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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av 
laborativt material i matematik för årskurs 1-3. Studien behandlar vilka områden 
laborativt material används inom samt varför lärare väljer att inkludera laborativt 
material i matematikundervisning. Studien redogör även för möjligheterna samt 
utmaningarna som lärare möter med laborativt material i 
matematikundervisningen. Studien, i vilken fyra verksamma lärare i årskurs 1-3 
deltagit, består av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar att 
laborativt material används inom de flesta områden i matematik för att 
konkretisera och tydliggöra matematikämnet för eleverna. Exempel på områden 
som laborativt material kan användas i är geometri, problemlösning, och när 
läraren introducerar ett nytt område. Studien behandlar såväl möjligheter som 
utmaningar med laborativt material utifrån ett lärarperspektiv. Möjligheterna med 
laborativt material är att materialet kan anpassas till alla elevers nivåer, 
undervisningen blir individanpassad efter varje elevs behov. Utmaningarna med 
laborativt material är att eleverna kan missuppfatta syftet med materialet och se 
det som leksaker. En annan utmaning är att det tar tid av planeringen och att 
materialet kostar. Vi har använt oss av två teorier nämligen Piagets kognitiva 
stadieteori och Deweys ”Learning by doing”. Inom Piagets kognitiva stadieteori 
behandlas begreppet de konkreta operationernas stadium, som menar att 
undervisningen måste anpassas efter elevens kognitiva mognad. Deweys begrepp 
“Learning by doing” innebär att elever lär sig bäst genom att vara aktiva. 

 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Ämnesord 
Laborativt arbetssätt, laborativ matematikundervisning, laborativt material, 
”learning by doing”, konkretisering. 

  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Author  
Rafal Jundi och Israa Al-Siaghy 

Title 
Manipulative - Why teachers in grades 1-3 choose to use manipulatives in 
mathematics teaching. 

Supervisor 
Örjan Hansson 

Assessing teacher 
Catarina Wästerlid 

Examiner 
Petra Magnusson 

Abstract 
The purpose of the study is to investigate teachers' experiences of laboratory 
material in mathematics for grades 1-3. The study further deals with in what areas 
laboratory material is used and why teachers choose to include laboratory material 
in mathematics teaching. The study deals with the opportunities and challenges 
that teachers face with laboratory material in mathematics teaching. Our study 
consists of semi-structured interviews. Four teachers in grades 1-3 participated in 
the study. The results of this study show that manipulative material is used in 
most areas of mathematics to concretize and clarify the mathematics subject for 
the students. Examples of areas in which laboratory materials can be used are 
geometry, problem solving, and when the teacher introduces a new area. The 
study also deals with the possibilities of laboratory material as well as the 
challenges from the teacher's perspective. The possibilities with laboratory 
material are that the material can be adapted to the level of all students, meaning 
that the teaching is individually adapted to each student's needs. The challenges 
with laboratory material are that students may misunderstand the purpose of it and 
view it as toys. Another challenge is the time it takes to plan and that the material 
might be expensive. We have used two theories, namely Piaget's cognitive stage 
theory and Dewey's 'Learning by doing'. Within Piaget's cognitive stage theory, 
the concept of the stage of concrete operations is treated, which means that 
teaching must be adapted to the student's cognitive maturity. Dewey's concept 
"Learning by doing" suggests that students learn more easily by being active. 
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1. Inledning 
 

Skolverket har under åren kvalitetsgranskat matematikundervisningen och lyft 

upp brister i rapporten Lusten att lära - med fokus på matematik (Skolverket 

2003). Bristerna pekar mot att undervisningen är i stort behov av variation och 

flexibilitet. I rapporten Skolverket (2003) och skolans styrdokument (Lgr22, 

2022) framgår även att undervisningen måste anpassas efter elevernas behov, 

förståelse, förkunskaper och intresse. 

 

Rystedt och Trygg (2010) och Ojose och Sexton (2009) menar att 

matematikämnet är abstrakt och kan vara svårt för elever i årskurs 1-3. 

Undervisningen i matematikämnet ska enligt Rystedt och Trygg (2010) bedrivas 

genom undervisningsformer som minskar abstraktionsnivån i ämnet för de yngre 

eleverna samt de elever som är i behov av konkretisering. Malmer (1996) 

beskriver att skolans abstrakta undervisning är i stort behov av att kompletteras 

med laborativa och konkreta undervisningsmetoder. 

 

Laborativt material skapar variation i undervisningen och kan öka elevernas 

intresse för ämnet (Uribe-Florez & Wilkins, 2017; Rystedt & Trygg, 2010). För 

att eleverna ska få en djupare förståelse för matematikämnet ska de använda fler 

sinnen än bara hörsel och syn. Eleverna behöver ta på och flytta på material 

(Golfshani, 2013). Laborativt material bidrar till att undervisningen i matematik 

blir mer visuell och konkret för eleverna (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Golfshani (2013) menar att det finns ett behov av fler och uppdaterade studier om 

lärarens syn på laborativt material i matematikundervisningen. Utifrån detta samt 

vårt intresse för laborativt material formulerades studiens syfte och 

frågeställningar. Studien bidrar med uppdaterad information om lärarens syn på 

att arbeta med laborativt material. Dessutom tar studien upp möjligheter och 

utmaningar med laborativt material vilket även är relevant för kommande 

yrkesprofession.    
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2. Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av 

laborativt material i matematik för årskurs 1-3. Studien handlar om de områden 

laborativt material används inom, samt varför lärare väljer att inkludera laborativt 

material i matematikundervisningen. Vidare undersöks vilka möjligheter och 

utmaningar lärare möter med laborativt material i matematikundervisningen. 

 

2.1 Frågeställning 
 

1. Inom vilka områden i matematik använder lärare laborativt material i 
årskurs 1-3?   
 

2. Varför väljer lärare i årskurs 1-3 att använda laborativt material i 
matematikundervisningen? 
 

3. Vilka möjligheter och utmaningar med laborativt material möter lärare i 
årskurs 1-3 i matematikundervisningen? 
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3. Centrala begrepp och definitioner  
 

Nedan följer en presentation av centrala begrepp och definitioner. 

 
3.1 Laborativ matematikundervisning 
 

Vid sökning på ordet laboration i Svenska Akademiens ordlista ges en 

beskrivning som lyder: Utförande av experimentellt arbete som också kan vara en 

del av lärosätens pedagogiska verksamhet (Svenska Akademien, 2022). 

 

Laborativ matematikundervisning kännetecknas som en aktivitet där eleverna 

deltar mentalt, men också praktiskt med hjälp av olika material för att uppfylla ett 

visst syfte i undervisningen. För att konkretiseringen av ett område i matematik 

ska synliggöras för eleverna är det betydelsefullt att materialet används på ett 

korrekt sätt (Skolverket, 2022). I ett laborativt arbete ingår diskussioner, 

undersökningar och laborationer som gör eleverna nyfikna och motiverar dem att 

diskutera resultatet av aktiviteten (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Laborativt arbetssätt syftar på en undervisning där lärare väljer att använda 

laborativt material istället för lärobok för att matematiken ska konkretiseras för 

eleverna. En konkret situation kan vara när elever ska lära sig subtraktion. 

Eleverna har fem klossar och ska subtrahera (ta bort) två. Detta gör det 

matematiska uttrycket med de abstrakta symbolerna 5–2=3 blir mer tydligt och 

konkret för eleverna (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

3.2 Laborativt material  
 
Exempel på laborativt material kan vara kapsyler, färgpennor, papper med mera. 

De är fysiska till sin karaktär och kan plockas isär och sättas samman, vridas och 

vändas på samt omfördelas och ordnas. Eleverna kan använda sina sinnen som 
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känsel och syn för att komplettera den traditionella matematikundervisningen. 

Laborativt material delas in i tre grupper: vardagsmaterial, pedagogiska material 

och spel (Rystedt & Trygg, 2010). 

 

Vardagsmaterial är redskap som finns i elevens vardagsliv och som är känt för 

dem, menar Rystedt och Trygg (2010). Exempel på vardagsmaterial som läraren 

kan använda i undervisningen är måttband, decilitermått eller låtsaspengar som 

läraren kan använda i undervisningen. Szendrei (1996) skriver dock att det kan 

uppkomma problem med sådant material. Materialet är känt för eleven sedan 

tidigare och de är vana vid att använda det på ett annat sätt och för ett annat syfte. 

Detta kan leda till att det blir svårare för eleverna att koppla ihop materialet med 

matematiken. 

 

Pedagogiska material är speciellt framtagna för att träna en specifik matematisk 

förmåga hos eleverna. Ett exempel på pedagogiska material är tiobas kuber, 

framtaget för att konkretisera inlärningen av positionssystemet. Det hjälper 

eleverna att fokusera på det som ska läras in så att de inte tappar koncentrationen, 

vilket kan hända när vardagsmaterial används. Pedagogiska material kan även 

hjälpa läraren att få syn på missuppfattningar som kan uppstå hos eleverna då de 

är anpassade för att träna specifika färdigheter (Szendrei, 1996). 

 

Spel kan motivera eleverna till att lära sig matematik. Det finns olika sorters spel 

som kan användas i undervisningen till exempel tärningsspel, memory och 

digitala spel som finns på appar och online. De är ett bra alternativ att välja när 

eleverna behöver färdighetsträning. Det hjälper nämligen eleverna att precisera 

det matematiska språket (Rystedt & Trygg, 2010). 
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4. Forskningsbakgrund 
 

Nedan redogörs för vad tidigare forskning har kommit fram till kring 

användningen av laborativt material i matematikundervisningen.  

 

4.1 Betydelsen av laborativt material i 
matematikundervisningen  
 

Enligt Boggan et al. (2010) kan laborativ matematik användas inom en mängd 

olika arbetsområden i matematikämnet. Det kan användas i bland annat 

problemlösningsuppgifter, geometri, mönster och mätning. Det finns heller ingen 

generell metod eller ett sätt att använda materialet på, utan materialet ska anpassas 

till de elever som använder det. Det viktiga är att materialet används på ett sätt 

som främjar elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det matematiska 

konceptet som ligger till grund för materialet måste synliggöras för att det ska bli 

fullständigt. Materialet ska inte endast flyttas runt av eleverna. De behöver också 

förstå det matematiska konceptet som materialet har (Boggan et al., 2010). Utöver 

detta ska laborativt material uppfylla de specifika lärandemål som finns för ämnet 

(Boggan et al., 2010). Även Ojose och Sexton (2009) understryker att laborativ 

undervisning ska användas på ett sätt som stärker elevernas förståelse för ämnet. 

Det ska även användas så att det bygger på direkta och konkreta erfarenheter för 

att det ska vara möjligt för eleverna att applicera ny kunskap på redan befintliga 

kunskaper. Undervisningen med laborativa aktiviteter ska dessutom hjälpa 

eleverna att använda sina kunskaper i olika situationer, både i och utanför skolan 

(Ojose & Sexton, 2009). 

 

När elever möter nya matematiska begrepp är det lämpligt att introducera det med 

laborativ matematik. När de får använda samma eller liknande laborativa material 

etablerar eleverna en grundläggande förståelse för det matematiska begreppet. 

Eleverna får även en uppfattning för hur materialet förhåller sig till begrepp 

(McNeil et al., 2009; Swan & Marshall, 2010). 
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4.2 Möjligheter och hinder med laborativ 
matematikundervisning  
 

Det finns många fördelar med att inkludera laborativ matematik i elevernas 

undervisning. En av fördelarna är att materialet engagerar eleverna och ökar deras 

intresse för ämnet. Med engagemang och intresse ökar även elevernas 

matematiska känsla och förmåga (Ojose & Sexton, 2009; Ligget, 2017). Ligget 

(2017) anser att de praktiska och aktiva inslagen i laborativ undervisning låter 

eleverna utveckla en funktionell förståelse och ökar deras förmåga att undersöka 

och analysera själva. Boggan et al. (2010) instämmer med Liggets (2017) 

slutsatser och menar även att undersökande elever som själva kommer fram till en 

lösning blir självständiga tänkare och problemlösare. 

 

D´Angelo och Iliev (2012) skriver att elevernas matematiska kompetens och vana 

av arbetsmetoden ökar när läraren väljer att introducera och inkludera laborativt 

material redan vid skolstart. Eleverna gynnas av aktiva inslag i undervisningen. 

Det ökar deras intresse och motivation och gör undervisningen mer meningsfull 

(D´Angelo och Iliev, 2012). Ojose och Sexton (2009) anser att elever uppfattar 

laborativ matematikundervisning som något roligt och varierande i klassrummet. 

Med en variation i undervisningen bibehåller läraren elevernas intresse för ämnet. 

 

Laborativ matematik ger eleverna en möjlighet att utnyttja sina sinnen för lärande. 

Användningen av sinnen engagerar och skapar en djupare förståelse för ämnet. 

Det blir enklare för eleverna att komma ihåg och gå tillbaka i tanken för att 

minnas hur en uppgift utfördes. Lösningen finns inte bara kroppen, utan även i 

minnet, vilket lärare ser mycket positivt på i sina klassrum (Golafshani, 2013; 

Rystedt & Trygg, 2010). När eleverna skapar sig en förståelse för ämnet minskar 

deras ångest och rädsla för matematikämnet (Liggett, 2017). 

 

Bristen på kommunikationen i ämnet matematik ses som ett problem beskriver 

Löwing (2004). Eleverna arbetar oftast i sina matematikböcker, och det stödjer 
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inte elevernas muntliga färdigheter. När eleverna stöter på uppgifter där 

kommunikation är nödvändig blir deras förmåga begränsad. Laborativt material 

hjälper och stödjer eleverna att kommunicera på ett matematiskt språk med läraren 

men också med sina klasskompisar. Rystedt och Trygg (2010) nämner även detta i 

sin studie och anser att laborativt material stödjer elevernas kommunikativa 

förmåga. Vidare skriver författarna att det är en fördel att eleverna arbetar i par 

och i grupp när laborativt material är inkluderat. När eleverna samarbetar och 

löser uppgifter tillsammans kommunicerar de och byter erfarenheter med 

varandra, och detta är något många lärare ser positivt på. 

 

Laborativt material och arbetssätt är inte alltid effektivt i undervisningen. Det kan 

till och med ses som hinder i vissa situationer, som när eleverna utför skriftliga 

uppgifter (McNeil et al., 2009; Scott et al., 2013). De svårigheter och hinder som 

kan uppstå med laborativt material hör oftast ihop med hur läraren väljer att 

använda materialet och vilka förkunskaper läraren har. När lärare skickar ut 

materialet till eleverna utan en genomgång och förklaring till hur det ska 

användas, finns risken att eleverna behandlar materialet som leksaker. 

Matematikundervisningen blir som en fri lek för eleverna. På grund av 

missuppfattningarna som bildas hos eleverna rubbas klassrumsmiljön och 

ljudnivån i klassen stiger (Rystedt & Trygg, 2010). Lösningen till detta menar 

D’Angelo och Iliev (2012) är att så tidigt som möjligt inkludera laborativ 

undervisning på rätt sätt. När eleverna får använda materialet under en längre 

period blir de bekanta med materialet, som då används på rätt sätt. 

 

För att eleverna ska förstå syftet som ligger till grund för det laborativa materialet 

måste läraren ha förkunskaper (D’Angelo & Iliev, 2012; Moyer, 2001). Några av 

lärarna som har intervjuats i tidigare forskningsstudier har uttryckt att laborativ 

matematik är något roligt, men inte nödvändigt. Lärarna anger även att det tar lång 

tid att organisera och planera en undervisning som inkluderar laborativt material, 

och väljer därför att istället använda läroboken och den så kallade traditionella 

undervisningen (Liggett, 2017; Rystedt & Trygg, 2010). 
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5. Teoretisk förankring  
 

I vår studie undersöker vi lärarens erfarenhet av hur och varför elever använder 

laborativt material inom matematikämnet. Vi anser att Jean Piagets kognitiva 

stadieteori och John Deweys ”Learning by doing” kan användas för att analysera 

intervjuernas resultat. Piagets kognitiva stadieteori behövs för att förstå var 

eleverna befinner sig i sin kognitiva utveckling. Deweys begrepp är nödvändig för 

att belysa vikten av den praktiska undervisningen. Nedan presenteras 

grundläggande information om teorierna. 

 

5.1 Jean Piaget – Kognitiv stadieteori  
 

Jean Piaget (1896-1980) var en forskare och pedagog. De teoretiska perspektiv 

som Piaget utvecklade har fått stor betydelse för skola och utbildning men också 

för synen på barnets utveckling (Lundgren et al., 2017). 

 

Den kognitiva stadieteorin är en av Piagets mest kända teorier. Piagets stadieteori 

förklarar vilka olika kognitiva stadier en individ rör sig genom från barndomen till 

vuxen ålder. Piaget beskriver dessa stadier i form av tre utvecklingsnivåer 1) det 

sensomotoriska stadiet, 2) de konkreta operationernas stadium och 3) de formella 

operationernas stadium (Lundgren et al., 2017). 

 

Under de första två åren befinner sig barnet i det sensomotoriska stadiet. Inom 

detta stadium utvecklas framför allt barnets motoriska rörelse, barnet lär sig att 

behärska sin kropp. Inom detta stadium utvecklar barnet även grundläggande 

kunskaper om hur världen fungerar. En viktig upptäckt som barnen lär sig när de 

befinner sig i detta stadie är det så kallade objektkonstans. Det vill säga att barnen 

utvecklar en förståelse av att ett objekt inte försvinner bara för att det är utom 

synhåll (Lundgren et al., 2017). 
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De konkreta operationerna delas in i två underavdelningar. Det första kallas för 

det preoperationella stadiet, då barnet befinner sig i åldern två till sex år. Den 

andra benämns som de konkreta operationernas stadium, då barnet befinner sig i 

åldern sex till tolv år. Under det preoperationella stadiet utvecklas barnets 

förmåga för representationellt, symboliskt och språkligt tänkande (Lundgren et al., 

2017). När barnet befinner sig i de konkreta operationernas stadium kan det röra 

sig fram och tillbaka mellan det konkreta och det abstrakta. Barnet är dock 

fortfarande avgränsad till verkliga och konkreta problem. Barnet behöver och är 

beroende av konkreta material som hjälpmedel för sitt tänkande. I detta stadium är 

barnets förmåga att förstå vissa symboler fortfarande begränsad (Lundgren et al., 

2017; Havnesköld & Mothander 2010). 

 

De formella operationernas stadium är det sista stadiet i Piagets stadieteori och 

barnet är ungefär tolv år gammal och uppåt. I detta stadium är inte konkreta 

material nödvändigt för barnets lärande, då det abstrakta tänkandet träder fram. 

Barnet kan nu frigöra sig helt från konkreta material och kan tänka bortom fakta 

och verklighet. 

 

Sammanfattningsvis menar Piaget att den kognitiva utvecklingen hos en individ är 

under ständig förändring (Havnesköld & Mothander, 2010). För denna studie är 

Piagets andra stadie, de konkreta operationernas stadium, av mest intresse. Som 

tidigare nämnts är barnet ungefär sex till tolv år gammalt när hen befinner sig i 

detta stadium och det är lärare till den åldersgrupp vi är intresserade av. Lundgren 

et al., (2017) skriver att en grundtanke i Piagets teori är att undervisningen och 

lärandet ska anpassas efter eleverna och det stadium de befinner sig i. Om eleven 

befinner sig i de konkreta operationernas stadium, är det inte lämpligt att utforma 

och skapa uppgifter som är på högre kognitiv nivå. Vidare betonar Lundgren et 

al., (2017) att eleven lär sig när tänkandet befinner sig i rätt stadium. 
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5.2 John Dewey – ”Learning by doing” 
 

“Learning by doing” är ett begrepp inom pragmatismen myntat av den 

amerikanske filosofen John Dewey. Begreppets direkta översättning är “att lära 

genom att göra” och syftar till att elever lär sig genom egenupplevda och 

praktiska erfarenheter. Dewey menade att en elev i grunden inte kan förstå något 

som hen endast inhämtat genom läsning eller genom abstrakta resonemang. Det är 

genom de praktiska övningarna tillsammans med det abstrakta uttryck som eleven 

kan utvecklas. Undervisningen ska således ge eleverna de redskap de behöver för 

ett aktivt lärande (Lundgren et al., 2017). Dewey (2004) betonar vikten av 

elevernas fysiska engagemang för undervisningens kvalité. Utgångspunkten för 

ett målmedvetet arbete grundar sig i att läraren ska stimulera, utvidga och 

fördjupa elevernas utveckling samt deras intresse och engagemang. Genom 

användningen av konkreta material i undervisningen kan eleverna knyta samman 

det abstrakta med det konkreta. På så sätt får eleverna redskap för att reflektera 

över det egna lärandet samt även en förståelse för nya begrepp (Dewey, 2004). 

 

John Deweys begrepp “Learning by doing” är av relevans för denna studie 

eftersom det praktiska arbetet i skolan står i fokus. Det praktiska och visuella är 

även i fokus vid arbetet med laborativt material. När eleverna använder laborativt 

material är de aktiva och praktiskt engagerade i sitt lärande (Rystedt & Trygg, 

2010). 
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6. Metod 
 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1-3 runt om i Skåne. 

 

6.1 Val av metod  
 

För att undersöka lärarnas erfarenheter och upplevelser av laborativ 

matematikundervisning ansågs kvalitativa individuella intervjuer vara en passande 

metod. Detta kan kopplas till Denscombe (2018) som menar att forskning som 

berör erfarenheter och upplevelser ska ha en kvalitativ ansats i form av 

individuella semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018) beskriver att 

forskningsintervjuer lägger fokus på självrapportering där informanten berättar 

fritt om sina erfarenheter. De uppfattningar och synpunkter som ges uttryck för 

under intervjun kommer från en källa, informanten, vilket också ses som en fördel 

med metoden menar Denscombe (2018). 

 

6.2 Urval 
 

Vi skickade ut en förfrågan på sociala medier, facebook och instagram för att ta 

reda på om det fanns ett intresse hos lärare i årskurs 1-3 att delta i studien. Vidare 

kontaktades rektorer som vi kände sedan tidigare. Det var dock ingen som visade 

sig villig att delta i studien. Därför valde vi att vända oss till lärare och rektorer 

som vi har etablerat kontakt med sedan tidigare. Denscombe (2018) presenterar en 

urvalsmetod som benämns bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att 

forskaren väljer de alternativ som passar och som är praktisk genomförbara. 

Bekvämlighetsfaktorerna grundar sig oftast i att forskaren har begränsade 

möjligheter eller resurser att nå den målgruppen som ska undersökas (Denscombe, 

2018). 
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Vi kontaktade 18 lärare och rektorer via mail. Tyvärr fick vi även här en del lärare 

som valde att inte vara med på grund av bland annat tidsbrist samt att de inte 

tillämpar laborativt material i sin undervisning. Antalet lärare som valde att delta 

var fyra stycken, vilket innebär att 14 lärare tackade nej. 

 

Samtliga intervjuade klasslärare arbetar i årskurserna 1-3 (se tabell 1). 

Intervjuerna genomfördes via Zoom eller genom personliga möten. Nedan ges en 

kort presentation av lärarna. Vi har valt att ge lärarna fiktiva namn på grund av 

etiska skäl. 

 

Tabell 1 

Presentation av lärarna.  

Lärare  Legitimering  Arbetar i årskurs…  Zoom/personligt 

Lärare 1 Grundlärare 1-3 

 
 

3 Personligt 

Lärare 2 Grundlärare 1-6 

 
 

2 Personligt 

Lärare 3 Grundlärare 1-6 3 Personligt  

Lärare 4 Grundlärare F-3 F-1 & 2-3  Zoom 

 

 

 

 



 19 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

6.3 Genomförande 
 

Som tidigare nämnts började vi med att skicka ut förfrågan om det fanns ett 

intresse hos lärare i årskurs 1-3 att delta i studien (bilaga 1). Detta gjorde vi 

genom sociala medier, via mailkontakt till olika skolor runt om i Skåne samt till 

lärare vi tidigare har etablerat kontakt med (se rubrik 6.2). När vi fick ett 

godkännande och ett ja av lärarna bokade vi in en tid. En av lärarna hade svårt att 

hitta en tid som passade schemat och därför valde informanten att medverka via 

Zoom. 

 

När intervjuprocessen genomfördes var vi båda på plats för att skapa samsyn. Till 

samtliga intervjuer användes en intervjuguid (bilaga 2), skrivblock för anteckning 

samt en mobiltelefon för inspelning. Intervjuerna spelades in för att vi inte skulle 

glömma bort viktiga aspekter. 

 

I början av intervjun fick vi ett muntligt godkännande för inspelning. Denscombe 

(2018) skriver att transkribering av ljudinspelningar gör det lättare att hitta i den 

insamlade informationen. Även analys och jämförelser underlättas genom 

transkribering av intervjuerna. Vi transkriberade endast det som var relevant i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  Detta stöds av Denscombe 

(2018) som skriver att forskaren kan vara selektiv om det är den faktiska 

informationen som forskaren är ute efter. Denscombe (2018) menar även att 

ljudinspelningar ger forskaren en exakt dokumentation av det som har sagts och 

diskuterats under intervjun. Det underlättar forskarens arbete och ger möjligheten 

till att lyssna om och om igen för att inte missa aspekter. 

 

Intervjun startade med att vi gick igenom syftet med studien. Syftet stod också 

med i informationsbrevet som lärarna erhållit tillsammans med information om 

oss studenter. För att inte ska skapa någon förvirring för läraren valde vi att en av 

oss skulle ställa intervjufrågorna, medan den andra var tyst och antecknade ifall 

det kom upp något extra viktigt under samtalet. Vi påbörjade intervjufrågorna 

med två uppvärmningsfrågor. Denscombe (2018) understryker att den första 
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frågan är viktig för intervjun. De första frågorna ska ge informanten trygghet och 

möjlighet att slappna av. Därför är det lämpligt att börja med enkla frågor som 

inte kräver ett längre genomtänkt svar. För att ta hänsyn till detta började vi med 

frågor om lärarnas arbetserfarenheter. Uppvärmningsfrågorna tog upp hur länge 

läraren har haft sin legitimation och vilken årskurs läraren var verksam i för 

tillfället. Intervjuerna med informanterna varade i ungefär 30 minuter. 

 

Efter genomförandet av en intervju sparades inspelningarna på ett USB-minne för 

bättre förvaring och därefter transkriberades intervjun. Den första intervjun med 

Lärare 1 transkriberade vi tillsammans för att inte missa något. Vi transkriberade 

endast det som var relevant för vårt syfte och frågeställning.  

 

6.4 Bearbetning och analys av data 
 

Den insamlade empirin analyserades med hjälp av den tematiska analysmetoden. 

Det som analyseras inom den tematiska analysmodellen är bakomliggande teman 

som kommer upp under intervjuerna. Dessa teman skapas utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Denscombe (2018) skriver att den tematiska analysen kan 

användas i kvalitativ forskning eftersom fokus ligger på att identifiera teman samt 

mönster. Nedan beskrivs de fyra olika stegen som gjordes under analysarbetet.  

 

Det första steget vid analysen var att bekanta sig med intervjumaterialet. Vi 

lyssnade ett flertal gånger på det inspelade materialet för att sedan påbörja 

transkriberingen. Vi valde att transkribera lärarens svar på frågorna eftersom det 

är den faktiska informationen och lärarnas svar vi vill komma åt. Andra steget 

blev att vi grupperade lärarnas svar för att få tydligare perspektiv över det 

insamlade materialet. Grupperingen gjordes genom att vi klistrade in lärarnas svar 

under varje fråga. För att se vem svaren tillhörde fick lärarna en färgkod. Lärare 1 

hade färgen gul, lärare 2 hade färgen grön, lärare 3 hade färgen rosa och lärare 4 

hade färgen blå. Det tredje steget i analysen var att hitta likheter och skillnader i 

materialet. Vilka likheter och vilka skillnader finns det mellan svaren? Och vilka 
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lärare hade liknande svar? Detta steg upprepades vid ett flertal tillfällen. 

Färgkodningen hjälpte oss och underlättade analysen. Det var enkelt att flytta 

lärarens svar till de olika grupperna och fortfarande se vem som sa vad. Det sista 

och fjärde steget i analysen var att identifiera olika teman och mönster. Detta 

gjordes genom att identifiera olika begrepp som lärarna använde sig av under 

intervjuerna. 

 

6.5 Etiska överväganden 
 

För att uppfylla de etiska kraven användes Vetenskapsrådets (2017) fyra 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet säkerställdes genom att lärarna i årskurs 1-3 fick ett 

informationsbrev (se bilaga 1) med information om syftet med studien och hur 

den skulle kommer att genomföras. Även information om oss som genomförde 

studien behandlades i brevet. 

 

Samtyckeskravet innebar att lärarna fick en samtyckesblankett där de själva fick 

bestämma över sin medverkan. Det framgick i blanketten att informanterna själva 

fick bestämma på vilka villkor de skulle delta. Det var även tydligt för deltagarna 

att de fick avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan att det skulle 

medföra några negativa konsekvenser. 

 

Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att information om informanterna 

hölls konfidentiell. Det innebar att all information som kunde identifiera läraren 

togs bort. Därför har alla deltagare avidentifierats. Hänvisning till informanterna 

har skett genom fiktiva namn, till exempel Lärare 1, Lärare 2 och så vidare. För 

att vid senare tillfälle kunna gå tillbaka och ta del av den information vi får av 

lärarna spelades intervjuerna in. Ljudinspelningen ska hanteras konfidentiellt och 

förvaras utom syn och räckhåll för oberörda. Därför valde vi att överföra 

inspelningarna till ett USB-minne med kod. Vi valde även att inte nämna lärarnas 
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namn under intervjun. 

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade informationen endast används för att 

uppfylla studiens syfte. Detta kommunicerades fram muntligt till informanterna. 
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7. Resultat 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet av intervjuerna utifrån studiens 

frågeställningar. Vi har även valt att presentera resultatet utifrån de teman som har 

uppstått under analysen. De teman som var tydliga i intervjuerna var 

användningsområden, konkretisering, möjligheter och utmaningar. 

 

7.1 Användningsområden 
 

Samtliga lärare i studien var överens om att laborativt material kan användas inom 

alla eller många delar av matematikämnet. Detta beskrivs tydligt av Lärare 1. 

 

Lärare 1: ”Jag skulle påstå att jag använder laborativt material inom all 

matematikundervisning och tycker att det är viktigt och väldigt bra inom alla 

matematik” 

 

Lärare 2 och Lärare 4 tog upp att de oftast använder laborativt material när de 

påbörjar ett nytt arbetsområde. Lärare 4 menade att laborativt material alltid bör 

finnas med i introduktionen som stöd för alla elever i klassen. Lärare 2 upplevde 

att det blir enklare för eleverna att förstå och ta till sig ny kunskap när laborativt 

material är inkluderat i introduktionen. Andra likheter påtalades av Lärare 2 och 

Lärare 4 var området geometri. Båda lärarna beskrev vikten av att eleverna ska få 

känna på figurernas form för att skapa erfarenhet och för att befästa figurernas 

namn. 

 

Lärare 4: ”Geometri är ett område som jag använder laborativt material mycket 

inom. Jag tycker att eleverna ska få känna formen på figurerna”. 

 
Jag använder fysiska figurer när jag arbetar med geometri. Jag gör 
detta både för att konkretisera för eleverna och även för att de ska få 
känna på figuren. När de känner på figuren upplever jag att de 
kommer ihåg figurens namn bättre, till exempel fyrkant, namnet 
förknippas med hur många kanter de har fått känna (Lärare 2). 
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Lärare 1 var överens med Lärare 4 om att använda laborativt material av 

introduktion vid ett nytt arbetsområde. De ansåg också att det var användbart att 

arbeta med laborativt material när eleverna räknar med bråk. Lärare 4 menade att 

laborativt material behövs inom bråkräkning för att eleverna ska få möjligheten att 

se bråktalet tillsammans med en bild för att öka sin förståelse. 

  

När eleverna jobbar med bråk tycker jag att det är extra viktigt att 
använda laborativt material. Jag brukar då använda mig av tårtbitar för 
att visa sambandet mellan bråktalet och hur det kan se ut visuellt. På 
detta sätt kopplar jag det visuella med det abstrakta (…) och när vi 
arbetar med geometri är det också mycket viktigt att de får se och 
känna på formerna. Till exempel får de känna med händerna hur en 
fyrkant känns med sina fyra hörn, och samma sak med trianglar och 
cirklar (Lärare 1).  

  

Trots att alla lärare började med att berätta att laborativt material bör användas 

inom alla områdena var det endast Lärare 3 som tog upp volym, klockan och 

mätning. Lärare 3 menade att hens erfarenhet visar att eleverna ofta har svårt med 

arbetsområden som klockan, volym och mätning. Hen beskriver dessa områden 

som abstrakta och det behövs laborativt material för att förenkla och konkretisera 

arbetsområdena för eleverna. 

  

Vissa områden är mer abstrakta än andra för eleverna. Eleverna 
behöver laborativt material för att begripa och förstå vissa områden. 
Klockan, volym och mätning är några av de områden som jag oftast 
använder laborativt material i för att konkretisera för eleverna (Lärare 
3). 

 

 

7.2 Konkretisering 
 

Gemensamt för alla fyra lärare var att de tyckte att det var viktigt att inkludera 

laborativt material i undervisningen. De beskrev laborativt material som både 
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något viktigt och nödvändigt för eleverna att känna till och använda i 

matematikämnet. Att få plocka, känna och flytta på materialet är viktigt för 

elevernas inlärning beskrev Lärare 2. Lärarna var överens om att laborativt 

material används för att minska abstraktionsnivån för eleverna. De menade att det 

är viktigt för eleverna att se uppgiften framför sig och att de ska ha möjligheten att 

ta in det med så många sinnen som möjligt. När de tar i materialet och får använda 

sina sinnen skapas inre bilder som hjälper eleverna att komma ihåg hur liknande 

uppgifter kan lösas. Med andra ord menade lärarna att det konkreta laborativa 

materialet stödjer och förstärker det abstrakta i undervisningen. 

  

Det laborativa materialet ger eleverna en möjlighet till att se 
uppgifterna eller talet framför sig. Detta gör att eleverna inte bara ser 
uppgiften på ett abstrakt sätt, på pappret eller i en matematikbok, utan 
de ser även uppgiften framför sig med fysiska material där de kan 
flytta och laborera på egen hand (Lärare 1). 

  

De fyra lärarna var överens om att laborativt material används för att konkretisera 

för eleverna. De menade att matematikämnet är ett mycket abstrakt ämne och 

eleverna behöver laborativt material för att förenkla och konkretisera. Lärare 4 

beskriver varför hen använder laborativt material: 

  

När eleverna använder laborativt material blir det enklare för dem att 
berätta och visa för andra och för mig vid senare tillfällen. Eleverna 
flyttar och beskriver vad de har gjort med hjälp av materialet som de 
har använt. Och de elever som har svårt att beskriva hur de har tänkt, 
hjälper laborativt material eleverna att förklara och visa (Lärare 4). 

  

Inspiration och intresse för ämnet var även något som kom upp bland lärarna. 

Finns det ett intresse för ämnet kommer även elevernas kunskaper inom ämnet att 

utvecklas, menade Lärare 2. 
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7.3 Möjligheter 
 

Samtliga lärare menade att laborativt material har sina fördelar när det inkluderas i 

undervisningen på ett korrekt sätt med ett tydligt syfte. Lärare 4 menade att det är 

viktigt att läraren reflekterar kring materialet hen använder samt vad eleverna 

egentligen ska lära sig. 

 

Lärare 4: “Laborativt material är gynnsamt för undervisningen om man är tydlig 

med syftet. Det är viktigt att vi lärare verkligen funderar över varför gör jag detta? 

varför och hur ska eleverna arbeta med materialet”. 

 

Tre av fyra lärare tog upp kommunikationsförmågan i ämnet matematik. De 

menade att eleverna inte får någon möjlighet till att kommunicera på mattespråk 

med varandra när de endast arbetar i matematikboken. Laborativt material 

möjliggör samarbete mellan eleverna som vidare leder till att eleverna börjar prata 

och kommunicera med varandra. 

  

Oftast ser man elever som arbetar i matematikboken, sida efter sida. 
Det gör att kommunikationsförmågan glöms bort. Men med laborativt 
material kan eleverna samarbeta och diskutera uppgifterna med 
varandra. När den ena eleven förklarar för den andra och visar hur hen 
tänker, använder de oftast matematikens begrepp (Lärare 1).  

 
Lärare 4: “Jag ser att eleverna hjälper varandra när laborativt material används. 

Flera matematiska begrepp används, som till exempel hälften och dubbelt. De 

förklarar för varandra och det stödjer deras egen inlärning också”. 

 

Lärare 3: “Eleverna behöver kommunicera och prata om matematik, och laborativt 

material ger eleverna denna möjlighet. På detta sätt delar eleverna med sig av 

varandras kunskaper och hjälps åt”. 
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Under de fyra intervjuerna diskuterades även vikten av att eleverna får använda så 

många av sina sinnen som möjligt. Lärarna berättade att eleverna oftast minns vad 

de har gjort när de har använt sina sinnen. 

  

Jag anser att laborativt material gynnar alla elever i lågstadiet från 
förskoleklass till årskurs 3 eftersom eleverna i denna ålder behöver 
använda olika sinnen för att kunna förstå matematiska begrepp och 
kunna resonera inom området de jobbar med. Eleverna blir mer 
delaktiga när de får se och använda materialet i undervisningen 
(Lärare 1). 

 
När eleverna plockar, flyttar och lägger till klossar när de räknar ser 
jag mycket positivt på. Eleverna tenderar att minnas operationen 
under en längre period och de kan minnas tillbaka till hur de löste 
uppgiften på ett snabbt och effektivt sätt (Lärare 3). 

 

Lärare 4 berättade att hen främst använder laborativt material för att eleverna ska 

erfara matematiken från andra perspektiv, inte endast genom hörsel och syn. 

Undervisningen blir då roligare för eleverna och de kan relatera på ett annat sätt 

till undervisningen, menade Lärare 4 och Lärare 2. Lärare 2 poängterar att 

eleverna ofta använder sina sinnen när de ska beskriva en uppgift, till exempel när 

eleverna arbetar med geometri. 

  

När jag använder laborativt material inom till exempel geometri har 
jag märkt att eleverna beskriver de olika formerna med sin känsel 
också, jag hör oftast eleverna nämna ordet spetsiga hörn, vilket tyder 
på att de utnyttjar alla sinnen de kan (Lärare 2). 

 

Samtliga lärare var överens om att laborativt material är ett bra alternativ att 

använda sig av vid individanpassad undervisning. Materialet kan användas på 

olika sätt och inom olika områden nämnde Lärare 1. Med hjälp av materialet kan 

eleverna lösa uppgifterna på sin egen nivå och efter sina egna behov, beskrev 

Lärare 3 och Lärare 4. 
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Mina elever behöver anpassningar i undervisningen och jag tycker att 
laborativt material har hjälpt mina elever. Det finns många olika 
material och det kan användas inom alla områden. Det som jag också 
ser mycket positivt på är att det kan anpassas till varje elevs egen nivå 
(Lärare 1). 

  

Jag använder mig mycket av laborativt material för att på ett enkelt 
sätt kunna individanpassa till mina elevers olika behov. Jag kan 
använda mig av samma material till två olika elever och det kan ändå 
anpassas till deras behov och nivå (Lärare 3). 

 

 

7.4 Utmaningar 
 

Laborativt material måste inkluderas i undervisningen tidigt för att eleverna ska 

ha en förståelse för hur materialet ska användas, och hur det kompletterar 

matematikboken, menade Lärare 2. Lärarna i studien var överens om hur viktigt 

det är att vara tydlig inför eleverna om syftet med materialet. Det är vanligt att 

eleverna börjar leka med materialet i stället för att använda det som hjälpmedel. 

När eleverna leker med materialet rubbas miljön i klassrummet. Därför är det 

viktigt att läraren använder materialet vid genomgångar nämnde Lärare 3. När ett 

nytt laborativt material ska användas är det bra att läraren går igenom grundligt 

hur det ska användas, och vilket syfte det har i undervisningen, menade Lärare 1. 

  

Jag märker att när jag använder ett nytt material med eleverna utan att 
ha berättat syftet används det oftast som leksaker. Det skapar 
förvirrings hos eleverna och det blir en stökig klassrumsmiljö. 
Eleverna börjar leka med materialet och syftet med materialet glöms 
bort (Lärare 1). 

  

En annan utmaning som lärarna i studien tog upp var tidsbristen och bristen på 

material. Lärare 3 menade att det oftast brukar ta längre tid att planera och att 
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genomföra undervisningen när laborativt material är inkluderat. Lärare 2 ansåg att 

det var kostsamt för skolan att köpa in laborativt material men att det kunde vara 

en idé att skapa ett eget material även om det skulle vara tidskrävande.  

 
 
En nackdel med att arbeta med laborativt material är att det tar mycket 
tid att planera. Man måste vara noga med vilket material man väljer. 
Det ska passa syftet och målet med lektionen. När mina elever 
använder materialet tar det även en stund för dem att plocka fram, 
vilket tar tid från undervisningen (Lärare 1). 
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8. Analys 
 

Resultatet av intervjuerna tolkas med stöd av de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Den insamlade empirin visar att laborativt material används inom de flesta delarna 

i ämnet matematik. Områden som togs upp av flera lärare var geometri, bråk, 

klockan samt volym. Användningen av laborativt material i de olika 

arbetsområdena knyter vi an till Deweys teori som säger att elever måste känna 

och prova sig fram för att lärande och utveckling ska ske hos eleverna. Vidare 

menar Dewey att eleverna behöver konkret undersöka olika problem och uppgifter 

samt att de behöver vara aktiva i undervisningen (Lundgren et al., 2017). Detta är 

genomförbart när läraren väljer att inkludera laborativt material i undervisningen. 

 

Piagets kognitiva stadieteori och Deweys “Learning by doing” är båda teorier som 

syftar på att låta eleverna vara aktiva i sitt lärande för att förstå abstrakta idéer och 

begrepp. Lärarna som deltog i studien anser att matematik är ett abstrakt ämne, 

och de yngre eleverna behöver konkretisering. Det är det främsta syftet till varför 

laborativt material inkluderas. Utifrån stadieteorin ska undervisningen anpassas 

efter elevernas behov och på den nivån de befinner sig. Om eleverna befinner sig 

på en nivå där konkreta material behövs för att lärande ska ske, är det inte 

lämpligt att utforma undervisningen med abstrakta arbetsuppgifter (Lundgren et 

al., 2017). Lärare nämner även att eleverna får chansen att använda sina sinnen i 

inlärningsprocessen. De yngre eleverna behöver plocka och ta i material för att 

inlärning ska ske, de behöver vara praktiska. Detta kopplar vi till Deweys teori 

“Learning by doing” som belyser vikten av att använda flera sinnen i 

undervisningen, och som poängterar att eleverna lär sig samt stimuleras bäst 

genom praktiska övningar (Lundgren et al., 2017). 

 

Piaget menar att eleverna inhämtar sina kunskaper utifrån egenupplevda 

erfarenheter. Eleverna behöver konkret material för att förstå och tolka olika 

fenomen och begrepp när de befinner sig i de konkreta operationernas stadium, 

alltså innan det abstrakta tänkandet har utvecklats (Lundgren et al., 2017). 
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Paralleller till skolan samt till de intervjuade lärarna kan dras här. Lärarna 

beskriver att de använder sig av laborativt material i undervisningen för att 

matematikämnet är för abstrakt för eleverna som befinner sig i årskurs 1-3. 

Materialet sänker abstraktionsnivån och anpassas till eleverna. Med laborativt 

material får eleverna mentala bilder av de olika matematiska begreppen som 

ytterligare hjälper elevernas inlärning menar informanterna. Detta är också i 

enlighet med Piagets kognitiva stadieteori, de konkreta operationernas stadium, 

som menar att eleverna är i behov av konkreta material om inlärning ska ske. 

Laborativt material och den konkreta arbetsmiljön hjälper eleverna att komma 

närmare ett abstrakt tänkande i matematik (Lundgren et al., 2017). 

 

En fördel som även kom upp under intervjuerna var individualiseringen av 

undervisningen. Empirin visar att laborativt material bidrar till individanpassning. 

Informanterna berättar att det används olika material för att kunna individanpassa 

så mycket som möjligt samt möta eleverna där de befinner sig. Deweys teori 

förespråkar detta och anser att skoluppgifterna ska anpassas efter eleverna med 

både praktiska och teoretiska material. Detta överensstämmer med Piagets 

kognitiva stadieteori, som betonar vikten av att anpassa undervisningen efter 

elevernas kognitiva stadie (Lundgren et al., 2017). Lärarna i undersökningen 

samtalar väl om en varierad undervisning. Variationen som laborativa material 

erbjuder ska vara en naturlig del i den vardagliga undervisningen beskriver lärarna 

i studien. Utmaningarna som lärarna belyser är att klassrumsmiljön kan rubbas. 

Eleverna ser materialet som leksaker och börjar leka istället. Lärarna menade även 

att laborativt material kan ta tid från planeringen och undervisningen.  
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9. Diskussion 
 

Diskussionen kommer att besvara forskningsfrågorna samt jämföra resultatet med 

forskningsbakgrunden. 

 

9.1 Inom vilka områden i matematik använder lärare 
laborativt material i årskurs 1-3? 
 

Resultatet visar att laborativt material används inom flera av matematikämnets 

arbetsområden. Boggan et al. (2010) skriver att laborativt material kan användas i 

en mängd olika områden inom ämnet matematik, och att det inte finns ett bestämt 

sätt att använda det på. Laborativt material är ett hjälpmedel för eleverna men det 

är viktigt att det används på ett sätt som främjar deras lärande och utveckling 

(Boggan et al., 2010). Exempel på områden som Boggan et al. (2010) tar upp är 

problemlösningsuppgifter; geometri, mönster och mätning. Många av dessa 

områden bekräftas av vår studie. Lärarna ansåg att laborativt material kan 

användas inom samtliga matematiska områden. Boggan et al. (2010) nämner dock 

inte klockan, volym och bråk, vilket framkommer i vår studie. Dessa områden kan 

vara abstrakta för vissa elever och behöver konkretiseras och förenklas med hjälp 

av laborativt material, menade lärarna. 

 

Resultatet visar att när ett nytt arbetsområde introduceras väljer lärarna att 

inkludera laborativt material i undervisningen. Det blir då enklare för eleverna att 

ta till sig den nya informationen när de ser konkreta lösningar framför sig. Detta 

är i enlighet med McNeil et al. (2009) samt Swan och Marshall (2010) som anser 

att när elever möter nya matematiska begrepp eller uppgifter är det lämpligt att 

inkludera laborativt material i undervisningen. Laborativt material förenklar 

förståelsen för nya matematiska begrepp och innehåll (McNeil et al., 200). 

 

Resultatet visar att det laborativa materialet är ett bra hjälpmedel för att minska 

abstraktionsnivån för eleverna. Det laborativa materialet definieras även som 
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fysiska föremål som eleverna kan plocka och ta på. Lärarna ansåg att laborativt 

material ger eleverna chansen att laborera och prova sig fram till lösningar. Detta 

stämmer överens med Rystedt och Trygg (2010) som skriver att laborativt 

material används för att hjälpa eleverna att konkretisera matematiken som 

undervisas. 

 

9.2 Varför väljer lärare i årskurs 1-3 att använda 
laborativt material i matematikundervisningen? 
 

Utifrån den insamlade empirin inkluderas laborativt material för att konkretisera 

och för att tydliggöra undervisningen för eleverna. Lärarna i studien nämner att 

matematikämnet är mycket abstrakt och kan vara svårt för de yngre eleverna att 

förstå, därför behöver de yngre eleverna vägledning för att kunna konkretisera 

matematiken. Med hjälp av laborativt material kan eleverna skapa inre bilder som 

vid senare tillfälle hjälper eleverna att komma ihåg hur liknande uppgifter kan 

lösas, och det blir enklare för eleverna att diskutera och referera till lösningen. 

Detta stämmer överens med Golafshani (2013) som skriver att laborativt material 

ger eleverna en möjlighet att använda sina sinnen för lärande. Sinnena engagerar 

och skapar en djupare förståelse för ämnet och det blir enklare för eleverna att 

minnas hur en uppgift kan lösas. Rystedt och Trygg (2010) nämner också detta i 

sin studie och anser att när laborativt material inkluderas i undervisningen kan 

eleverna använda sina sinnen, och då blir eleverna mer aktiva. När sinne används 

sitter lösningen kvar i kroppen och i minnet vilket lärare ser mycket positivt på. 
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9.3 Vilka möjligheter och utmaningar med laborativt 
material möter lärare i årskurs 1-3 i 
matematikundervisningen? 
 

Resultatet tyder på att det finns möjligheter och utmaningar med att använda 

laborativt material. Lärarna i studien är överens om att det finns fördelar med att 

inkludera laborativt material i undervisningen. En av möjligheterna som 

informanterna nämner överensstämmer med Löwing (2004) samt Rystedt och 

Trygg (2010) som menar att elevernas kommunikativa förmåga samt deras 

tänkande stöds av laborativt material. Lärarna påpekar att det är svårt för eleverna 

att öva upp kommunikationsförmågan när de endast får arbeta i sina 

matematikböcker. De behöver prata om uppgifterna och dela sina erfarenheter 

med varandra. Andra fördelar med att inkludera laborativt material i 

undervisningen är att eleverna kan använda sina sinnen. När eleverna har 

laborativt material framför sig, och får ta och plocka i materialet, underlättas 

inlärningen. Detta överensstämmer med Boggan et al, (2010) som skriver att 

elever behöver se uppgiften skriven på mattespråk tillsammans med konkretiserat 

laborativt material för att främja inlärningen. Resultatet visar även på att laborativt 

material leder till en mer individualiserad undervisning där eleverna kan lösa 

uppgifter på sin egen nivå, menade lärarna. Detta stämmer överens med Moyer 

(2001) som skriver i sin studie att laborativt material stödjer eleverna i sitt lärande 

utifrån den nivån de befinner sig i. Använder läraren laborativt material på ett 

korrekt sätt och med ett tydligt syfte är det bra material för individanpassning 

(Moyer, 2001). 

 

En av utmaningarna som lärarna tog upp under intervjuerna var att inkludering av 

laborativt material kan leda till ett stökigt klassrum. Lärarna nämner även att 

eleverna oftast ser materialet som leksaker och väljer att leka med det i stället för 

att materialet används som hjälpmedel. Detta kan knytas an till Rystedt och Trygg 

(2010) samt Moyer (2001) som tydliggör att laborativt material ibland kan ses 

som leksaker av eleverna. Denna missuppfattning hos eleverna bidrar till att 

klassrumsmiljön rubbas. Eleverna behöver tydliga instruktioner om hur materialet 
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ska användas samt att syftet förklaras. En annan utmaning som lärarna tar upp 

med laborativt material är tiden och kostnaderna. Lärarna hävdar att det tar 

mycket tid av planeringen när laborativt material ska inkluderas i undervisningen. 

Ekonomin är något alla skolor behöver ta hänsyn till, och när det handlar om 

laborativt material tar lärarna upp att det kostar mycket. Några av materialen kan 

lärarna tillverka själva men det tar mycket tid.  

 

9.4 Metoddiskussion 
 

Studien genomfördes med hjälp av den kvalitativa metoden i form av personliga 

intervjuer. Den kvalitativa metoden valdes för att vi ville få ett resultat som var av 

den djupare karaktären, vilket man inte kan få av kvantitativa data. Denscombe 

(2018) menar att man med kvantitativa data kan forskaren få ett bredare resultat 

då man når ut till större mängd respondenter, men resultatet blir inte lika 

djupgående som den kvalitativa. 

 

Validiteten för studien blir högre när den kvalitativa metoden används eftersom 

det då sker en öppen kommunikation mellan intervjuare och respondent. Vi valde 

att tillsammans vara med under intervjuerna med lärarna för att vi båda skulle få 

så lika uppfattningar som möjligt. Detta bidrar till att studien blir mer tillförlitlig. 

 

En intervju kan ha olika strukturer gällande intervjufrågorna, skriver Denscombe 

(2018). I denna studie hade vi på förhand strukturerat och formulerat frågorna, 

vilket ledde till att det blev lättare att dra jämförelse när informanterna besvarar 

samma frågor. Denscombe (2018) menar att det blir enklare för forskaren att 

jämföra och dra slutsatser när informanterna besvarar samma frågor. Denscombe 

(2018) skriver att det är viktigt att undvika att formulera frågor som kan leda 

informanten i en viss riktning. Intervjufrågornas ordning är även viktigt. Svaret på 

en fråga kan leda och påverka svaret på följdfrågan (Denscombe, 2018). Vi har 

ägnat mycket eftertanke åt intervjufrågorna och dess ordning genom att diskutera 

frågorna mellan oss två som gjort studien, men även med handledaren. 
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Intervjuerna spelades in och sparades sedan på USB-minnen. En fördel med att 

spela in intervjuerna är att vi kan återgå till intervjutillfället och med exakta ord 

återge vad som sades.  

 

En omfattande möjlighet med intervjuer är att följdfrågor och svar från 

informanterna kan fördjupas och kompletteras ytterligare och risken för 

missförstånd minskar (Denscombe 2018). Görs en jämförelse mellan intervjuer 

och enkäter, ser vi att enkäter inte erbjuder samma möjligheter. Styrkorna med en 

enkätstudie är tillgängligheten. Med enkäter kan man få in flera svar och nå ut till 

flera lärare, men resultatet från en enkätstudie kan bidra till ett för tunt underlag 

och bristande information, som kan leda till felaktigt resultat och analys. Detta 

kan uppstå om deltagarna svarar slentrianmässigt för att bli färdiga snabbt utan att 

ordentligt läsa och tänka efter. 

 

Trovärdigheten brister i denna studie när man kollar på antalet informanter. Som 

nämnt under urval av metod (6.2) försökte vi få flera intervjuer men lyckades inte. 

Det handlade om att vi inte fick svar tillbaka från några skolor, samt att det fanns 

lärare som inte arbetar med laborativt material. Vi kan därför inte dra generella 

slutsatser av resultatets giltighet. Med flera intervjuer hade vi kunnat få ett mer 

trovärdigt och bredare resultat. Många delar av våra resultat är samstämmiga med 

den tidigare forskningen vilket kan ses som ett tecken på god reliabilitet. 

 

Metoden som används i denna studie hade kunnat kompletteras med observationer 

av lärarna under en matematiklektion. Vi kan inte veta om informanternas svar 

överensstämmer med deras arbetssätt i klassrummet, därför hade en observation 

varit en bra komplettering. Men även här kan vi inte veta om lärarens beteende 

påverkas i någon riktning. 

 

 
 
 
 

 



 37 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

10. Relevans för professionen 
 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av 

laborativt material i matematik för årskurs 1-3. Studien behandlar vilka områden 

laborativ material används inom samt varför lärare väljer att inkludera laborativt 

material i matematikundervisningen. Vidare undersöks vilka möjligheter samt 

utmaningar lärare möter med laborativt material i matematikundervisningen. 

 

Resultatet av studien visar att laborativt material kan användas inom flera 

arbetsområden i matematikämnet. Informanterna tog upp volym, klockan, 

bråkräkning, mätning och geometri som områden där de oftast använder sig av 

laborativt material i. Lärarna betonade även vikten av att introducera nya 

arbetsområden med laborativt material. Ett nytt arbetsområde kan vara abstrakt 

och svårt för vissa elever, laborativt material underlättar introduktionen och gör 

arbetsområdet konkret. Laborativt material bidrar även till aktiva elever som kan 

använda flera av sina sinnen när de arbetar med materialet. När eleverna kan ta 

och flytta på det laborativa materialet underlättas inlärningen. Resultatet tyder på 

att det finns möjligheter och utmaningar med laborativt material. Möjligheterna 

som lärarna tog upp var individanpassning och att det utvecklade 

kommunikationsförmågan. Utmaningarna med laborativt material var att 

materialet kan kosta mycket för skolan att köpa in, och att laborativt material tar 

tid från lektionen och planeringen. 

 

Studien ger oss stöd inför kommande profession som grundskollärare F-3. 

Uppsatsen bidrar med uppdaterad information på lärarens syn på att arbeta med 

laborativt material i ämnet matematik. De möjligheter och utmaningar som 

studien belyser är viktiga att tänka på när laborativt material används i 

undervisningen för att utveckla och stödja eleverna. Denna uppdaterade studie 

riktar sig även till bland annat lärare som endast använder matematikboken i sin 

undervisning. Forskningsbakgrunden och studiens resultat visar att laborativt 
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material är nödvändigt att använda i matematikämnet för att stödja elevernas 

inlärningsprocess.  

 

10.1 Vidare forskning 
 

Vår studie fokuserar på att undersöka om laborativt material är gynnsamt för 

eleverna i årskurs 1-3 utifrån lärarens perspektiv. Utifrån tidigare forskning och 

den empiri vi har samlat in visade det sig att det finns både fördelar och nackdelar 

med att inkludera laborativt material i undervisningen. 

 

För att bygga vidare på och ytterligare utveckla denna studie skulle nästa steg 

kunna vara att undersöka elevers perspektiv på laborativt material. Är det något 

eleverna tycker är nödvändigt för deras lärande, eller är det bara ett störande 

moment? 

 

Andra tankar som har kommit upp under denna tid är digitaliseringen. 

Digitaliseringen är en stor del av vårt samhälle och skolan tar efter med raska 

steg. Det hade varit intressant att undersöka laborativt material som digitala 

verktyg och jämföra det med de fysiska föremålen. Är det lika gynnsamt för 

eleverna? 
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Bilaga 2 
Uppvärmning  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Är du legitimerad lärare? 
 

2. Vilka årskurser brukar du undervisa?  
Vilken årskurs undervisar du nu?  
Hur många elever är det i klassen?  

 
Laborativ matematikundervisning….  
 

3. Kan du beskriva vad laborativ matematikundervisning är för dig? 
I hur hög grad använder du laborativt material? 
Skiljer du på användningen av laborativt material i årskurs 1, 2 och 3? I så 
fall, på vilket sätt?   
 

4. När väljer du att använda laborativt material i undervisningen? 
Tänker du på laborativt material vid planering av matematiklektionerna?  
 

5. Hur använder du dig av laborativt material i matematikundervisningen?  
Var får du inspiration till laborativa aktiviteter ifrån? är det kollegor, 
läromedel m.m?  
 

6. När du använder laborativt material i undervisningen, i vilken utsträckning 
används det? hela lektionen? en del av lektion? 
  
7. Inom vilka områden i matematik använder du laborativt material? 

I vilka områden inom matematik fungerar laborativt material bra? 
I vilka områden inom matematik fungerar laborativt material mindre bra? 
  

8. Anser du att laborativt material och laborativt arbetssätt gynnar alla elever? 
Vilka elever gynnas mest av laborativt arbetssätt?  
Vilka gynnas minst av laborativt arbetssätt? 
 

9. Vilka fördelar finns med laborativ matematikundervisningen? 
 
10. Vilka nackdelar finns med laborativt material i matematikundervisningen? 
 
11. Vilka praktiska svårigheter finns med laborativ matematik? 
 
12. Vilka förmågor anser du att eleverna tränar vid laborativ matematik? 
 
13. Anser du att du har fått tillräckligt med stöd om hur laborativ materiel används 
i matematikundervisning under din utbildning. 

Har du gått en fortbildningskurs om laborativt material? I så fall fick du 
den stöd du behöver för att kunna undervisa med laborativt material?  

 


