

5.1 Laborativt material inkluderat i undervisningen  

Det finns både för- och nackdelar med laborativt material såsom att det behövs tid 

för att kunna planera undervisningen. De olika materialen finns inte alltid 

tillgängliga eller så har lärarna inte tillräckligt med erfarenheter och kunskaper för 

användning av materialet. Det är viktigt att lärarna är väl medvetna om hur 

laborativt material används för att på rätt sätt kunna lära ut till eleverna samt 

vilket material som är bäst att använda vid olika tillfällen (Klaban, 2013; Rystedt 

& Trygg, 2010). Liggett (2017) menar att lärarna oftast är bekväma med de 

traditionella undervisningsmetoderna. Olika studier visar även hur motivationen 

vid användning av laborativt material ökade hos eleverna. Uribe-Florez och 

Wilkins (2017) menar att lektionerna blir mer meningsfulla för eleverna då de blir 

aktiva deltagare som samarbetar med varandra. Med denna bakgrund får eleverna 

en mer positiv attityd gentemot matematiken. Även andra studier synliggör att 

inkluderingen av laborativa material gynnar elevernas lärande och motivation 

(Liggett, 2017; Rystedt & Trygg, 2010; Swan & Marshall, 2010).  

5.2 Laborativt arbetssätt i matematikundervisningen utifrån lärarens synsätt enligt 

de internationella och nationella studierna.    

Rystedt och Trygg (2010) och Kablan (2013) studie synliggör att lärarna behöver 

erfarenheter samt kunskaper om hur materialet används i 

matematikundervisningen. Tidigare kunskaper och erfarenheter behövs för att 

laborativa material ska kunna användas på rätt sätt så att inlärningen blir i fokus 

och inte tvärtom. Det vill säga materialet ska enbart användas för att gynna 

elevernas lärande. Författarna anger även att det behövs tydliga instruktioner om 

hur eleverna ska arbeta med materialet. Läraren måste klargöra och sätta regler för 

hur materialet ska användas för att undvika felanvändning. På samma gång 
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upplyser Liggett (2017) i sin studie att några lärare känner sig tryggare när de 

använder sig av den traditionella matematikundervisningens metoder. 

Anledningen till detta är att lärarna inte har mycket erfarenheter eller kunskaper 

och därför förlitar de sig på den traditionella undervisningen. Även Swan och 

Marshall (2010) synliggör att många lärare är osäkra om hur laborativa material 

ska användas och hur matematikundervisningen ska genomföras när laborativt 

material inkluderas. Uribe-Florez och Wilkins (2017) samt Holmberg och 

Ranagården (2016) tydliggör även i sina studier att det krävs engagemang, 

motivation och inspiration när man inkluderar det praktiska arbetet i 

matematikundervisningen både från lärarna och eleverna. Författarna poängterar 

även vikten av lärarnas erfarenheter när det gäller laborativt material, för att kunna 

använda lämpliga strategier och använda rätt material. Boggan et al. (2010), 

McNeil et al. (2009) och Scott et al. (2013) tydliggör också vikten av att läraren 

ska ha förståelse för konkret material, hur när och varför det används. Det räcker 

inte att materialet finns utan eleverna måste få veta hur de ska användas. 

Författarna poängterar även att laborativa material är meningsfulla för elevernas 

lärande men eleverna måste använda materialet korrekt. Eleverna måste förstå 

varför de använder materialet och vad syftet är.  

5.3 Laborativa materialets möjligheter i matematikundervisningen    

Ligget (2017) samt Rystedt och Trygg (2010) visar att inkluderingen av laborativa 

material i matematikundervisningen stödjer elevernas lärande. Laborativt material 

erbjuder eleverna en positiv syn på matematiken jämfört med när eleverna enbart 

arbetar med matematikböcker. Rystedt och Trygg (2010) menar att laborativa 

material låter eleverna använda sina olika sinnen. Detta leder i sin tur till att 

eleverna befäster lärandet bättre och de blir mer inspirerande och motiverande för 

matematikinlärningen. Kablan (2013) och Liggett (2017) poängterar att 

inkluderingen av laborativa hjälpmedel i matematikundervisningen gynnar och 

förbättrar elevernas resultat samt utvecklar elevernas tänkande och erbjuder 

eleverna möjlighet att lösa matematiska uppgifter med olika strategier och 

metoder.  McNeil et al. (2009) samt Rystedt och Trygg (2010) menar att barn har 

svårt med det abstrakta tänkandet och måste interagera med konkreta objekt för att 
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kunna få en större förståelse. Vid arbete med konkreta objekt tränas det abstrakta 

tänkandet och eleverna får en möjlighet att få en bredare förståelse för abstrakta 

matematiska begrepp. Larkin (2016) samt Swan och Marshall (2010) studier visar 

att det laborativa arbetssättet gynnar lågstadieelevers lärande och även ökar deras 

motivation och lust för matematikinlärning. Förutom detta synliggör Scott et al. 

(2013) samt Uribe-Florez och Wilkins (2017)  att genom användningen av 

laborativt material utvecklas eleverna. Det sker genom att de olika övningarna i 

undervisningarna blir mer meningsfulla eftersom eleverna hela tiden är aktiva 

samtidigt som det främjar positiva attityder till matematiken vilket i sin tur leder 

till en ökad motivation. Undervisningarna blir mer meningsfulla genom att 

matematiska idéer kopplas till olika konkreta situationer och blir väldigt tydliga, 

exempelvis kan man bygga numret ‘’fyra’’ och sedan skriva ner det. Däremot 

påtalar Boggan et al. (2010) samt Swanson och Williams (2014) i sina studier att 

laborativa materials användning stödjer och gynnar elevernas lärande och ett 

laborativt arbetssätt utvecklar elevernas matematiska tankeförmåga. Elevernas 

begrepp förståelse blir också större vilket i sin tur leder till att undervisningen blir 

mer effektivt. De framhäver även att konkreta material gör matematiken 

meningsfull.    

5.4 Laborativa materialets utmaningar i matematikundervisningen  

Liggett (2017) samt Rystedt och Trygg (2010) hävdar att många lärare anser 

laborativa material kan upplevas som något roligt men inte är nödvändiga för 

elevernas lärande. Samtidigt menar de att laborativa material kan används som 

nöje eller som belöning eftersom laborativa material är onödiga för elevernas 

lärande. Lärarna tycker även att inkluderingen av laborativa material i 

matematikundervisningen tar för lång tid och därför väljer de att utgå från den 

traditionella undervisningen.  Även McNeil et al. (2009) och Scott et al. (2013) 

nämner att det finns studier som visar att arbete med laborativt material inte alltid 

är effektivt utan kan ses som ett hinder och inte garanterar någon framgång. Det 

framkommer även i äldre forskning att det har visat att elever som ofta arbetar 

med laborativt material kan misslyckas när de ska lösa skriftliga problem. Larkin 

(2016) samt Uribe-Florez och Wilkins (2017) studier framhäver att laborativt 
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material är mest användbart för en stor utveckling i åldrarna 7–11 eftersom 

materialet kan kännas barnsligt för de äldre eleverna.  
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6. Teoretisk förankring 

Under denna del kommer de olika teoretiska perspektiven som studien utgår ifrån 

att tydliggöras. I studien kommer den Piaget inlärningsteori används tillsammans 

med John Deweys teori ”learning by doing”. Dessa teorier kommer hjälpa oss att 

analysera datamaterialet därför att det korresponderar och förespråkar laborativa 

material och dess betydelse i matematikundervisningen. Analyseringen kommer 

ske genom en jämförelse kring vad lärarna säger och vad teorierna har påtalat. 

6.1 Piaget inlärningsteori  

Piagets inlärningsteori framkom flertalet gånger i de olika studierna som vi har 

tagel del av (Liggett, 2017; Swan & Marshall, 2010).   

Liggett (2017) utgick från Piagets inlärningsteori och menade att barn kan lära sig 

matematiska begrepp bättre genom konkreta föremål. Författaren nämner även att 

Piagets inlärningsteori bygger på konstruktivistiska tankesättet, vilket innebär att 

människor skapar och konstruerar kunskap med interaktion av bland annat 

konkreta föremål. Swan och Marshall (2010) utgick även från Piagets 

inlärningsteori och anser att matematikinlärningen sker bättre med användning av 

olika material, samt att materialen stödjer eleverna i matematik aktiviteterna.   

Piaget inlärningsteori tillämpar sig med vår studie eftersom fokusen ligger på 

interaktionen mellan den enskilda individen och exempelvis laborativa material. 

Denna teori bygger på hur människan tänker och lär sig samt hur man tar till sig 

nya erfarenheter (Säljö, 2015).  

6.2 Johan Dewey” learning by doing’’   

Uribe-Florez och Wilkins (2017) studie utgår från Deweys teori, hävdar på att 

arbeta aktivt och inkludera elevernas känslor och upplevelser i undervisningen. 

Utifrån detta fick vi inspiration och ansåg att denna teori är relevant till vår 

studie.  

Genom begreppet ”learning by doing” betonar Dewey att lärandet äger rum 

genom att göra och praktisera (Lundgren et al., 2012). Deweys teori lämpar sig 
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med vår studie eftersom ‘’learning by doing’’ teorin har en stor vikt vid den 

praktiska inlärningen. Dewey hävdar även till att utbildningen ska utgå från 

elevernas behov och inte tvärtom, där eleven får lära sig genom att göra.    

Vår studie bygger på lärarnas observationer kring hur eleverna lär sig utifrån 

laborativt material och hur eleverna tar till sig kunskaper från detta sätt. Vi anser 

att denna teori kan knytas till vår studie eftersom Piagets inlärningsteori betonar 

vikten av experiment och olika aktiviteter som är viktiga inslag i undervisning för 

en utveckling i lärandet. Med utgångspunkt i denna teori kan vi få syn på hur 

lärarna använder sig av laborativt material i matematikundervisningen och vilka 

effekter det ger till elevernas inlärning, utifrån olika experiment och aktiviteter 

som inkluderar laborativt material. Vår studie kommer även att inkludera lärarens 

åsikter, erfarenheter och kunskaper för att få en större förståelse för hur laborativt 

material fungerar i de olika verksamheterna. Piagets inlärningsteori och Deweys 

teori ” learning by doing” kommer att vara en grund för studien eftersom den 

korresponderar och förespråkar laborativa material och dess betydelse i 

matematikundervisningen. Med dessa teorier som bakgrund kan man se vikten av 

att skapa en naturlig koppling mellan teori och praktik för att nå ett bra resultat. I 

kunskapskravet från Skolverket (2019) nämns att eleverna ska kunna konstruera 

enkla geometriska objekt och använda vanliga måttenheter till det, väljer läraren 

att använda sig av de vardagliga föremålen tillsammans med olika reflektioner 

skapas det en naturlig koppling till teori och praktik.  
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7. Metod 

För att få svar på studiens frågeställningar genomfördes undersökningar med hjälp 

av den kvalitativa ansats i form av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsverktyg, med fyra verksamma matematiklärare från två olika 

kommuner i södra Sverige. Anledningen var att få ett varierat resultat med olika 

synpunkter och perspektiv, därför har vi valt att i urvalsprocessen välja lärare med 

olika åldrar, examensår och antal elever i klassen.  

7.1 Val av metod  

Studiens frågeställningar genomfördes genom en kvalitativ ansats i form av 

semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kan 

deltagarna utveckla sina idéer genom att själva intervjuaren är flexibel samt låter 

deltagarna utveckla sina svar och synpunkter. Utifrån studiens syfte genomfördes 

personliga intervjuer. Detta val utfördes eftersom Denscombe (2018) nämner att 

personliga intervjuer har många fördelar vilka är att de olika synpunkter och 

uppfattningar som behandlas under intervjuns gång kommer från en källa, vilket 

underlättar intervjuarens arbete. En annan fördel är att det är tydligare och enklare 

för intervjuaren att transkribera ljudinspelningen eftersom det bara är en person 

som deltar.   

7.2 Urval   

Ett subjektivt urval genomfördes för att få svar på studiens frågeställningar. Enligt 

Denscombe (2018) innebär subjektivt urval att man medvetet valt ut sina 

deltagare utifrån bland annat relevans och privilegierade kunskap av det valda 

ämnet. Utifrån detta kan man få kvalitativ information och en betydande inblick 

kring deras erfarenheter av ämnet.   

I undersökningen deltog fyra verksamma matematiklärare från två kommuner i 

södra Sverige (se tabell nedan). Lärarna deltog genom ett internetbaserat 

personligt möte vilket innebär enligt Eliasson (2013) att internetbaserad intervju 

kan innehålla visuell kontakt med deltagaren och forskaren, dessutom genom att 

använda webbkamera eller ett annat dataprogram genomfördes intervjun på 
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samma sätt som ansikte mot ansikte. Internetbaserade intervjuer undviker 

kostnader och olägenheter som kan vara förknippade med resor.   

Presentation av deltagarna 

Under denna del presenteras deltagarna.  

Deltagre  Legitimering  

  

Årkurs  

Lärare 1  Legitimerad grundlärare  

  

Årkurs 3  

Lärare 2  Legitimerad grundlärare  

  

Årkurs 2  

Lärare 3  Legitimerad grundlärare  

  

Årkurs 3  

Lärare 4  Legitimerad grundlärare  

  

Årkurs 5  

  

 7.3 Genomförande   

Intervjuerna genomfördes genom personliga internetbaserade intervjuer, därtill 

var mötet i en miljö där deltagarna gavs möjlighet för att uttrycka sina tankar och 

åsikter. Deltagarna informerades innan mötet om att under intervjuns gång 

kommer en ljudinspelning ske. Denscombe (2018) poängterar att 

ljudupptagningar ger forskaren en permanent och närmast komplett 

dokumentation om vad som nämns under intervjun, vilket underlättar forskarens 
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arbete exempelvis att forskaren ges möjlighet kontrollera svaren flera gånger. 

Därav nämner (ibid) att det tar lång tid för att kunna transkribera ljudinspelningen 

men samtidigt nämner (ibid) att ljudinspelningen är värdefull för forskaren 

eftersom forskaren kan komma i närkontakt med sin data.   

Innan vi träffade våra deltagare utformade vi en intervjuguide som bestod av 

några frågor (se bilaga 1). Efter en pilotintervju kunde vi få en översikt på hur 

lång tid det skulle ta samt om frågorna var användbara.  Med hjälp av 

informationen från pilotintervjun kunde vi skapa vårt informationsblad och skicka 

det till våra deltagare.  

Intervjufrågor inleds med uppvärmningsfrågor som handlar om deras legitimering 

och hur många år de har arbetat i verksamheten. Enligt Denscombe (2018) är det 

viktig att deltagarna känner sig trygga, detta görs genom att intervjuaren påbörjar 

intervjun med lätta frågor. Frågorna kan vara bland annat om deltagarna själva 

eller exempelvis om deltagarnas roll i förhållandet till ämnet som undersöks. 

Utifrån detta valde vi att påbörja intervjun med som nämnt ovan deras 

legitimering och även hur många år har de arbetat i verksamheten, därför valde vi 

att ställa frågorna ”Hur många år har du arbetat som lärare?”, ”Är du legitimerad 

lärare?”, ”Vilken årskurs jobbar du i och hur många elever består den av? ” och 

”Vad är laborativt material?”. 

För att besvara vår första forskningsfråga, ”Vilka kunskaper behöver lärare för att 

framgångsrikt kunna inkludera laborativa material i matematikundervisningen? ” 

ställde vi frågorna ”Hur har du skaffat dig kunskaper kring att arbeta med 

laborativt material i matematikundervisningen?”. 

För att få svar på vår andra och tredje forskningsfråga, ”Hur använder sig lärare av 

laborativt material i matematikundervisningen? ” och ”Inom vilka områden i 

matematik använder sig läraren av laborativt material?”, valde vi att ställa 

följande frågorna ”Använder du laborativt material i matematikundervisningen? I 

så fall vilket laborativt material?”, ”Hur känner du att arbeta med laborativt 

material i matematikundervisningen?”, ” vilken utsträckning har du tillgång till 

laborativt material på din skola? Är det bra?”, ”Inom vilka områden i matematik 
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använder du laborativt material?”, ”Är det något område i matematiken där det är 

lättare att jobba med laborativt material? Varför det?” och slutligen, ”Är det något 

område i matematiken där det är svårare att jobba med laborativt material? Varför 

det?”. 

För att få svar på vår sista forskningsfråga, ”Vilka utmaningar och möjligheter 

möter lärare i arbetet med laborativt material i matematikundervisningen? ” valde 

vi att ställa följande frågor, ”Gynnas vissa elever mer utav laborativt material i 

matematikundervisningen? Om ja, vilka?”, Vilka fördelarna respektive 

nackdelarna ser du med laborativt material i matematikundervisningen?” och 

”Vilket intryck har du kring elevernas upplevelse av laborativt material i 

matematikundervisningen?”.  

7.4 Analys av data  

För att kunna få en trovärdig och rättvis undersökning har det insamlade data 

analyserats med hjälp av en tematisk analys. En tematisk analys kan användas i 

kvalitativ forskning eftersom analysen fokuserar på bland annat undersöka teman 

samt identifiera mönster och organisera fynden (Denscombe, 2018). Den 

insamlade empirin analyserats utifrån tematisk analys eftersom undersökningen 

syftar på att organisera och samordna de insamlade data information samt 

att undersöka och leta efter teman men även att identifiera de relevanta mönster 

som är kopplat till undersökningens forskningsfrågor.  

7.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är viktig del i undersökningen eftersom undersökningen 

ska uppfattas som trovärdig. Thoren (2019) betonar att för att man ska nå hög 

validitet är det viktigt att undersöka enbart det man ville undersöka och inte 

fokusera på annat. För att kunna nå hög validitet är det viktigt att inkludera hög 

reliabilitet vilket innebär att undersökningen är rätt utförd genom att man bland 

annat har tillfrågat ett antal människor, men även ifall man skulle göra om 

undersökningen skulle det resultera samma svar. Med de valda metoderna som 

inkluderar semistrukturerade intervjuer med öppna frågor fångade vi in svaren 
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som vår studie efterfrågar. Styrkorna med vår studie är att deltagarna fick under 

intervjun svara på öppna frågor, dem fick även möjlighet att utveckla sina svar. 

Utifrån detta fick vi en helhetsbild med utvecklande svar. 

En nackdel med detta kan vara att respondenterna pratar länge och kan komma in 

i olika teman vilket leder till att det blir svårt för oss att transkribera svaret. Ännu 

en nackdel kan vara att respondenterna förmedlar olika saker men kanske inte 

fullföljer det i verkligheten, det inte är alltid att uttryck och handling stämmer 

överens. Därefter studerades, undersöktes och jämfördes samt analyserades 

deltagarnas svar. En svaghet med vår studie är att på grund av tidsbrist kunde inte 

flera lärare intervjuas vilket hade kunnat leda till en bredare helhetssyn och ett 

utförligare resultat. 

7.6 Metoddiskussion 

Studien genomfördes utav den kvalitativa metoden i form av semistrukturerade 

intervjuer. På grund av de rådande omständigheterna utfördes studien utav 

personliga internetbaserade intervjuer. Tanken var att genomföra en kvalitativ 

metod i form av gruppintervju för att få svar på studiens frågeställningar. Efter 

diskussionen kom vi fram till att genom en gruppintervju kan lärarna påverka 

varandra, utifrån detta ansåg vi att personliga internetbaserade intervjuer passar 

bäst för att kunna få svar på studiens syfte och frågeställningar.  Denscombe 

(2018) betonar även i en gruppdiskussion kan deltagarna påverka varandra, vilket 

i sin tur leder till en samstämmighet eftersom gruppmedlemmarna kan komma 

överens om olika frågor, på så sätt kommer forskaren fram till en gemensam 

synpunkt. Därför ansåg vi att personliga intervjuer är mer givande eftersom 

deltagarna inte blir påverkad av någon, vilket resulterar till ett trovärdigt resultat. 

Personliga intervjuer underlättat vår transkribering av den insamlade data, 

eftersom det är bara en person som deltagit i varje intervju.   

 Deltagarna informerades i förväg om studiens syfte och fick även ta del av 

intervjufrågorna för att i förväg förbereda sig och för att inte känna sig stressade 

under intervjun. Samtidigt informerades dem om att en ljudinspelning kommer att 

finnas med under intervjuns gång.   
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Utav de semistrukturerade personliga intervjuerna fick vi svar på studiens syfte 

och frågeställningar. Eftersom deltagarna fick tids möjlighet för deras svar men 

även utrymme för att tydliggöra deras uppfattningar kring laborativa materials 

användning i matematikundervisningen.   

För att få bredare svar och kunna ytterligare få bättre validiteten hade vi velat 

intervjua lärare från olika område i Sverige. Vi hade även velat intervjua flera 

lärare, men på grund av brist på tid kunde vi inte göra det.  

7.7 Etiska överväganden 

Denna studie utgick från Denscombe (2018) och Vetenskapsrådet (2017) för att 

uppfylla de etiska forskningsprinciperna.  

Lärarna i grundskolan fick ett informationsbrev (se bilaga 2), det framgick 

information om intervjuerna bland annat att deltagarna inte påverkades negativt 

och förblev anonyma. Vetenskapsrådet (2017) betonar att studien ska utgå från 

bland annat anonymitet och integritet. Deltagarna blev medvetna om att deras 

uppgifter kommer att skyddas genom att det hanteras konfidentiellt, genom att 

koda personens namn, skolans namn och plats samt ska deltagarna skyddas och 

inte utsättas för bland annat stress.  

Intervjuerna var frivilliga där deltagarna valde ifall man vill delta eller inte samt 

en betänketid. Vetenskapsrådet (2017) betonar att deltagarna ska vara medvetna 

om vad intervjuerna kommer att handla om samt att det kommer ett skriftligt 

samtycke där vi har en försäkran på deras vilja att delta. Intervjun inleds med en 

påminnelse om intervjuns syfte och ett muntlig medgivande sker.  

Deltagarna var delaktiga med information om den insamlade empirin kommer 

endast att framgå i denna studie. Denscombe (2018) tydliggör vilken lagstiftning 

intervjuerna kommer att följa på de sätt bland annat följa lagar som är relevanta 

för vetenskapliga forskare. Deltagarna behandlades lika och rättvist samt ska 

denna studie uppfylla utnyttjande kravet genom att deltagarna kommer ha tillgång 

till den slutliga studien för att se hur resultaten har behandlats. Studien kommer att 

publiceras och deltagarna kommer få skickat en länk till studien. 
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8. Resultat  

Under denna del kommer intervjuresultaten att presenteras. Utifrån vår tematiska 

analys växte olika teman fram som förhåller sig till studiens forskningsfrågor. De 

olika teman som växte fram är följande: 

8.1 Introducering av material  

Detta tema svarar på forskningsfrågan: Hur använder sig lärare av laborativt 

material i matematikundervisningen? 

 Det framkom att de flesta lärarna ansåg att laborativt material är något konkret 

som eleverna kan se, känna och arbeta med. Det konkreta materialet som 

användes var starkt kopplat till verkligheten där eleverna kände till de olika 

materialen exempelvis kottar eller stenar. Detta ledde till att eleverna gynnas 

eftersom de känner till föremålen och har använt och sett det tidigare. Det 

framkom även att en del av deltagarna tyckte att det konkreta stödjer och 

förstärker det abstrakta. Eftersom eleverna arbetar visuellt där dem kan 

exempelvis skapa ett tal och räkna ut.  

Majoriteten av lärarna ansåg att användningen av laborativa material var en 

lösning och ett stort stöd till att nå lärandemålen, eftersom detta är ett sätt som 

förstärker det abstrakta. Det förekom även att med hjälp av laborativt material i 

matematikundervisningen får eleverna visa lösningen på flera olika sätt och att det 

underlättar elevernas arbeten. En av lärarna nämnde även att läroplanen betonar 

vikten av att eleverna ska kunna visa olika strategier när de löser uppgifterna, 

därför ansåg läraren att användningen av laborativa material i 

matematikundervisningen är ett stöd som eleverna använder sig av för att nå 

lärandemålen.  En annan lärare svarade såhär:   

Lärare4: ”Jag anser att laborativa material underlättar elevernas arbete och 

även gör det enklare. Eleverna kan nå eller uppfylla lärandemålet när de 

använder sig exempelvis av låga tal, men när de använder sig av höga tal så 

anser läraren att eleverna inte ska använda dig av laborativa material, eftersom 
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det blir svårt för eleverna. Därför anser jag att användningen av papper och 

penna är viktig”.  

En del av lärarna påstod att laborativa material i matematikundervisningen är stor 

hjälp för matematik svaga elever. Eftersom de får en bild av det de arbetar med 

samt att de kan visa hur de gjorde och varför. Medan en av lärarna svarade såhär:   

Lärare2: ”Jag anser att alla elever gynnas med hjälp av laborativa material. 

Eftersom de arbetar praktisk och inte bara med matematikböcker. Vidare anser 

jag att matematik svaga elever gynnas mest av laborativa material, eftersom när 

de använder sig av konkreta material så får de en bild av vad de arbetar med. 

Med hjälp av laborativa material anser jag att eleverna som har konstruktions 

svårigheter gynnas, eftersom de arbetar med händerna och då kan de fokusera 

mer”.  

8.2 Förstärker förståelse  

Detta tema grundas på forskningsfrågan: Hur använder sig lärare av laborativt 

material i matematikundervisningen? 

 Det framkom positiva synpunkter från lärare vid användningen av laborativt 

material i matematikundervisningen. De tyckte att det är viktigt för eleverna 

eftersom de får en större förståelse. En del av deltagarna nämnde att laborativt 

material hjälper matematik svaga elever på ett väldigt bra sätt eftersom de får 

skapa sig en bild på exempelvis lösningen eller talet men även på att de kan känna 

och skapa talet.    

Alla deltagare använde sig av laborativt material i matematikundervisningen. De 

laborativa materialen som lärarna använde sig av var: små klockor, litermått, 

decilitermått, pengar och leksaks frukter. Lärarna nämnde även att i vissa områden 

användes laborativt material mer, bland annat när de ska arbeta med klockan eller 

multiplikationstabellen. Laborativa materialen som förekom kände eleverna till 

och är starkt kopplat till verkligheten. Deltagarna valde att använda sig av föremål 

som var starkt kopplat till verkligheten eftersom eleverna har tidigare sett det i 

vardagen och är mer trygga med att använda det.   
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 Lärare2: ”Ja, det gör jag. Jag använder laborativa material vid genomgångar, 

även att i undervisningen genom att låta eleverna känna på använda sig av olika 

sinne för att stödja dem. Jag använder mig av bland annat små klockor, litermått, 

decilitermått, pengar och olika sorter av frukter som eleverna kan sortera eller 

använda sig av när de räknar’’.  

8.3 Kompetensutveckling  

För att svara på studiens forskningsfråga utifrån detta tema är följande fråga i 

fokus: Vilka kunskaper behöver lärare för att framgångsrikt kunna inkludera 

laborativa material i matematikundervisningen?  

Kunskaper kring laborativt material hade tre av fyra lärare skaffat sig kunskaper 

genom lärarutbildningen. En av deltagarna har läst andra matematikkurser för att 

stödja eleverna med matematiksvårigheter. Det framkom även att kunskaper kring 

laborativt material förstärkts genom ett kollegialt arbete och att pröva sig fram, 

vilket i sin tur leder till att man kan se vilka material som gynnar eleverna men 

även uppmärksamma när och hur materialet ska användas.   

En annan lärare svarade såhär:  

Lärare2: ”Jag har inte skaffat mig kunskaper kring laborativa material i 

matematikundervisningen via lärarutbildningen, utan jag skaffat mig kunskaper 

via sociala medier, därefter provade jag det i klassen och ansåg att det fungerar 

bra i matematikundervisningen”.    

Majoriteten av lärarna önskade sig att ha eget laborativt material som alltid finns 

tillgängligt i klassrummet. Eftersom i de flesta fallen var det laborativa materialet 

gemensamt och har sin plats i ett förråd, vilket i sin tur leder till att materialet 

glöms bort och inte används.   

 Det framkom också att när det laborativa materialet inte finns så är det lärarens 

ansvar att skapa eget, vilket kan ta lång tid. En del av lärarna berättade att i skolan 

hon var anställd i har det ekonomiskt bra och där kan beställa material vid behov. 

Medan en av lärarna svarade såhär:  
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Lärare4: ”Vi har inte så mycket material i vår skola, bland annat finns det 

exempelvis klockor som vi kan ha tillgång till. Om jag vill ha laborativa material i 

klassen så är det mitt ansvar att köpa materialet för att kunna använda det, 

eftersom i skolan så har vi inte mycket laborativa material”.   

8.4 Användning av laborativt material  

Följande forskningsfråga är grunden i detta tema: Inom vilka områden inom 

matematik använder sig läraren av laborativt material? 

 Tre av fyra lärare ansåg att det var lättare att använda sig av laborativt material 

när de arbetade med klockan, eftersom det tydligt kunde framkomma vad siffran 

stod för samt få en större förståelse av minutvisaren och timvisaren. Lärarna anser 

att när eleverna arbetar med klockan så är det viktigt att eleverna ska få arbeta 

konkret, eftersom om eleverna bara sitter och gör det teoretisk så behärskar inte 

eleverna området. En av lärarna ansåg att det är lättare att arbeta med laborativa 

material i taluppfattning eftersom eleverna får syn på vad varje siffra står för. 

Vidare nämner läraren:  

 Lärare1:” Även vid addition och subtraktion, det vill säga stödjer elevernas 

arbete speciellt när de arbetar med uppställning. En del elever behöver inte 

laborativa material, men det är viktigt att laborativa material alltid ska finnas i 

klassen för att kunna använda de när som. Jag anser att laborativa material 

underlättar elevernas arbete, därmed stödjer de när de sen arbetar i 

matteboken”.   

Majoriteten av lärarna tyckte inte att det fanns ett speciellt område där det är 

svårare att använda sig av laborativt material. En lärare nämnde att vid arbete med 

division kan det vara svårt att använda sig av laborativt material, speciellt vid 

stora tal. Laborativt material ansågs vara svårt att använda vid stora tal eftersom 

då skulle man behöva ta fram väldigt många föremål.  

Laborativt material användes i dem flesta områden enligt alla fyra lärarna. 

Områdena kunde exempelvis vara: taluppfattning, addition, subtraktion eller 

klockan.  
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8.5 Fördelar respektive nackdelar  

Detta tema baseras på följande forskningsfråga: Vilka utmaningar och möjligheter 

möter lärare i arbete med laborativt material i matematikundervisningen? 

Det framkom att laborativt material var en fördel därför att man kan visualisera 

området samt att eleverna får arbeta praktiskt där dem bland annat får se och 

känna på de olika materialen.   

Nackdelarna som framkom var att det eleverna använder materialet för att leka i 

stället, att det kan bli för stökigt i klassrummet men även att det kan vara 

begränsat med material.  
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9.  Diskussion  

I detta avsnitt kommer resultaten jämföras och diskuteras med tidigare 

forskningsresultat  

Utifrån den insamlade empirin som genomfördes utav det kvalitativa data i form 

av semistrukturerade personliga intervjuer kom vi fram till att lärarna behöver 

kunskaper kring hur och när materialet ska används i matematikundervisningen 

för att undvika fel användning av eleverna. 

 Det framkom även att valet av materialet är viktigt, så att eleverna inte ska tycka 

att användningen av materialet är barnsligt. Rystedt och Trygg (2010) samt Swan 

och Marshall (2010) klargör i studier att lärarna behöver erfarenheter och 

förkunskaper om laborativa materialets användning i matematikundervisning. 

Författarna poängterar vikten av att lärarna behöver tidigare kunskaper om 

materialet för att använda dem på rätt sätt, det vill säga för att inlärningen ska bli i 

fokus och inte tvärtom. I vår studie framkom det även att lärarna anser att 

matematikboken används mest för att undvika stökighet i klassen. Detta stöds av 

Liggett (2017) samt Swan och Marshall (2010) som upplyser vikten av tidigare 

kunskaper om användningen av laborativa material. Författarna poängterar i sina 

studier att lärarna känner sig bekväma med matematikböcker och använder sig av 

den traditionella matematikundervisningen eftersom lärarna inte har skaffat sig 

kunskaper och saknar erfarenheter kring laborativa materials användning. 

Författarna anger att många lärare är osäkra om hur laborativa material ska 

användas och hur matematikundervisningen ska genomföras när laborativt 

material inkluderas. Det synliggörs även i tre studier att lärarna måste ha 

förståelse kring hur och varför laborativa material används i 

matematikundervisningen (Boggans et al., 2010; McNeil et al., 2009; Scott et al., 

2013). Vilket framkom i vår studie, där lärarna poängterade att de själva måste 

förstå hur och varför laborativa material ska användas. Lärarna nämner även att 

när de själva förstår syftet med materialets användning kan de förmedla och skapa 

en förståelse till eleverna kring syftet med användningen av material. 
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Deltagarna i studien har även nämnt att det finns både möjligheter och utmaningar 

som kan framkomma med användningen av laborativa material i 

matematikundervisningen. Möjligheterna kan vara bland annat att eleverna 

använder olika sinnen, vilket leder i sin tur till att eleverna behärskar de 

matematiska områdena bättre. Möjligheten framkom även i de tidigare studier 

som vi tagit del av. Ligget (2017) samt Rystedt och Trygg (2010) menar i sina 

studier att genom användningen av olika material i matematikundervisningen 

befäster eleverna lärandet bättre jämfört med när de enbart arbetar med 

matematikböcker. Författarna tydliggör även laborativa material motiverar 

elevernas matematikinlärning och inspirerar dem. Detta framkom i vår studie, 

eftersom lärarnas intryck kring elevernas upplevelse var bland annat att eleverna 

har en positiv inställning för att eleverna får en bredare förståelse för matematiken 

samt att dem tycker det är kul. McNeil et al. (2009) samt Rystedt och Trygg 

(2010) menar att barn har svårt med det abstrakta tänkandet och måste interagera 

med konkreta objekt för att kunna få en större förståelse. Vid arbete med konkreta 

objekt tränas det abstrakta tänkandet och eleverna får en möjlighet att få en 

bredare förståelse för abstrakta matematiska begreppet. Utmaningarna som 

framkom i studien var att användning av laborativa material känns barnsligt bland 

eleverna, vilket leder i sin tur till att eleverna inte vill arbeta med materialet. 

Utifrån denna utmaning anser deltagarna att det är viktigt att välja rätt material så 

att alla elever kan använda det. Vilket stöds av de internationella studier som vi 

har tagit del av under arbetets gång, Larkin (2016) samt Uribe-Florez och Wilkins 

(2017) framhäver att laborativt material är mest användbart för en stor utveckling 

i åldrarna 7–11 eftersom materialet kan kännas barnsligt för äldre elever.  

En del lärare i vår studie nämnde att användningen av laborativt material inte 

alltid är meningsfullt, eftersom inom några matematiska områden är det svårt att 

inkludera konkreta material. Dessa matematiska områden kan vara bland annat 

division vid högre tal. Med anledning till detta anser lärarna att eleverna måste 

använda sig både av laborativa material och även matematikböcker. Detta knyts 

till McNeil et al. (2009) och Scott et al. (2013) som tydliggör vid arbete med 
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laborativt material inte alltid är effektivt utan kan ses som ett hinder och inte 

garanterar någon framgång. Författarna nämner att när eleverna använder sig bara 

av laborativa material kan de misslyckas när de ska lösa skriftliga uppgifter, 

därför behöver eleverna använda sig både av konkreta material och arbeta med 

matematikböcker för att utvecklas sig.  
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10. Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens syfte var undersöka lärares erfarenheter vid användning av laborativt 

material i matematikundervisningen. Studien grundar sig även i möjligheter och 

utmaningar som förekommer i användningen av laborativt material i 

matematikundervisningen. Vi vill även undersöka när, hur och var laborativt 

material används i matematikundervisningen.  

Resultaten av vår studie resulterade till att lärarna som deltog i studien ansåg att 

laborativa material stöttar eleverna och motiverar dem. Eftersom eleverna får 

möjlighet att använda olika sinnen, känna på materialet för att kunna förstå och 

behärska den matematiska områden som de arbetar med. Det vill säga lärarna 

ansåg att det praktiska arbetet motiverar eleverna och underlättar deras förståelse, 

eftersom arbetet med laborativa material stödjer det abstrakta matematiken. Detta 

kopplas till de teoretiska ramverken som ligger till grund för studien, vilket är 

Piaget inlärningens teori och Dewey Learning by doing teori. Eftersom både 

teorierna hävdar till att eleverna lär sig mest när de använder sig av experiment 

och när de arbetar praktiskt. Både Dewey och Piaget tydliggör med deras teorier 

att barnen lär sig bäst när de få göra saker, se på saker samt genom att känna på 

sakerna. Vilket framkom i studien, eftersom lärarna anser att laborativa material 

stödjer det abstrakta matematiken, vilket leder i sin tur till att eleverna bättre 

behärskar de matematiska områden när de få arbeta praktiskt. Majoriteten av 

lärarna som deltog i studien ansåg att laborativa material i matematikundervisning 

främjar alla elever i lågstadiet, eftersom det praktiska arbetet erbjuder eleverna 

möjlighet till att få känna på föremålen, se föremålen och även stödjer arbetet i 

stort med böckerna. Lärarna i studien ansåg att laborativa material måste 

inkluderas i många matematiska områden såsom klockan, taluppfattningen och 

även geometri. Dessa områden är svårt att förstå när eleverna arbetar enbart med 

matematikböckerna, därför ansåg lärarna i studien att inkluderingen av laborativa 

material är en viktig del som stödjer eleverna innan de arbetar med 

matematikböckerna. Vilket kopplas till både Dewey och Piaget teorier, eftersom 

teorierna som nämnt ovan hävdar till det praktiska arbetet som underlättar barnens 

förståelse.  
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Majoriteten av lärarna nämner även att laborativt materials används i olika 

matematiska område, materialet används bland annat i taluppfattning, klockan, 

uppställning, addition, subtraktion och även multiplikation och division, eftersom 

den stödjer den abstrakta matematikundervisningen och gör den mer konkret. Alla 

lärare påtalar om vikten av materialets användning i undervisningen både vid 

lärarnas genomgångar och även under lektionen. Därför anser lärarna vikten av att 

varje lärare ska få kunskaper om hur, när och var ska lärarna använda sig av 

laborativa material. Det framkom även att en del av lärarna fick kunskaper kring 

materialets användning via lärarutbildningen, vilket var lärorikt och givande enligt 

dem. Men andra lärare som deltog i studien nämner att de inte har fått kunskaper 

via utbildningen utan de fick lära extra kurser och har även lärt sig om materialet 

via sociala medier. Nackdelarna som framkommit kan vara bland annat att klassen 

blir stökig när eleverna använder laborativa material i matematikundervisningen, 

en del elever leker med materialet i stället för att använda dem som ett läromedel. 

Lärarna ansåg även att det kan ta långt tid när de skapar materialet själva, därför 

önskar varje lärare att laborativa material ska finnas med i klassrummet så att de 

kan ha tillgång till materialet när de behöver det. Piagets inlärningsteori och 

Deweys teori ” learning by doing” är en grund för studien eftersom den 

korresponderar och förespråkar laborativa material och dess betydelse i 

matematikundervisningen. Med dessa teorier som bakgrund kunde man se vikten 

av att skapa en naturlig koppling mellan teori och praktik för att nå ett bra resultat. 

I kunskapskravet från Skolverket (2019) nämns att eleverna ska kunna konstruera 

enkla geometriska objekt och använda vanliga måttenheter till det, väljer läraren 

att använda sig av de vardagliga föremålen tillsammans med olika reflektioner 

skapas det en naturlig koppling till teori och praktik. Vilket kan kopplas till 

Piagets inlärningsteori och Deweys teori ” learning by doing” teorier där både 

tydliggör att barnen lär sig bättre genom att göra saker, eller när barnen få 

möjlighet till att se och känna på saker. Både Piagets och Dewey betonar vikten 

av att barnen lär sig bättre när de få möjlighet till att praktisera och att 

faktabaserade lektioner inte utvecklar eleverna (Dewey, 2004). Detta framkom i 

vår studie där alla lärare som deltog i studien nämnt att laborativa material gynnar 

elevernas lärande, nämnt att det praktiska arbetet underlättar alla elevers lärande, 
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behärskar de matematiska områden bättre och även motiverar eleverna och 

underlättar deras förståelse samt att laborativa materialet stödjer den abstrakta 

matematiken. 
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11. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på lärarens erfarenheter vid användning av 

laborativt material i matematikundervisning, studien grundar sig även i 

möjligheter och utmaningar som förekommer i användning av laborativt material i 

matematikundervisningen. Därmed studiens syfte var att undersöka när, hur och 

var laborativt material används i matematikundervisningen. för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar kommer vi nedan att redogöra resultaten som 

vi kom fram till, därmed kommer vi nedan att jämföra och analysera studiens 

resultat med tidigare forskning.  

Resultaten som har kommit fram i vår studie är relativt likt resultaten som 

framkom i de olika studierna i tidigare forskning. De olika studiernas resultat 

visade att laborativt material i matematikundervisningen gynnade eleverna och 

enligt lärarna var det en stor fördel att eleverna ska få arbeta konkret, eftersom det 

konkreta förstärker det abstrakta. I vår studie framkom det en väldigt positiv 

lärarsyn kring de laborativa materialens användning i matematikundervisningen. 

De resultat vi har kommit fram till är att de flesta lärarna använder sig av 

laborativt material i matematikundervisningen men inte har ett brett val av 

material. Lärarna tycker även att laborativt material förstärker elevernas 

förståelse, tänkande och motivation.   

Vilka förkunskaper behöver lärare för att framgångsrikt kunna inkludera 

laborativa material i matematikundervisningen?  

I enlighet med Larkin (2016), Liggett (2017) samt Uribe-Flórez och Wilkins 

(2017) studie som grundar sig på att lärarna ska ha förkunskaper om laborativt 

material för att kunna använda det rätt. Detta kan vi också uppmärksamma på vår 

samlade empiri, då lärarna hade olika typer av kunskaper kring laborativt material 

som de hade fått genom bland annat lärarutbildningen eller extra kurser. I vår 

studie framkom även att kunskaper är en viktig del därmed att man behöver veta 

hur man kan använda de konkreta materialen.   
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Hur använder sig lärare av laborativt material i matematikundervisningen?  

I vår studie framkom det att lärarna använder laborativt material i dem flesta 

områden inom matematiken, där eleverna får arbeta konkret. Detta möjliggör även 

ett större deltagande av eleverna men även ett sätt att bibehålla deras motivation. 

Detta nämner även Uribe-Florez och Wilkins (2017) som i sin studie menar att 

lektionerna blir mer meningsfulla då eleverna ständigt är med och interagerar. 

Larkins (2016) studie visar också att genom laborativt material förbättras 

elevernas resultat och främjar elevernas lärande. Därför väljer lärarna att använda 

sig av laborativt material i matematikundervisningen, eftersom laborativa 

hjälpmedel utvecklar elevernas tänkande och ger dem möjligheter lösa olika 

matematiska uppgifter med olika strategier. Lärarna i vår studie nämnde att de 

använde sig av laborativt material som ett hjälpmedel för matematik svaga elever, 

eftersom genom det konkreta kunde även dessa elever vara delaktiga och visa sina 

kunskaper.  

Inom vilka områden i matematik använder sig läraren av laborativt 

material?  

Deltagarna i vår studie nämnde olika områden där laborativt material främst 

används i, det var bland annat arbete med klockan, taluppfattning och 

positionssystemet. Lärarna i vår studie använde sig av små klockor, litermått, 

decilitermått, pengar och låtsas frukter. Detta kan man också koppla till att lärarna 

väljer främst att använda konkret material som finns ute i samhället och som är 

starkt kopplat till verkligheten. McNeils et al. (2009) och Scotts et al. (2013) 

nämner att det är en fördel för eleverna att använda sig av föremål som är starkt 

kopplat till verkligheten eftersom eleverna hade någon typ av koppling till 

materialet och hade vid något tillfälle mött utanför skolans värld.   
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Vilka utmaningar och möjligheter möter lärare i arbetet med laborativt 

material i matematikundervisningen?  

Möjligheterna med laborativt material upplevde lärarna var att eleverna fick 

arbeta med olika sinnen vilket också kan kopplas till Rystedt och Trygg (2010) 

studie där användningen av olika sinnen leder till att eleverna lättare befäster 

kunskaper och blir inspirerade och motiverade. Genom detta blir lektionerna mer 

intressanta vilket leder till att elevernas nyfikenhet bibehålls och där eleverna 

ständigt utmanas. Utmaningarna med laborativt material i 

matematikundervisningen kan bland annat vara att man inte har rätt material eller 

tillräckligt med material och väljer därför att avstå från användningen av 

laborativt material. Ännu en utmaning kan vara att lärarna måste ha kunskaper om 

laborativt material för att kunna använda det rätt samt använda rätt material vilket 

också förekommer i Liggett (2017) studie.  
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12. Vidare forskning 

Vår studie fokuserade på de fysiska och bekanta materialen för eleverna därför 

skulle ett förslag till fortsatt forskning vara att studera de digitala verktygen som 

en del av laborativt material och hur det påverkar undervisningen samt eleverna 

utifrån lärarens synsätt. Här hade det varit intressant att se ifall det uppkom någon 

skillnad på resultatet av studierna. Digitala verktyg har i dagens samhälle blivit 

mer och mer populärt och kommer ständigt att användas mer i 

undervisningarna.    
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