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SAMMANFATTNING 
 

Arbetets syfte var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar lärare att använda 
eller inte använda laborativt material i sin matematikundervisning i förskoleklass till och 
med årskurs 3.  
 
Laborativ matematik innebär i detta arbete matematiklektioner där lärare och elever tar 
hjälp av någon form av konkret material, både vardagsmaterial och pedagogiskt material 
för att förstå och lösa problem inom ämnesområdet matematik. 
 
Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter till elva lärare i förskoleklass till 
årskurs 3 på tre olika skolor i en och samma kommun. 
 
Resultatet visar att samtliga av de lärare som svarade, alltid eller nästan alltid använder 
laborativt material i sin matematikundervisning, men inom vilka matematiska områden 
detta sker är varierande.  
 
Varför lärare i denna undersökning använder laborativt material eller inte på en lektion 
påverkas inte av vilken utbildning de har eller om de har någon vidareutbildning i 
matematik och inte heller av hur länge lärarna har undervisat, utan detta beror enligt 
lärarna själva på andra faktorer så som: elevens förståelse, tron på metoden, 
intresse/attityd hos lärare och elevers, tid/lektionens längd och gruppstorlek. 
 
Knappt ¾ av lärarna har deltagit i någon form av vidareutbildning i matematik. Alla 
lärarna som svarade ansåg dock att det laborativa materialet är självklart och nödvändigt 
för att eleverna ska få en djupare förståelse, då materialet visuellt kan konkretisera det 
abstrakta i matematiken. Lärarna ansåg också att det laborativa materialet bidrar till att 
eleverna lär med fler sinnen och att detta i sin tur gör att kunskapen fastnar lättare, 
matematiken blir även roligare.  
 
Nyckelord: laborativ matematik, laborativt material, konkret material, undersökande    
                   arbetssätt, årskurs F-3.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose with this survey was to examine which factors that influence teachers to 
use or not to use manipulatives in the mathematics education in preschool up to the 
third school year.  
 
In this form of education pupils and teachers use some form of concrete materials, 
manipulatives like stones, seashells and pearls or special pedagogic materials to 
understand and solve mathematical problems. 
 
The examination was made with questionnaires to 11 teachers in preschool to the third 
school year in three different schools, in the same district, in x –city, Sweden. 
 
The result shows that all of the teachers, always or almost always, use manipulatives 
in their mathematics education, but it varies depending on which type of mathematics.  
 
Whether teachers in this investigation use, or not use, manipulatives in a lesson is not 
influenced by education or further education, neither how long they have been 
teaching.  According to the teachers this is instead influenced by; for the pupils 
understanding, belief in the method, interest/attitude by the teachers and pupils, 
time/length of lesson, and group size. 
 
Almost ¾ of the teachers had some form of further education in mathematics. All of 
the teachers however considered the use of manipulatives obvious and necessary for 
the pupils to get a deeper understanding, as the materials visually can make the 
abstract part in mathematics more concrete.  
 
The teachers’ means that manipulatives contribute to that the pupils learn with more 
senses, and it causes the knowledge to remain more easy, it also makes mathematics 
education more fun. 
 
Keyword: manipulatives, concrete materials, investigating teaching, preschool up to  
                 the third school year. 
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1 INLEDNING 
 
Matematik är en vetenskap och ett skolämne som alla människor känner igen och har en relation 
till. ”Matte” är något som väcker känslor antingen av glädje, nyfikenhet och lust eller tvärtom 
ångest, rädsla och uppgivenhet. Genom hela min skolgång handlade matematiken om att räkna tal 
i en bok, och ställde läraren frågor eftersökte denne rätta svar, vilket ledde till dåligt 
självförtroende och att jag inte vågade räcka upp handen, utifall svaret var felaktigt. Matematiken 
blev tråkig och svår och jag kände att jag aldrig riktigt fick känna mig bra inom detta ämne. När 
jag skulle söka in till lärarhögskolan valdes matematikinriktningen direkt bort för att jag inte ville 
utsätta mig själv för den ångest som det skulle innebära för mig att konfronteras med matte igen. 
När jag några terminer senare skulle välja specialiseringar förstod jag att om jag vill bli attraktiv 
på arbetsmarknaden var jag tvungen att läsa matematik, vilket jag gjorde.  
 
En annan anledning till mitt val var känslan av att det var dags att ta tjuren vid hornen och reda ut 
mina känslor kring matematiken, för att jag själv ska kunna bli en bra lärare i ämnet och ge mina 
elever en mer positiv och givande utbildning i ämnet, och dessutom få en möjlighet att uppleva 
att matte är något som är roligt och användbart genom hela livet, vilket är mer än vad jag 
upplevde att jag fick genom min uppväxt. 
 
På specialiseringen grundläggande matematikutveckling lärde vi oss, och pratade vi mycket om 
laborativ matematik och hur det konkreta materialet kan hjälpa eleverna i skolan att förstå och 
tillägna sig matematiska begrepp och strategier för uträkningar på ett lättare sätt. Mina 
erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är dock att laborativt material inte 
används i så stor utsträckning utan att mycket av matematikundervisning fortfarande är 
traditionell och sker i en bok och framme vid tavlan.  
 
Engström (1998) skriver att alltför många elever får uppleva misslyckanden i skolan, där 
matematiken ofta fungerar som ett filter som sållar ut de duktiga från de sämre eleverna. Både i 
Sverige och utomlands diskuteras ämnet skolmatematik och den ”matematikkris” som man tycker 
sig se (Unenge; Sandahl & Wyndhamn 1994). På grund av detta och mina egna erfarenheter blev 
jag nyfiken på att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar lärare att använda eller inte 
använda laborativt material i matematikundervisningen från förskoleklassen till och med årskurs 
3? 
 
I detta examensarbete innebär laborativ matematik, matematiklektioner där lärare och elever tar 
hjälp av någon form av konkret material, både vardagsmaterial och pedagogiskt material för att 
förstå och lösa problem inom ämnesområdet matematik. 
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2 BAKGRUND 
 

I alla tider har människan använt material för att hålla ordning på antal, och som redskap för 
matematiska beräkningar. Inristade märken på djurben eller knutar på snören fick illustrera antal 
långt innan människan kunde skriva. Fram till 1600-talet var matematiken förknippad med 
vardagens behov av att lösa problem, men det var också ett redskap inom astronomin.  
 
Med 1600- talet och dess stora vetenskapsmän som t.ex. Newton började en symbolisk 
matematik växa fram (Rystedt & Trygg, 2005; Szendrei, 1996, s.411; Unenge, m.fl.1994, s.18). 
 
Att använda konkret material eller handens fingrar för att underlätta tankeoperationer har en lång 
historia, men trängdes undan när sifferräkningen gjorde sitt intåg och boktryckarkonsten 
utvecklades (Rystedt & Trygg, 2005).  
 
Matematiken kan sägas vara den äldsta av vetenskaper, som har haft hög status genom 
århundradena (Unenge m.fl., 1994). 
 

2.1 Olika syn på inlärning och undervisning  
 

Jean Piaget (1896-1980) är den schweiziske pedagogen och utvecklingspsykologen vars arbete 
om barns språk och tankeutveckling fick stor genomslagskraft i matematikundervisningen.  
 
Piaget skiljer på olika stadier i utvecklandet av barnets logiska tänkande, där han ansåg att barn 
mellan sju till 12 år befinner sig i den konkret tänkandets period, först här är det möjligt att bygga 
upp hållfasta matematiska begrepp och det är nödvändigt att elever under denna period har 
tillgång till konkret material, och förankrar begreppen både i ord och i handling utifrån elevernas 
egen erfarenhetsvärld. Han hävdar att skolbarn lär sig bäst genom att utforska, pröva och att 
tillåtas vara nyfikna (Malmer, 2002, Hwang, Nilsson, 2003, s.199).  
 
Först vid elva år och uppåt befinner sig barnet i den formellt tänkande/abstrakta tänkandets 
period. Först nu har eleven förmågan att föra ett logiskt resonemang utan konkret material som 
stöd. Gränserna mellan stadierna är dock flytande och det kan variera från barn till barn när de 
olika stadierna nås (Malmer, 2002).  
 
Piaget säger också att ett abstrakt tänkande kan växa fram ur konkreta handlingar och han betonar 
att kunskap nås genom handlingar, erfarenheter och social interaktion (Malmer, 2002, s.53; 
Wood, 1999, s.19).  
 
John Dewey (1859- 1956) professor i pedagogik, hävdade att kunskap uppstår när vi prövar oss 
fram i arbete och handling – learning by doing. Han ansåg att elever ska vara aktiva och 
självständigt kunna pröva sig fram genom bl.a. laborationer, där dessa inte bara ska ge 
åskådlighet och konkretion, utan även göra eleverna vana vid att pröva sina tankar och idéer i 
verkligheten. Dewey menade att utan praktik blir teorin oförståelig och utan teorin förstås inte det 
praktiska (Egidius, 1999). 
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Den tjeckiska pedagogen och teologen Johan Amos Comenius (1592-1670) påpekade redan på 
1600-talet betydelsen av att använda olika sinnen och inte bara ord i undervisningen. I boken 
Didactica Magna – stora undervisningsläran, betonade han att all undervisning till att börja med 
bör utgöras av saklig åskådning t.ex. i form av konkreta föremål, först därefter bör ytterligare 
förklaringar med ord ges (Rystedt & Trygg, 2005; Szendrei, 1996, s.415). 
 
Även lärarinnan, Anna Kruse (1861-1931) beskriver i början på 1900-talet i sin bok 
Åskådningsmatematik (1909) hur material och stoff, snarare än lärarens förklaringar ska leda till 
att eleven gör matematiska upptäckter, där konkretionen ska bidra till förståelsen. Elever                         
behöver göra många olika erfarenheter som senare ligger till grund för lärande på en mer abstrakt 
nivå (Rystedt & Trygg, 2005). 
 

2.2 Vad är laborativ matematik? 
 

Det var svårt att hitta definitioner på vad laborativ matematik innebär, men i 
Nationalencyklopedin förklaras begreppet laborativ undervisning på följande sätt: 
 

metoder för undervisning och inlärning med stöd av experiment och försök, vanligen i 
naturvetenskapliga ämnen.  Termen har också använts om undervisning som kombinerar 
teoretiska och praktiska uppgifter…  (NE, 1993, s 49). 

 
När elever undersöker tal genom att gruppera konkreta föremål som t.ex. kottar eller frukter 
arbetar de laborativt. De problematiserar och reflekterar när de hanterar ett konkret material som 
de själva kanske har samlat in. I den tidiga matematikundervisningen borde det finnas 
möjligheter att skapa tillfälle för laborativt arbete med utgångspunkt i elevens egna aktiviteter 
och förståelse.  (Ahlberg, 2000, s.52).  
 
Det laborativa arbetssättet förknippas dock ofta med nybörjarundervisning, och svag 
prestationsförmåga, vilket medför att arbetssättet får låg status. (Malmer, 2002, s.92).   
 
Att arbeta laborativt kan betraktas som ett förhållningssätt till att undervisa i matematik, där 
lärarna är uppmärksammade på de delar i styrdokumenten som gagnas av ett laborativt arbetssätt. 
Stöd för arbetssättet finns såväl i styrdokument som i forskningslitteratur om lärande, liksom i 
matematikdelegationens betänkande och i andra rapporter, enligt författarna. (Rystedt & Trygg, 
2005). 
 

2.3 Vad är laborativt material? 
 

I den matematikdidaktikiska litteraturen finns inte laborativt matematikmaterial entydigt 
definierat, men ett vanligt sätt är att dela in det i två huvudgrupper: 

• Vardagliga föremål: verktyg eller föremål som finns i vardagen, arbetslivet och naturen 
t.ex. stenar, kottar, pinnar, pärlor och klossar. 
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• Pedagogiska material: material som är speciellt tillverkade kommersiellt eller av lärare 
och elever för matematikundervisningen t.ex. Logiska block, Multibas, Cuisenaires 
färgstavar, geobräde, miniräknare och dataspel (Malmer, 2002; Rystedt & Trygg, 2005; 
Szendrei, 1996, s.418).  

 
Szendrei (1996) vill lägga till ytterligare en kategori till det laborativa materialet, vilken är spel. 
 
Laborativt material har till avsikt att fungera som stöd och stimulans vid problemlösning och 
inlärning av grundläggande matematiska begrepp och idéer (Rystedt & Trygg, 2005). Syftet med 
laborativt material är också att konkretisera talen, men även att ge eleven stimulans och 
omväxling i matematikundervisningen (Ahlberg, 2000, s.52). 
 
Hjälpmedel måste alltid integreras på ett naturligt sätt i den övriga undervisningen, för att detta 
arbetssätt inte bara ska bli ett roligt jippo (Malmer & Adler, 1996, s.65). 
 

2.4 Vad har ett laborativt arbetssätt för betydelse för 
matematikinlärningen? 

 

Alla elever är olika och behöver därför möta många olika arbetssätt, innehåll och material för att 
nå målen i matematik (Rystedt & Trygg, 2005, s.5). 

 
Laborativt arbete är alltså inte bara angeläget för de yngre barnen eller för elever med 
svårigheter: det är angeläget för alla elever. (Rystedt & Trygg, 2005, s 23) 

             
Malmer (2002, s.29) anser att om elever i skolan ska nå fram till förståelsen av abstrakta begrepp 
krävs det för de allra flesta att de genom aktivt och kreativt arbete i konkreta sammanhang får 
tillfälle att upptäcka matematiska samband och processer, som sedan kan omkodas till det 
matematiska symbolspråket. 
 
De laborativa aktiviteterna ska enligt Rystedt och Trygg (2005) vara som en länk mellan konkreta 
och det abstrakta, där det konkreta är det som uppfattas med våra fem sinnen, sådant som kan ses, 
tas på och flyttas, medan abstrakt är sådant som bara kan uppfattas med hjälp av fantasier och 
tankar.  
 
Malmer (2002, s.29) anser att om vi ska kunna utföra målen enligt Lpo 94 där eleverna ska vara 
aktivt medverkande måste det ske en förändring av matematikundervisningen, vilket betyder att 
det laborativa och undersökande arbetssättet måste få större utrymme. Detta arbetssätt leder till 
produktion istället för reproduktion enligt författaren. 
 
Att bygga upp talbegreppet är en omfattande process som sträcker sig genom hela skoltiden, och 
ju fler sinnen som tas i anspråk, desto större är förutsättningarna för att eleven skall kunna bilda 
sig hållfasta matematiska begrepp (Malmer, 2000). 
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Malmer (2002) har kategoriserat olika inlärningsnivåer i matematik där ett laborativt arbetssätt 
har en given plats i matematikundervisningen, där alla nivåer bör finnas med för att både 
inlärning och förståelse ska ske.  
 

 
Figur 1: Malmers (2002,  s.31) olika inlärningsnivåer i matematik. 

 
Här följer en kort sammanfattning av inlärningsnivåerna;      
            
1. Tänka - tala. 
Undervisningen måste ta sin utgångspunkt i elevernas verklighet och anpassas efter deras skilda 
förutsättningar. Det är viktigt att komma i kontakt med elevernas egna erfarenheter, men det 
måste också skapas inlärningstillfällen där de kan tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper. Det är 
viktigt att dessa inlärningssituationer görs spännande och intressanta, så att elevernas lust och 
nyfikenhet stimuleras. Eleverna måste få öva upp sin förmåga att själva undersöka och upptäcka 
(Malmer, 2002, s.31-32)  
 
2. Göra – pröva. 
Handen är hjärnans förlängda redskap, enligt Piaget, vilket betyder att det eleverna får arbeta 
med, ta i och på ett kreativt sätt hantera, har väsentligt större förutsättningar att bidra till att de 
blir delaktiga i den pågående process som en inlärning innebär. Ju fler perceptionsvägar som 
används i inlärningen desto bättre (a.a.).  
 
Ett laborativt och undersökande arbetssätt måste sättas in i ett meningsfullt och väl genomtänkt 
sammanhang. Ett planlöst plockande med material ger ingen garanti för att eleverna tillägnar sig 
matematiska begrepp, utan med ett väl genomtänkt och strukturerat laborativt arbete skapar 
eleverna ett ”inre bildarkiv” som ger dem stöd i sitt logiska tänkande, och som hjälper dem att 
hitta sina egna lösningsmetoder (a.a.). 
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Vilket laborativt material som väljs av läraren är beroende på elevernas ålder, och på det område 
som det ska arbetas med. Det viktiga är att inslagen av laborativa övningar ska ses som en helt 
naturlig och integrerad del av matematikarbetet i övrigt (Malmer, 2002, s.33). 
 
3. Synliggöra. 
På väg från det konkreta till det abstrakta hjälper det många elever om de får strukturera sina 
tankar genom att rita t.ex. bilder, figurer, mönster, kartor eller diagram som de själva väljer för 
det är då deras eget tänkande styr (a.a. s.36). 
 
4. Förstå – formulera.  
Om matematikinlärningen startar direkt på denna nivå är det inte konstigt att många elever inte 
hänger med och blir förlorare, då de saknar nödvändiga erfarenheter, ord och förutsättningar för 
att förstå det abstrakta symbolspråket (a.a. s.37). 
 
5. Tillämpning.  
Kunskap är en produkt av en lärandeprocess, men saknar eleven förståelsen är kunskapen inte 
verklig eftersom den inte går att använda i nya moment. Elever utan denna kunskap försöker att 
memorera, kopiera eller reproducera kunskapen för att ta sig fram. Förstår man inte, blir 
matematiken tråkig och eleven ger upp utan att ens försöka. Genom laborativt material skapas ett 
”inre bildarkiv” som det blir möjligt att plocka fram exempel ifrån och överföra på nya 
situationer (Malmer, 2002, s.43). 
 
6. Kommunikation.  
Bästa sättet att få elever att förstå matematikens väsentlighet i skolan och livet är att låta ämnet 
integreras med andra ämnen som t.ex. hemkunskap och slöjd. Detta kan vidga elevers syn på 
matematik och dess användningsområden, vilket kan få elever både intresserade och engagerade i 
ämnet. Om den negativa inställningen till ”matte” kan brytas skulle både elever och lärare må 
mycket bättre, vilket Malmer (2002, s.43) tror att ett laborativt arbetssätt skulle kunna bidra till. 
 
Både äldre och nyare rön inom utvecklingspsykologisk forskning visar att alla elever utvecklas 
bäst, om de får möjlighet att arbeta på ett praktiskt sätt och med så många sinnen som möjligt för 
att tillägna sig nya begrepp (Malmer, 1988).  
 
Malmer (1988) anser att lärare så långt som möjligt bör använda sig av ett laborativt arbetssätt, 
där de tar fasta på undersökandet, upptäckande och laborativt arbetssätt inom matematiken. Det 
tar längre tid, men kunskapen eleverna får blir deras egen och kan då lättare omsättas och 
användas i andra situationer. 
 

2.4.1 Fördelar med ett laborativt arbetssätt 
 

Enligt Rystedt och Trygg (2005) finns det många skäl till att arbeta med laborativ matematik, 
men författarna poängterar också att laborativt material i sig inte utvecklar elevers kunnande.  
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Att arbeta med laborationer har en potential att skapa förståelse och nya insikter, men för att detta 
ska ske är lärarens roll väldigt viktig, och det har stor betydelse på vilket sätt arbetet leds. Det är 
också viktigt att det finns utrymme för att pröva olika lösningar och att det förs en diskussion 
mellan eleverna (Rystedt & Trygg, 2005). 
 
Laborativt material används ofta för att utveckla matematiska begrepp och tankar, men även för 
att upptäcka mönster och samband. Det kan också nyttjas som ett åskådligt stöd för beräkningar, 
vid problemlösning och ett sätt att konkretisera matematiska begrepp som eleven redan är bekant 
med (Rystedt & Trygg, 2005). 
 
Genom att använda fler arbetssätt, anser Rystedt och Trygg (2005) att det ges det fler möjligheter 
till olika sätt för eleverna att lära sig på, och därmed kan fler elever upptäcka matematikens 
spännande sidor, en genomtänkt användning av laborativt material kan dessutom förbättra 
förståelsen inom nästan varje område inom matematikens värld. Enligt författarna finns det 
studier som visar att elever som använder laborativt material i matematikundervisningen presterar 
bättre resultat än de elever som inte får det stödet. 

 
Malmer (2002, s.27) skriver att hon i samband med laborativa övningar har upplevt att 
plockandet med laborativt material har lösgjort tankarna hos elever. Malmer har även sett hur 
elever plötsligt fått en aha-upplevelse i samband med de laborativa övningarna, där de har sett 
samband som de inte skulle ha uppfattat med hjälp av endast muntlig förklaring. 
 
Lars Mouwitz och Göran Emanuelsson skriver i Nämnarens tidskrift för matematikundervisning 
(2002) att användningen av laborativa metoder vid lösning av problem kan ha många fördelar, då 
det är lättare att förändra och flytta t.ex. geometriska figurer, som annars tar mycket energi och 
kraft från problemet om man tvingas göra det i huvudet. Genom laborativt arbete kan också 
upptäckter göras som kanske inte hade blivit gjorda endast genom att försöka tänka fram 
lösningen.  
 
Det är också ett bra och överskådligt hjälpmedel vid grupparbeten, där alla elever får möjlighet 
att se och använda materialet. Andra fördelar med laborativa aktiviteter, hävdar Mouwitz och 
Emanuelsson (2002) är att flera sinnen är aktiva samtidigt.  
 
Szendrei (1996, s.429) tar upp att flickor i många kulturer blir påtvingade typiska ”flicklekar” i 
form av lekar med dockor och köksredskap, medan pojkar blir uppmuntrade till att leka 
konstruktionslekar med Meccano och LEGO, vilket tränar dem i omvärldsuppfattning där de 
lättare kommer att kunna förstå problemlösning, som flickor inte lär sig på samma sätt. Med 
konkret material i matematikundervisningen i skolan, anser Szendrei (1996) att alla elever får en 
chans att utvecklas inom detta område.  
 

2.4.2 Risker med ett laborativt arbetssätt 
 

Rystedt och Trygg (2005) och även Szendrei (1996) påpekar att material i sig inte är 
konkretiserande och bär något budskap i sig självt, utan att det är i undervisningen som materialet 
ges en innebörd.  
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Korta pass med material ökar heller inte lärandet i större omfattning utan det behövs 
inskolningstid för att eleverna ska uppfatta det laborativa materialet som ett redskap för 
matematiskt tänkande. Även spelen måste vara speciellt utvalda till ändamålet, eftersom inte alla 
spel är bra för att utveckla den matematiska förmågan hos eleverna. (Szendrei, 1996, s.421). 
 
Hanteras det laborativa materialet på ett mekaniskt sätt, kan ett ytligt lärande ske som följd enligt 
Rystedt och Trygg (2005, s.36). Mouwitz och Emanuelsson (2002) anser att det finns en risk med 
laborationer i form av att ”hands on” leder till ”minds off”, men detta behöver inte ske om elever 
och lärare motiverar sina lösningar med logiska argument och samtidigt hänvisar till matematiska 
teorier. Läraren behöver lyfta fram elevers varierade tolkningar och andra sätt att uppfatta både 
begrepp och material (Rystedt & Trygg, 2005). 
 
Laborativa aktiviteter kan bana väg för den nya kunskap som eftersträvas, men detta sker inte av 
sig självt utan undervisningen måste lyfta fram matematiken i aktiviteterna. Eleverna måste få 
hjälp med att göra kopplingar mellan det laborativa arbetet och de abstrakta begrepp som arbetet 
syftar att leda fram till. De didaktiska frågorna Vad ska eleven lära, varför ska det läras och hur 
ska det läras måste alltid tänkas över inför lärarens val och planering av aktiviteter med laborativa 
inslag för att ge de önskade effekterna på elevernas lärande (Rystedt & Trygg, 2005). 
 
Laborativa övningar anses av många lärare som något som det inte finns tid till att genomföra, 
och en vanlig kommentar är att de då inte hinner med boken. Boken blir på sätt och vis en 
måttstock för lärare, elever och föräldrar hur de ligger till, och det är först vid arbete i den som 
det är riktig och viktig matematik (Malmer, 2002, s.30). 
 
Det är nödvändigt att elever prövar olika redskap och inte knyter sitt tänkande alltför hårt till 
enda laborativt material, vilket kan medföra en risk att eleven får svårt att släppa materialet och 
tycker det är jobbigt att klara sig utan det. Motsatsen kan också inträffa då en elev som skulle 
behöva stöd av ett laborativt material inte vill använda det för att det för att det känns pinsamt 
och olustigt inför klasskamraterna (Ahlberg, 2000, s.52). 
 

2.5 Styrdokument  

2.5.1 Lpo 94 
 

I Lpo 94 står att läsa: 
 

Undervisningen ska anpassas till alla elevers förutsättningar och behov 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.4). 

 
…skolans uppgift är att låta varje enskild individ finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Undervisningen skall vara saklig och 
allsidig.  Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 3-5). 
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Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. … skolan skall främja elevernas 
harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad 
sammansättning av innehåll och arbetsformer (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
• formulera och pröva antaganden 
• reflektera över erfarenheter och 
• kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 
Som uppnåendemål för grundskolan anges att skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 
vardagslivet (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 

2.5.2 Kursplanen i matematik 
 

I kursplanen för matematik utvecklas och förtydligas Lpo 94:s generella anvisningar av vilka 
kunskaper man som lärare i matematik ska sträva efter att eleverna förvärvar. Här kan läsas att 
grundskolan har som uppgift att utveckla elevernas förmåga att ta välgrundade beslut i vardagen 
(Skolverket, 2002).  
 
Utbildningen syftar också till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer, och ska även ge eleven möjlighet att 
utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. Eleverna skall också lära 
sig att tolka och använda den ökande strömmen av information med matematik som redskap 
(a.a.).  
 
Där står också att utbildningen skall: 

...ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband 
samt att uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem  
                                                                                                                (Skolverket, 2002, 081112)  

 
Till många uppgifter kan ett klarläggande i direkt anslutning till konkreta situationer göras, utan 
att ta till matematikens abstrakta uttrycksformer. Till detta hör att: 
 

matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 
verksamhet och intuition (Skolverket, 2002, 081112). 

 
För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller 
alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar 
(a.a.). 
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2.6 Undervisningen i praktiken 
 

Skolverket publicerade 2003 undersökningen Lusten att lära – med fokus på matematik. 
Undersökningen är en kvalitetsgranskning som fokuserar främst på matematikundervisningen i 
grundskolan.  
 
En slutsats som dras av författarna är att det inte säkert kan utses en inlärningsmiljö som är bäst 
eller som passar alla, granskningen visar istället på en rad faktorer som påverkar elevers lust, 
motivation och förutsättningar för att lära. Lust beskrivs som en sinnlig glädje och elever 
framhåller estetiska och praktiska ämnen när det handlar om lust i lärandet, där den lärande har 
en inre positiv drivkraft att tillsammans med andra eller på egen hand söka ny kunskap. Lusten 
att lära sig matematik hänger ihop med förståelsen. Den tydligaste indikatorn på 
undervisningsmiljöer där elever känner meningsfullhet är att dessa “har kännetecknats av 
variation i innehåll och arbetsform” (Skolverket, 2003b, s.14).  
 
Dessa undervisningssituationer har utmärkts av upptäckarglädje, känsla och tanke och aktivitet 
och engagemang hos både lärare och elever. I undervisningsmiljöerna har eleverna arbetat 
individuellt, men också i olika gruppkonstellationer där lärare och elever tillsammans har 
reflekterat och samtalat om olika lösningar till matematiska uppgifter. Det har också funnits 
inslag av laborativt undersökande arbetssätt. Studien anser att dessa miljöer når väl upp till de 
nationella målen för matematik som ämne som indirekt svarar till förnyelse och 
experimenterande i undervisningen. Granskningen har dock visat ett mycket varierat resultat vad 
det gäller olika lärare, skolor och ålder på eleverna (a.a.) 
 
Undersökningen att lära – med fokus på matematik visar att matematikundervisningen i de 
tidigare åren i grundskolan på ett naturligt sätt tar sin utgångspunkt i elevernas intressen och 
omvärld samt i läroplanens övergripande mål. Lärarna ser till hela eleven och dagarna fylls med 
lek, temaarbeten samt konkreta och omväxlande arbetssätt. Granskningen visar vidare att 
eleverna i de tidigare åren ofta får aktivera alla sina sinnen och att de för det mesta får omedelbar 
återkoppling (Skolverket, 2003b).  
 
Studien visar att helhetssynen på eleven som individ och dess totala situation är god i de tidigare 
åren, men blir sämre i högre årskurser. Redan i de tidigaste åren i grundskolan kan en tendens ses 
att många lärare ger läroboken en central roll i matematikundervisningen. Granskningen har visat 
att det finns tydliga benägenheter att färdighet går före förståelse och att matematik i stor 
utsträckning handlar om att genomföra så många uppgifter på så kort tid som möjligt (a.a.).  
 
En slutsats som undersökningens författare drar är att det verkar som att allt för många elever får 
arbeta med matematik utan hjälp av andra kommunikationsvägar än talat språk och text, trots att 
de har behov av ett mer konkret förhållningssätt i undervisningen. Att arbeta med matematik på 
bara ett teoretiskt plan, anses enligt granskningen bidra till att det blir svårt för många elever. 
Alltför många elever har negativa erfarenheter av matematik som därför upplevs som svår att 
förstå och meningslös. Detta kan leda till känslor av avståndstagande, misslyckande, ångest och 
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dåligt självförtroende. Att se glädjen och för att förstå den abstrakta matematiken behövs 
konkreta upplevelser och praktiskt arbete (Skolverket, 2003b).  
 
Enligt granskningen är huvuddelen av det som kallas matematik, färdighetsträning i en lärobok 
(a.a.).  
 

2.7 Lärares förhållningssätt och arbete 
 

Skolan bör enligt Malmer (1990) ta vara på och utveckla elevernas kreativitet, men detta beror i 
hög grad på vad läraren själv har för synsätt och för attityder till eleverna och arbetet i skolan. 
Beroende på hur vi uppfattar oss själva och om vi känner oss trygga i vår lärarroll så har lärare 
förmågan att plocka fram elevernas skilda resurser. Westman (1991) anser att innehållet i 
undervisningen bestäms av vilka relationer lärare har till ämnet man undervisar i, kollegor och 
elever. 
 
Lärares egna förhållningssätt och attityder inför matematik har stor betydelse för hur de 
organiserar och bedriver sin undervisning i matematik, hävdar Ahlberg (2000, s.10).  
 
Den egna uppfattningen om sin matematiska kompetens och egna erfarenheter av 
skolmatematiken genom uppväxten spelar också stor roll för deras undervisning. Finns det en 
bristande tilltro till sin egen matematiska förmåga kan detta skapa känslor av underlägsenhet och 
misslyckade, vilket har stor betydelse för hur utformningen av matematikundervisning sker. 
Även vilken bild läraren har på hur elever lär sig matematik får konsekvenser på undervisningen 
(Ahlberg; 2000, s.19).  
 
Lärare i skolan har många skilda arbetssätt där en del använder stödet av en lärobok, medan andra 
inte använder någon lärobok alls i sin undervisning. Att överge den trygga boken och ändra sitt 
arbetssätt, anser Ahlberg (2000, s.21) är en process som måste få ta tid och läraren måste istället 
fråga sig vad det är som eleverna ska lära sig? Används en lärobok behöver detta dock inte 
betyda att läraren är fast bunden vid den, men detta varierar. Flertalet lärare har emellertid vant 
sig vid att använda boken och dess lärogång, vilket inger en trygghet då författarna anses som 
kompetenta (Malmer, 2002). 
 
Malmer (1990) skriver att de flesta lärare inte själva har använt laborativt material under sin 
skolgång och heller inte har sett så mycket av det under sin utbildning. Hon hävdar att det inte är 
konstigt att lärare känner sig tveksamma och osäkra till att själva använda det i sin 
matematikundervisning. Malmer anser att det är det första steget som är det svåraste, men att 
lärare sen märker att det inte var så farligt som de trodde.  
 
Författaren skriver vidare att lärare har en tendens att kopiera den undervisningsform som de 
själva har varit uppväxt med och utsatt för, vilket på ett sätt förklarar att det inte används 
laborativt material i så stor utsträckning i skolan i dag (Malmer 1990). 
 
I dag sker en integrering av förskola, skola och fritidshem som tidigare låg var för sig. Detta 
innebär organisatoriska och arbetsmässiga förändringar. Yrkesgrupperna som tidigare inte har 
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haft så mycket med varandra att göra i vardagsarbetet engageras numera i ett gemensamt arbete. 
Förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger bidrar på olika sätt att lösa de frågor som det 
finns delat ansvar för. Olikheterna i kompetens och erfarenhet tas tillvara samtidigt som 
samstämmighet i uppfattningar om verksamhetens mål och inriktning utnyttjas, lärares olika 
specialkunskaper tas tillvara, vilket gör att arbetet berikas. Arbete med elever kräver många olika 
kompetenser. Ett samarbete mellan exempelvis förskollärare, grundskollärare och fritids-
pedagoger skulle därför kunna vara till gagn för eleverna och deras vistelse i skolan (Lidholt, 
2003). 
 
Även samhället har förändrats på många sätt, där vi har gått från ett modernt samhälle till ett 
postmodernt samhälle, från ett bonde- och industrisamhälle till ett service- och kunskapssamhälle 
(Aili, Blossing & Tornberg, 2008; Hargreaves, 1998).  
 
Den postmoderna världen är global, snabb, komprimerad, komplex och osäker, där lärare och 
skolor är i förändring. Vi lever i ett kunskapssamhälle med massor av ny teknik, och det har skett 
en decentralisering av skolorna, vilket betyder att det numer är kommunerna som styr skolorna. 
Det finns lokala arbetsplaner, vilket medför att lärarna själva kan vara med och bestämma och 
påverka hur de vill jobba. Samhället är mer präglat av individualism, där individen, eleven  står i 
centrum med bl.a. individuella utvecklingsplaner.  
 
Skolan är under ständig press från olika myndigheter att förändra och förbättra sig t.ex. genom 
nya läroplaner, vilket medför att skolan inte längre är stabil. Lärares tid, arbete och kultur 
påverkas dramatiskt och lärare känner att tiden inte räcker till, eftersom lärare har fått fler 
uppgifter, lärarna inte hinner med och de upplever att jobbet aldrig tar slut. Arbetet upplevs som 
ständigt oavslutat, som en ”never-ending-story”. Även på rasterna eller i pauser är lärare på 
språng, tillgängliga, ständigt beredda att agera, de är ständigt i rampljuset under konstant 
bedömning (Aili m.fl. 2008). 
 
Världen som lärarens yrke utövas i håller på att förändras och att försöka att hantera dessa 
komplexa förändringar utan att rubba dagens strukturer och kulturer inom skolan kommer bara att 
resultera i ännu större överbelastning, skuldkänslor, osäkerhet och utbrändhet (Hargreaves, 
1998). 

 

Tiden är frihetens fiende  (Hargreaves, 1998, s.107). 
 

Tiden hindrar lärare att genomföra det de vill och försvårar även genomförandet av förändringar, 
hävdar Hargreaves (1998). Rystedt och Trygg (2005, s.13) anser att lärarna behöver tid till 
diskussioner med kollegor om planering, men också tid till att skaffa, hitta och sätta sig in i hur 
olika material fungerar och ska användas.   
 
För läraren i klassrummet tycks förändringarna ske alltför fort. Läraren står mitt i händelsernas 
centrum och ska hantera många olika sorters förändringar, inte bara nya uppgifter, nytt innehåll 
och nya samarbetsformer, utan de ska samtidigt reda ut det som händer i klassrummet 
(Hargreaves, 1998). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syfte 
 

Det övergripande syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka faktorer som 
påverkar lärare att använda eller inte använda laborativt material i matematikundervisningen från 
förskoleklass till och med årskurs 3. Jag ville även ta reda på vilken syn lärare har på det 
laborativa materialet och vilka material det är som används i matematikundervisningen. 
 
Frågeställningar 
  

• Vad har lärarna för syn på det laborativa materialet, och vilken funktion kan laborativt 
material fylla inom matematikundervisningen? 

• Vilka laborativa material används i skolorna? 
• Vilka faktorer påverkar lärarna att använda eller inte använda laborativt material i 

matematikundervisningen från förskoleklassen till och med årskurs 3? 
 
För att få svar på mina frågor har det gjorts en enkätundersökning bland lärare från förskoleklass 
till och med årskurs 3. 
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4 METOD 
 

I det här kapitlet redovisas tillvägagångssättet när undersökningsmetod har valts. Här beskrivs 
också hur lärarna valts ut och hur enkäten lämnats ut. Enkäten samt det informationsbrev, missiv 
som  skickades ut till lärarna finns i bilaga 1 och enkäten återfinns i bilaga 2.  
 

4.1 Metodval 
 

Insamlingen av data har skett med hjälp av enkäter till lärare från förskoleklass till och med 
årskurs 3. En av anledningarna till att enkäter valdes som verktyg var tiden. Att få lärare ute på 
fältet att ställa upp på en intervju mitt i säsongen för bl.a. utvecklingssamtal och julstök kändes 
näst intill omöjlig. En annan anledning till valet av enkät var att respondenterna i lugn och ro 
kunde få begrunda frågorna (Ejlertsson, 2005). Ibland kan det ta lite tid och eftertänksamhet att 
sätta ord på det arbete man utför som lärare och varför.  
 
I en enkät presenteras alla frågor och svarsalternativ på samma sätt för respondenterna, vilket 
medför att resultatet blir förhållandevis lätta att tolka (a.a.).  
 
Enkäten innehöll öppna frågor, men också några frågor med fasta svarsalternativ. I slutet av 
enkäten fanns också möjlighet att själv lägga till sådant som det inte funnits tillfälle till innan, 
vilket Patel och Davidsson (2003, s.73) anser är bra eftersom detta ger respondenten tillfälle att 
tillägga sådant som respondenten upplever som betydelsefullt.  
 
Enkäten innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvalitativa frågorna valdes för att 
försöka ta reda på lärarnas sätt att resonera och deras handlingar när det gäller laborativ 
matematikundervisning, och de kvalitativa frågorna rörde bl.a. hur ofta de använder sig av detta 
arbetssätt (Trost, 2003, s.22).   
 
Enkäter bygger på frågor, vilket innebär att vi är beroende av individens villighet att svara på 
dessa. Det är därför viktigt att klargöra syftet med enkäten och hur respondentens bidrag kommer 
att användas och om personen kommer att vara anonym eller inte. Detta kan ske genom ett missiv 
som medföljer enkäten (Patel & Davidsson, 2003, s.70).  
 

4.2 Urval och genomförande 
 

När jag var på min sista VFU – period passade jag på att ta kontakt med skolans rektor för att 
fråga om jag fick ge ut enkäter till lärarna från förskoleklasserna till och med åk tre på skolan.  
Kontakt togs också med rektorn som har ansvaret för de två andra skolorna i detta område. 
Kommunen är delad i två områden; södra och norra, och jag har valt att göra min undersökning i 
det södra området av kommunen. De tre skolorna ligger i små samhällen med omkring 1500 
invånare. 
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Enkäterna lämnades ut till 14 lärare varav fyra stycken jobbar i förskoleklass, fyra stycken i åk 1, 
tre stycken i åk 2 och tre stycken i åk 3, på tre olika skolor, men i en och samma kommun. 
Samtliga respondenter valdes ut utan att någon förhandsinformation fanns om hur de bedriver sin 
matematikundervisning. 
 
När jag pratade med rektorerna framkom det att de ville lämna ut enkäterna med medföljande 
missiv till de berörda lärarna, vilket de fick göra.  På lärarrummen fanns det sedan en mapp att 
lägga enkäten i. 
 

4.3 Validitet och Reliabilitet  
 

Validiteten eller giltigheten innebär att se om instrumentet, i detta fall enkäten har mätt det den 
var avsatt att mäta (Trost, 2003). Enligt Ejlertsson (2005, s.101) valideras inte enkäten eller vissa 
frågor i sig, utan frågorna i förhållandet till syftet. 
 
Jag anser att de frågor som har använt i enkäten gjorde att slutsatser kunde dras kring mina 
frågeställningar. Det som kan skada validiteten i mitt arbete är om respondenterna har svarat vad 
de tror förväntas av dem, och inte ärligt. 
 
Reliabiliteten/ tillförlitligheten innebär i vilket fall upprepade mätningar ger samma resultat.  
 

4.4 Databearbetning 
 

För att kunna bearbeta och sammanställa resultaten från enkäten har varje frågas svar skrivits ner 
för sig i ett kollegieblock, vilket sedan skulle göra det lättare för mig att ha överblick över dessa 
och kunna skriva in dem i datorn.  
 

4.5 Metoddiskussion  
 

Att använda sig av enkät har både sina fördelar och nackdelar. I detta fall var valet av enkät 
befogat, eftersom lärarna hade fått två andra enkäter utöver min som de skulle fylla i, plus att det 
just vid detta tillfälle var december och utvecklingssamtal och julförberedelser pågick för fullt, 
vilket betydde att lärarna hade haft svårt att finna tid till att sitta ner med mig i timslånga 
intervjuer. Jag är dock väldigt tacksam för att de har tagit sig tid till att besvara min enkät. 
 
Nackdelen med enkät är att respondenterna tolkar frågorna på sitt eget sätt utifrån egna 
erfarenheter och kompetens. När sammanställning och analys av respondenternas svar sedan ska 
ske blir de i sin tur tolkade av mig. En annan nackdel är att möjligheten att ställa följfrågor inte 
finns. 
 
Undersökningen är svår att generalisera, men skulle kunna stämma in på vad andra lärare runt om 
i landet anser om vad det är som påverkar deras arbetssätt när det gäller det laborativa materialet 
inom matematikundervisningen. 
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Skolornas rektorer ville lämna ut enkäterna till respondenterna för att lärarna skulle veta att det 
var okej att de svarade på dessa. Jag hade istället velat dela ut dem själv för att presentera den, 
men också för att jag tror att det är lättare att få människor att svara på en enkät om de får den 
direkt i handen av personen som ligger bakom den. Med enkäten satt dock ett missiv som 
presenterade mig och syftet med enkäten och dess anonymitet och jag har dessutom varit ute på 
VFU på dessa skolor, vilket gjorde mitt namn känt bland lärarna som skulle delta.  
 
Av de 14 enkäter som delades ut fick jag tillbaka elva stycken besvarade. Den första av de tre 
respondenter som inte svarade på enkäten avböjde pga. tidsbrist. Den andra avböjde pga. att hon 
inte har matte i årskurs. Den tredje som avböjde meddelade mig att en kollega har matematiken i 
år och den kollegan har svarat på enkäten och ingår alltså i de elva som svarade.  
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5 RESULTAT 
 

I detta kapitel kommer resultatet av enkätsvaren att presenteras i form av text och tabeller. För att 
ge exempel på lärares uttalanden och resonemang kommer även citat att användas. 
 

5.1 Resultatet av enkäten 
 

I resultatet redovisas 17 av 22 frågor, vilket har valts medvetet eftersom dessa har gett mig svar 
som kan användas mig i undersökningen, resterande frågor var ointressanta och hade ingen 
påverkan på resultatet. 
 
Några av frågorna är sammanställda tillsammans eftersom de går in i varandra 
 

5.1.1 Vad har ni för utbildning? 
 

Av de elva lärare som deltog i undersökningen, var alla kvinnor med varierande utbildning. Två 
av dem hade småskollärarexamen och har jobbat i 39 respektive 41 år i skolan. Fyra var 
lågstadielärare och har arbetat i skolan i 18, 30, 35, och 37 år. Tre av respondenterna var 1-7 
lärare med inriktning Sv/So och Ma/No och har undervisat i skolan i 5 ½, 12, och 13 år. Det 
fanns också två förskollärare med i undersökningen som har arbetet i förskoleklass i 9 respektive 
32 år.  
 

5.1.2 Har Ni någon vidareutbildning i matematik? 
 

Tabell 1: Sammanställning av lärarnas vidareutbildning i matematik. 

 

Kategorier Antal Procent 

Ja  8 73 

Nej 3 27 

 
De lärare som har svarat ja på denna fråga har alla gått någon form av vidareutbildning eller 
fortbildning, antingen vid en högskola eller via arbetsgivaren, i kommunen.  
 
Tre hade inte gått någon vidareutbildning eller fortbildning i matematik alls.  
 
Endast en av fortbildningarna som lärarna hade var speciellt i laborativ matematik, och av de 
respondenterna som svarade ja har en deltagit i flera matematikbiennaler och bienetter. 
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5.1.3 Vad är laborativ matematik för Er? 
 

Alla elva av respondenterna har på ett eller annat sätt svarat att laborativ matematik är när man 
genom konkret material försöker att förklara det abstrakta i matematiken. Detta arbetssätt kan 
enligt lärarna förekomma på olika ställen och inte bara vid bänken eller i klassrummet. 
 

När man med kroppen eller olika föremål plockar, lyssnar, ger en bild åt olika matematiska 
problem eller tal. 

 
Att omsätta teori till något verkligt och greppbart. 
 
Att utifrån en uppgift eller ett problem bygga, plocka, hitta saker, dela, rita, väga, mäta. 
Använda sig av konkreta saker för att komma på uppgiften. 
 
Konkret material, inne - ute, på golvet - vid borden.  

 
Man lär med hela kroppen. 

 

5.1.4 Vad är laborativt material för Er? 
 

De elva respondenterna var eniga på frågan när det gäller vad laborativt material är för något. De 
har nämnt både vardagsmaterial som t.ex. måttband, stenar och frukter, och pedagogiskt material 
som t.ex. positionsbrickor, Palin och snottror som laborativt material, nedan kommer några 
exempel från lärarna: 
 

Det kan vara mycket. Tärningar, måttsatser, måttband, spel, skogsmaterial. Nästan allt som 
finns i ett hem kan användas till laborativt material när det gäller matte. (Duka, baka).  
 
Allt - knappar, pinnar, pengar, den egna kroppen – ja allt.  
Ute – pinnar, stenar, träd, blad…  
Inne – pinnar, stenar, vatten, leksaker, kastanjer… Behöver inte kosta något.   
 
Litermått etc. stavar, positionsbrickor, pengar, palin, vikter, klocka, målarmatte, ”snottror”.  
 
Elevens vanliga kritor kan oftast användas i snabba situationer.  

 
Plockmaterial. Lekar, musik, man använder sig själv och andra.  

 

5.1.5 Använder Ni laborativt material i matematikundervisning? Har Ni 
tillgång till laborativt material i klassrummet?  

 

Alla av respondenterna svarade att de använder laborativt material i matematikundervisningen. 
Materialet som används är både vardagsmaterial och pedagogiskt material.  
 
Alla har laborativt material att tillgå i klassrummet, men mängden varierar från lärare till lärare. 
En lärare tar t.ex. in extra laborativt material beroende på vad de arbetar med i matematiken. En 
lärare i åk tre önskar att ”ha mer tillgång till material i mitt klassrum”.  
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5.1.6 Vilka material använder Ni i matematikundervisningen? 
 

Alla av respondenterna använder laborativt material i sin matematikundervisning i form av både 
vardagsmaterial och pedagogiskt material, några använder också eget tillverkat material. Nedan 
kommer några exempel från lärarna själva:   
 

Vi använder det som finns, pennor, leksaker, pärlor, stenar, kastanjer, snöre, vantar… Fantasin 
sätter gränserna.  
 
pengar, kulram, tiotal, hundratal, sifferkort vid ”vanliga mattetimmar”  

 
Helt beroende på vilket moment vi håller på med. Våra kritor, klossar, 5 -stavar och dylikt.  
 
Tärningar, mätgrejer, spel. Egentillverkat matterial. Tangram, Logix, Architeck mm.  

 
Oj! Vi tar det vi har. Jag har precis börjat med en etta, efter att ha jobbat med ”äldre” barn. Har 
inte hunnit samla på mig så mycket. Snäckor, klossar, kritor.  
 
Plockmaterial – eget och inköpt, tärningar, spel, mätmaterial, miniräknare mm.   

 

5.1.7 Hur ofta använder Ni laborativt material i matematikundervisningen? 
 

Alla respondenterna använder laborativt material i sin matematikundervisning, men hur ofta detta 
sker är lite varierande från lärare till lärare. En lärare har lämnat frågan blank. Det framgår av 
övigas svar att de använder laborativt material alltid eller nästan alltid.1, antingen i genomgångar 
eller att eleverna använder det själva som hjälpmedel vid räkning. 
 

5.1.8 Vilken funktion kan laborativt material fylla i matematikundervisningen 
anser Ni?  

 

På denna fråga har alla respondenterna gett svar som liknar varandra och handlar om att det 
laborativa materialet fungerar som ett medel för att konkretisera det abstrakta i matematiken och 
därmed öka elevernas förståelse. Att få använda material på en matematiklektion innebär att 
eleverna tar in kunskap med flera sinnen, vilket lärarna anser bidrar till en djupare förståelse och 
ett roligare sätt att arbeta på. Nedan följer citat: 
 

Det är ett måste för att en del barn skall förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och vid 
problemlösning.  
 
Att få en bild – visuellt – uppleva matematiken. Väcka nyfikenhet – förstå att matematiken 
finns runt omkring oss i vardagen. Djupare förståelse för taluppfattningen.  
 
Förståelse – en ”aha” upplevelse.  
 
Bra för de elever som har svårt att förstå abstrakt tänkande. Då blir det tydligare, och genom att 
få göra något med händerna så fastnar kunskapen (minnet av händelsen) bättre.  

                                                 
1 Exempel på deras svar ”varje matematiklektion”, ”nästan alla lektioner”, ”ofta- flera gånger i veckan” 
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Att få en djupare förståelse. Inhämta kunskap med hjälp av våra sinnen.  
 
Ju fler sinnen som man har fått använda vid inlärningen ju mera tror jag man kommer ihåg. Det 
gör matten roligare.  
 

5.1.9 Inom vilket/vilka områden inom matematiken använder Ni laborativt 
material? 

 

På denna fråga har respondenterna gett många olika exempel på områden inom matematik där de 
använder laborativt material. Av de elva respondenterna gavs det 23 svar, vilket betyder att vissa 
lärare har gett fler än ett svar. 
 
Tabell2:  Sammanställning av inom vilket område lärarna  använder laborativt material. 

 

Kategorier Antal Procent 

Inom alla områden 5 45 

Begrepp t.ex. på, över, dubbelt, hälften, mellan 5 45 

Vid enheter – vikt, volym, längd 3 27 

Positionssystemet 2 18 

Taluppfattning 2 18 

Om eleven inte förstår 2 18 

Klockan 1 9 

Sortering 1 9 

Mönster 1 9 

Problemlösning  1 9 

 
Av svaren går det att utläsa att knappt hälften använder laborativt material inom alla 
matematikområden, Inom det området där det används flitigast är när det gäller övning av 
begrepp som t.ex. på, över, dubbelt, hälften osv.  
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5.1.10 Vilka faktorer är det som påverkar att Ni använder laborativt material i 
matematikundervisning? 

 

Tabell 3: Sammanställning av lärarnas tankar kring vad det är som påverkar dem att jobba laborativt inom 

matematiken. Varje respondent har gett  olika exempel på detta, vilket medförde att antalet svar blev 22 stycken. 

  

Kategorier Antal Procent 

För elevens förståelse 8 73 

Tron på inlärningsmetoden 3 27 

Lärarens attityd 3 27 

Elevernas attityd 3 27 

Tid/ Lektionens längd 3 27 

Gruppstorlek 2 18 

 
 

73 % (8 st.) av lärarna använder laborativt material i matematikundervisningen för att hjälpa 
eleven att förstå och konkretisera det abstrakta. Nedan redovisas några citat: 
 

En del barn behöver se uppgiften konkret och plocka med material för att förstå vad som 
händer. Förståelse för vad vi gör matematiskt.  
 
Vid nya moment får alla laborera. Därefter de som vill eller behöver förstärka inlärningen.  
 
Bra för de som lär sig bättre gm att få anv. ”verktyg o material”. 

 
27 % (3 st.) av lärarna har specifikt uppgett att de använder laborativt material därför att de ”tror 
på det som inlärningsmetod” och att det är ”nödvändigt och självklart”. ”Det skulle inte fungera 
om man inte använder laborativt material.”  
 
27 % (3st.) av respondenterna har sagt att de bl.a. använder konkret material därför att ”Eleverna 
tycker att det är roligt” och ”De upplever att de lyckas.” 
 
En annan anledning till att laborativa matematiklektionen utförs beror på lärarnas egna känslor 
och attityder kring denna undervisningsform. 27 % (3 st.) har angett att ”Jag tycker det är roligt” 
och ”Vi blir inte helt bundna till läromedlet” som faktorer som spelar roll för användandet av 
laborativa material. 
 
Tiden och en lektions längd anser 27 % (3 st.) av lärarna påverkar i vilken utsträckning lärare 
känner att de kan använda sig av laborativt material på en matematiklektion. Lärare har uppgett 
att det är ”Tidskrävande att göra eget material och jobba in sig på ett nytt köpt”. 
 
Gruppens storlek har också betydelse för om lärarna tycker sig ha möjlighet att jobba laborativt 
med klassen, vilket 18 % (2 st.) tyckte. En av lärarna har svarat att hon använder laborativt 
material ” Oftare i halvklassundervisning, eftersom det är smidigare att göra med ett mindre antal 
elever”.  
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5.1.11 Vilken typ av läromedel använder Ni i Er matematikundervisning? 
 

På denna fråga svarade alla lärarna att de använder sig av en lärobok i sin 
matematikundervisning, där alla dessa ger tips och exempel på laborativa övningar. En del av 
dessa matteböcker ger tips ”Till varje uppslag” medan andra inte innehåller så många exempel på 
laborativa uppgifter.  
 

5.1.12 Har Ni några erfarenheter av laborativt material från er egen skoltid, 
vilka? 

 

Tabell 4: Sammanställning av respondenternas erfarenheter av laborativt material från sin egen skoltid. 

 

Kategorier Antal  Procent 

Ja 6 55 

Nej 4 36 

Minns ej 1 9 

 
Mer än hälften av lärarna kommer ihåg laborativt material från sin egen skolgång och tre av dessa 
lärare nämnde kulramen. Andra material de sex lärarna kom ihåg var linjal, klocka, termometer, 
måttband, våg, pengar, positionsbrickor och Palinspel, alltså mest vanligt klassrumsmaterial. 
 

5.1.13 Har detta påverkat Er matematikundervisning, i så fall hur? 
 

Här har 36 % (4st) lämnat frågan blank. 18 % (2st) har svarat vet ej. Här nedan citeras de fem 
övrigas svar: 
 

Det kanske det har men jag tror att åren som lärare har lärt mig att barn måste förstå vad som 
händer när de räknar och då behövs det laborationer.  
 
Matte ska vara kul.  
 
Jag använder kulramen vid inlärning av bl.a 10 - hopp 10, 20, 30 osv. Addition, subtraktion 
med ”10 -hopp”.  
 
Det tror jag inte – det var så länge sedan.  
 
Jag vill göra matematikundervisningen roligare än min egen. 

 
På denna fråga var det bara ett par stycken som har angett att deras egna erfarenheter av att 
använda eller inte använda laborativt material påverkar deras eget sätt att undervisa.  
 
Mer än hälften har svarat vet ej eller lämnat frågan blank.  
 
En lärare har svarat att matematik ska vara kul och hon hade inte några erfarenheter av laborativt 
material från sin egen skoltid. En annan lärare svarade att hon vill göra matematikundervisningen 
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roligare än sin egen och de erfarenheter av laborativt material som hon hade var vanligt 
klassrumsmaterial som linjal och tärning. 
 

5.1.14 Hur upplever Ni det är att arbeta med matematik/laborativ matematik? 
 

Tabell 5: Sammanställning av lärarnas upplevelser av att jobba med matematik respektive laborativ matematik. 

 

  Matematik     Laborativ matematik 

 

  
 
 
 

 
Alla av respondenterna upplever att det är roligt att arbeta såväl med matematik som med 
laborativ matematik och de anser också att de båda formerna är meningsfulla. 100 % tycker att 
matematik är lärorikt.  
 
Flertalet lärare anser att laborativ matematik är en aning mer givande än en vanlig 
matematiklektion.  
 
Båda tabellerna är lika varandra, det som skiljer sig är att tabellen för laborativ matematik har lite 
högre siffror på tidskrävande, energikrävande och stökigt.  
 
Det är fler av lärarna som tycker att det är enkelt och lätt att planera en vanlig matematiklektion i 
förhållande till en lektion med laborativa inslag.  
 
Respondenterna anser att en vanlig matematiklektion och en laborativ lektion är lika mycket 
omtyckta. 
 
 
 

Kategorier Antal Procent 

 Roligt 11 100 

Meningsfullt 11 100 

Lärorikt 11 100 

Motiverande 10 91 

Omtyckt 9 82 

Givande 8 73 

Inspirerande 8 73 

 Lätt att planera 7 64 

Enkelt 5 45 

Svårt att planera 2 18 

Tidskrävande 2 18 

Energikrävande 2 18 

Stökigt 0 0 

Kategorier Antal Procent 

 Roligt 11 100 

Meningsfullt 11 100 

Lärorikt 10 91 

Motiverande 10 91 

Omtyckt 9 82 

Givande 9 82 

 Inspirerande 8 73 

 Lätt att planera 3 27 

 Enkelt 3 27 

 Svårt att planera 1 9 

 Tidskrävande 4 45 

 Energikrävande 3 27 

 Stökigt 2 18 
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5.2 Sammanfattning av resultatet  
 

Undersökningens resultat visar att knappt ¾ av respondenterna har någon form av 
vidareutbildning i matematik. Intressant är att alla elva lärarna dock tyckte att det laborativa 
materialet är betydelsefullt och att det fyller en viktig funktion för eleverna, för att de ska kunna 
förstå det abstrakta i matematiken. Lärarna har gett svar som att det laborativa materialet är ett 
måste för att en del elever skall förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och vid problemlösning. 
”Det skulle inte fungera om man inte använder laborativt material.”  
 
Lärarna påpekar också att ju fler sinnen som har kommit till användning vid inlärningen ju mera 
tror de att eleverna kommer ihåg, att få en bild, visuellt uppleva matematiken. Det laborativa 
materialet kan väcka nyfikenhet och bidra till förståelsen av att matematiken finns runt omkring 
oss i vardagen anser lärarna och eleverna får en djupare förståelse för taluppfattningen. Det gör 
också matten roligare när laborativt material används, svarar lärarna. De tror på det konkreta 
materialet som inlärningsmetod och att det är ”nödvändigt och självklart” i 
matematikundervisningen.  
 
Alla lärare i undersökningen använder laborativt material, men inom vilka moment eller detta 
sker varierar. Varför lärare använder eller inte använder laborativt material beror inte på vilken 
utbildning de har eller om de har någon vidareutbildning i matematik, eller hur länge de har 
undervisat, utan detta beror istället på andra faktorer som; för elevens förståelse, tron på metoden, 
intresse/attityd hos lärare, elevers attityd, tid/lektionens längd och gruppstorlek.  
 
Resultatet visar att det inte skiljer sig så mycket från lärare till lärare hur ofta de använder sig av 
laborativt material i sin matematikundervisning. Det laborativa materialet används enligt lärarna 
alltid eller nästan alltid. 
 
Hur mycket laborativt material det fanns att tillgå i klassrummet varierade, där en del hade 
jättemycket material och använde dessa varje mattelektion, andra lärare hade mindre material i 
sitt klassrum och lät mest eleverna använda sina kritor eller plockmaterial vid beräkningar och 
tog istället in annat material beroende på vilket moment de jobbar med. En lärare önskade att hon 
hade tillgång till mer laborativt material i sitt klassrum. 
 
De laborativa material som används av lärare och elever vid skolorna där undersökningen gjordes 
var både vardagsmaterial och pedagogiskt material. Det vardagliga materialet som användes 
laborativt var enligt lärarna bl.a. pengar, kritor, leksaker, pärlor, stenar, kastanjer, snöre, vantar, 
snäckor, klossar, måttsatser och makaroner. Det inköpta pedagogiska laborativa materialet som 
användes var bl.a. Palin, goebräde, snottror, positionsbrickor, kulramar, pussel, spel och 
Architeck. Vid vanlig räkning var det mest plockmaterial- t.ex. stenar, kritor, kulor och 
makaroner som användes av eleverna. 
 
Alla lärarna upplever att det är roligt att arbeta såväl med matematik som med laborativ 
matematik, och de anser också att de båda formerna är meningsfulla. Alla tycker att matematik är 
lärorikt.  
 



 28 

Flertalet lärare (82 %) anser att laborativ matematik är givande, vilket är en aning mer än vad de 
anser att en vanlig matematiklektion är.  
 
Det som skiljer sig åt i tabellerna är att laborativ matematik har lite högre siffror på tidskrävande, 
energikrävande och stökigt i förhållande till en vanlig matematiklektion.  
 
Det är fler av lärarna som tycker att det är enkelt och lätt att planera en vanlig matematiklektion i 
förhållande till en lektion med laborativa inslag.  
 
Respondenterna anser att en vanlig matematiklektion och en laborativ lektion är lika mycket 
omtyckta. 
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6 DISKUSSION 
 

Syftet med arbetet var att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar lärare att använda eller 
inte använda laborativt material i matematikundervisningen från förskoleklass till och med 
årskurs 3. 
 
Vid inledningen av examensarbetet hade jag inställningen och erfarenheter av att det inte används 
så mycket laborativt material i matematikundervisningen i skolorna idag. I undervisningen på 
högskolan fick vi lära oss mycket om hur bra det är med laborativa inslag i 
matematikundervisningen, vilket medförde en kollision mellan det vi har lärt oss på högskolan 
och det jag har sett ute på fältet. Detta gjorde mig nyfiken på att ta reda på bakomliggande 
faktorer som påverkar lärare i sina val inom detta område. Jag har dock upptäckt att det inte är så 
enkelt att man som lärare väljer att antingen använda laborativt material eller inte använda 
laborativt material i sin matematikundervisning, utan att det finns många olika faktorer som 
avgör detta från lektion till lektion och från lärare till lärare.  
 
I diskussionen kommer frågorna att besvaras genom att knyta ihop resultatet med bakgrunden. 
 

• Vad har lärarna för syn på det laborativa materialet och vilken funktion kan det fylla i 
matematikundervisningen? 

• Vilka laborativa material är det som används i skolorna? 
• Vilka faktorer påverkar lärarna att använda/inte använda laborativt material i 

matematikundervisningen från förskoleklassen - årskurs 3? 
 

6.1 Vad har lärarna för syn på det laborativa materialet och vilken 
funktion kan det fylla i matematikundervisningen? 

 

73 % (8 st.) av de deltagande lärarna hade någon form av vidareutbildning i matematik, men alla 
ansåg dock att det laborativa materialet precis som både Piaget och Dewey är nödvändigt, 
betydelsefullt och att det fyller en viktig funktion för elevernas förståelse av det abstrakta i 
matematiken (Egidius 1999, Wood, 1999). Lärare har gett svar som att det laborativa materialet 
är ett måste för att en del elever skall förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och vid 
problemlösning.  
 

Det skulle inte fungera om man inte använder laborativt material (Lärare åk 2 och 3). 
 

Lärarna påpekar också att ju fler sinnen som har kommit till användning vid inlärningen ju mer 
tror de att eleverna kommer ihåg, därför att de får uppleva matematiken visuellt. Mouwitz och 
Emanuelsson (2002) hävdar att genom laborativa aktiviteter är flera sinnen aktiva samtidigt, 
vilket enligt Malmer (2002) underlättar inlärningen hos eleverna. 
 
Lärarna anser också att det laborativa materialet gör att det hela blir tydligare och genom att få 
göra något med händerna fastnar kunskapen bättre, learning by doing, som Dewey förespråkade 
(Egidius 1999). Piaget anser att handen är hjärnans förlängda redskap, vilket betyder att det 



 30 

eleverna får arbeta med, ta i och på ett kreativt sätt hantera, har väsentligt större förutsättningar 
att bidra till inlärning.  
 
Lärarna i just denna undersökning arbetar med elever i den period som Piaget benämner som den 
konkret tänkandets period; sju till 12 år, där det är nödvändigt att elever under denna period har 
tillgång till konkret material, och förankrar begreppen både i ord och i handling (Malmer, 2002, 
Hwang, Nilsson, 2003). Detta har också alla lärarna i undersökningen uppfattat när de bl.a. säger 
att det laborativa materialet är nödvändigt och självklart och att inlärningen av matematiska 
begrepp och strategier inte skulle fungera utan använda sig av konkret material. 
 
De laborativa aktiviteterna ska enligt Rystedt och Trygg (2005) vara som en länk mellan det 
konkreta och det abstrakta, vilket också lärarna har svarat. Alla respondenterna har gett liknande 
svar som handlar om att det laborativa materialet fungerar som ett medel för att konkretisera det 
abstrakta i matematiken och därmed öka elevernas förståelse. Att få använda material på en 
matematiklektion innebär att eleverna tar in kunskap med flera sinnen, vilket lärarna anser bidrar 
till en djupare förståelse och ett roligare sätt att arbeta på.  
 
36 % (4 st.) har specifikt svarat att det konkreta materialet har en speciellt viktig funktion för de 
elever som tycker att matematiken är svår. Rystedt och Trygg (2005) anser dock att alla elever är 
olika och behöver därför möta många olika arbetssätt, innehåll och material för att nå målen i 
matematik, vilket betyder att laborativt arbete alltså inte bara är angeläget för de yngre eleverna 
eller för elever med svårigheter, det är viktigt för alla elever. Även Malmer (2000) påpekar att 
uppbyggandet av talbegreppet är en omfattande process som sträcker sig genom hela skoltiden, 
och ju fler sinnen som tas i anspråk, desto större är förutsättningarna för att eleven skall kunna 
bilda sig hållfasta matematiska begrepp (se s.9).  
 

6.2 Vilka laborativa material används i skolorna? 
 

Alla av de svarande lärarna använder laborativt material i matematikundervisningen i form av 
både vardagsmaterial och pedagogiskt material, och då har jag utgått från Malmers (2002); 
Rystedt och Tryggs (2005); och Szendreis (1996) två huvudkategorier (se s.8). Lärarna har även 
nämnt spel som laborativt material och dessa vill Szendrei (1996) ha som en egen kategori, 
medan lärarna inte skiljer dem från de övriga materialet. 
 
Vad också kan utläsas av resultatet är variationen av mängden laborativt material som det finns 
att tillgå i klassrummet. Vissa lärare hade jättemycket material i sina klassrum, medan andra hade 
lite grand, och istället valde att plocka in material i klassrummet beroende på vilket moment de 
arbetar med. Det som framgick av undersökningen var att lärarna låter eleverna använda det som 
finns till hands så som pennor, pärlor, stenar och pengar vid vanliga mattelektioner då eleverna 
räknar själva i boken. Rystedt och Trygg (2005) och även Szendrei (1996) påpekar att material i 
sig inte är konkretiserande och bär något budskap i sig självt, utan att det är i undervisningen som 
materialet ges en innebörd och korta pass med material ökar inte lärandet i någon större 
omfattning, det behövs en inskolningstid för att eleverna ska uppfatta det laborativa materialet 
som ett redskap för matematiskt tänkande, vilket borde inträffa när eleverna till dessa lärare låter 
dem använda det flera gånger i veckan. 
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Vissa lärare hade många olika sorters material i sina klassrum, vilket enligt Ahlberg (2000 s.52) 
är nödvändigt för att elever ska få pröva olika redskap och inte knyta sitt tänkande allt för hårt till 
enda laborativt material, vilket kan medföra en risk att eleven får svårt att släppa materialet och 
tycker det är jobbigt att klara sig utan det. Vilket laborativt material som väljs av lärarna är 
beroende på elevernas ålder, och på det område som man ska jobba med (Malmer, 2002), vilket 
lärarna också själva uppger. 
 

6.3 Vilka faktorer påverkar lärarna att använda eller inte använda 
laborativt material i matematikundervisningen i förskoleklassen 
- åk 3? 

 

Undersökningen visar att det inte är så enkelt att lärare antingen väljer att använda laborativt 
material eller att inte använda laborativt material i sin matematikundervisning, utan det finns 
många olika faktorer som avgör detta från lektion till lektion och från lärare till lärare. Alla 
respondenterna svarar att de använder sig av laborativt material i matematikundervisningen. 
Valet beror enligt undersökningen inte på vilken utbildning lärarna har eller om de har någon 
vidareutbildning i matematik, eller hur länge de har undervisat, utan detta beror istället på andra 
faktorer såsom; för elevens förståelse, tron på metoden, intresse/attityd hos lärare, elevers attityd, 
tid, gruppstorlek och lektionens längd.  
 

6.3.1 För elevens förståelse 
 

Det svar som flest lärare gav om vad det är som påverkar dem i användandet av laborativt 
material var för att hjälpa eleverna att förstå och konkretisera det abstrakta i matematiken, vilket 
Malmer (2002) håller med om när hon skriver att om elever i skolan ska nå fram till förståelsen 
av abstrakta begrepp krävs det för de allra flesta att de genom aktivt och kreativt arbete i konkreta 
sammanhang får tillfälle att upptäcka matematiska samband och processer. Skolverkets 
undersökning Lusten att lära – med fokus på matematik konstaterar att lusten att lära sig 
matematik hänger ihop med förståelse. Den tydligaste indikatorn på undervisningsmiljöer där 
elever känner meningsfullhet är att dessa “har kännetecknats av variation i innehåll och 
arbetsform” (Skolverket, 2003b s.14). Dessa undervisningssituationer har enligt Skolverket 
(2003b) utmärkts av upptäckarglädje, känsla och tanke och aktivitet och engagemang hos både 
lärare och elever. 
 
Som snart färdig lärare anser jag att det är oerhört viktigt att alla elever får bra erfarenheter av 
skolmatematiken, får en chans att lyckas och ser användbarheten av ämnet för resten av livet. En 
slutsats som författarna till Lusten att lära – med fokus på matematik drar, är att det verkar som 
att allt för många elever får arbeta med matematik utan hjälp av andra kommunikationsvägar än 
talat språk och text, trots att de har behov av ett mer konkret förhållningssätt i undervisningen. 
Att arbeta med matematik på bara ett teoretiskt plan tycks enligt granskningen bidra till att det 
blir svårt för många elever. Alltför många elever har negativa erfarenheter av matematik som 
därför upplevs som svår att förstå och meningslös. Detta kan leda till känslor av avståndstagande, 
misslyckande, ångest och dåligt självförtroende. Att se glädjen och för att förstå den abstrakta 
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matematiken behövs konkreta upplevelser och praktiskt arbete, vilket lärarna i min undersökning 
har anammat.  
 
Både i Lpo 94 och i kursplanen i matematik kan man bl.a. läsa att undervisningen ska anpassas 
till alla elevers förutsättningar och behov och att undervisningen ska ha en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer (Utbildningsdepartementet, 1998, s.4) 
(se s.13). Detta ger stöd för det laborativa arbetssättet och att alla elever har rätt till att få den 
undervisning och tillgång till det material som behövs för att kunna lyckas. 
 
Lärare i undersökningen har uppgett att de sett hur elever genom det laborativa materialet har fått 
en aha- upplevelse, vilket också Malmer (2002, s.27) beskriver (se s.9). 
 

6.3.2 Tron på metoden 
 

Att arbeta med laborativ matematik kan enligt Rystedt och Trygg (2005) betraktas som ett 
förhållningssätt till att undervisa i matematik, där lärarna är uppmärksammade på de delar i 
styrdokumenten som gagnas av ett laborativt arbetssätt.  
 
27 % (3 st.) av lärarna har specifikt uttryckt att de tror på det laborativa materialet som 
inlärningsmetod, där detta är nödvändigt och självklart och att matematikinlärningen inte skulle 
fungera utan det laborativa inslagen i undervisningen. 73 % (8 st) använder det för elevens 
förståelse. Jag anser dock att alla lärare i min undersökning egentligen tror på det laborativa 
materialet som inlärningsmetod eftersom de använder det, alltid eller nästan alltid och att de 
tycker att det är betydelsefullt, nödvändigt och fyller en viktig funktion i 
matematikundervisningen.  
 
Det viktiga är enligt Malmer (2002, s.33) att inslagen av laborativa övningar ska ses som en helt 
naturlig och integrerad del av matematikarbetet i övrigt, vilket också flertalet av lärarna gör 
eftersom de uppger att alltid eller nästan alltid använder det konkreta materialet. Eftersom 
konkret material används så ofta är det ingen risk att arbetssättet bara blir ett roligt jippo som 
Malmer och Adler (1996, s.65) skriver om utan istället ses som vanligt skolarbete. 
 
I alla tider har människan använt material för att hålla ordning på antal, och som redskap för 
matematiska beräkningar (Rystedt & Trygg, 2005; Szendrei, 1996 s.411; Unenge, m.fl.1994, 
s.18). Flera pedagoger bl.a. Comenius och Kruse skriver om betydelsen av att använda olika 
sinnen, material och stoff och inte bara ord i undervisningen för att bidra till förståelsen av det 
abstrakta i matematiken (se s.7). 
 
Laborativa material har en lång historia och har varit en självklarhet för många människor genom 
åren och i dagens vardagsliv använder vi oss av olika hjälpmedel för att klara av att t.ex. göra 
olika beräkningar och att baka, att använda laborativa material i skolan borde vara en 
självklarhet. Malmer (2002 s.29) anser att om vi ska kunna utföra målen enligt Lpo 94 där 
eleverna ska vara aktivt medverkande, måste det ske en förändring av matematikundervisningen, 
vilket betyder att det laborativa och undersökande arbetssättet måste få större utrymme. 
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6.3.3 Intresse/attityd hos lärare och elever 
 

Lärares förhållningssätt och attityder inför matematik har stor betydelse för hur de organiserar 
och bedriver sin undervisning i matematik, anser Ahlberg (2000). Den egna uppfattningen om sin 
matematiska kompetens och egna erfarenheter av skolmatematiken genom uppväxten spelar 
också stor roll för deras undervisning. Detta har även lärarna själva uppgett som en orsak till 
användandet av laborativt material. Lärarnas egna känslor och attityd kring denna 
undervisningsform spelar in för användandet av konkret material då de har angett att de brukar 
det för att de själva tycker att det är roligt eller att det inte brukas så ofta för att intresset och 
kompetensen hos läraren är låg och att matematiken kanske till och med har bytts bort mot något 
annat ämne som läraren tycker är roligare och har bättre kompetens i.  
 
Även elevernas attityd till det laborativa materialet är en faktor som avgör användandet. Lärarna 
har uppgett att de använder konkret material till eleverna för att de upplever att eleverna vill 
använda det, tycker att det är roligt och att eleverna får en känsla av att de lyckas. Malmer (2002) 
och Lpo 94 hävdar att undervisningen måste ta sin utgångspunkt i elevernas verklighet och 
anpassas efter deras olika förutsättningar. Som lärare betyder det att alla elever måste tillgodoses 
med det som den behöver för att lära, och lär eleven bäst med laborativt material och lyckas är 
det detta man ska satsa på. Det är också viktigt, enligt Malmer att dessa inlärningssituationer görs 
spännande och intressanta, så att elevernas lust och nyfikenhet stimuleras. 
 
Lärarna anser dock inte i så stor utsträckning att deras erfarenheter av laborativt material från sin 
egen skoltid spelar någon större roll för deras val av undervisningsform, vilket jag betvivlar. Jag 
tror att allt som människan upplever i sin uppväxt har en inverkan på livet, antingen medvetet 
eller omedvetet. Vid dåliga och tråkiga erfarenheter av matematik genom uppväxten kanske man 
som lärare vill ge eleverna en rikare och roligare upplevelse av matematiken. 
 
Alla de elva lärarna som svarade på enkäten använde och utgick från en matematikbok som gav 
olika många förslag och tips på laborativa övningar. Att överge den trygga boken och ändra sitt 
arbetssätt, anser Ahlberg (2000) är en process som måste få ta tid och läraren måste istället fråga 
sig vad det är som eleverna ska lära sig. Används en lärobok behöver detta dock inte betyda att 
lärare är fast bunden vid den, men detta varierar. Malmer påstår att flertalet lärare ute på fältet 
emellertid har vant sig vid att använda boken och dess lärogång, vilket inger en trygghet 
(Malmer, 2002). Även Skolverkets undersökning Lusten att lära – med fokus på matematik visar 
att man kan se en tendens till att lärare redan i de tidigaste åren i grundskolan ger läroboken en 
central roll i matematikundervisningen.  Lärarna i min undersökning använder sig av laborativa 
övningar vid genomgångar av nya moment i matematikboken, men också av de tips som boken 
ger utöver. En lärare sa att de laborativa övningarna ser till att man inte blir helt bunden till 
läromedlet och en annan lärare skrev att hon förut har jobbat utan bok i många år. 
 
Mer än hälften av lärarna kommer ihåg olika laborativa material från sin egen skoltid och 73 % (8 
st.) av lärarna hade någon form av vidareutbildning i matematik. Malmer (1990) skriver att de 
flesta lärare inte själva har använt laborativt material under sin skolgång och heller inte har sett så 
mycket av det under sin utbildning, vilket kan leda till att lärare känner sig tveksamma och osäkra 
till att själva använda det i sin matematikundervisning, men så är det inte i dessa fall. Det verkar 
som om arbetsgivarna har förstått vikten av att använda konkret material och sett till att de 
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anställda har fått utbilda sig i ämnet. Författaren skriver vidare att lärare har en tendens att 
kopiera den undervisningsform som de själva har varit uppväxt med och utsatt för, vilket på ett 
sätt förklarar att det inte används laborativt material i så stor utsträckning i skolan i dag (Malmer, 
1990). Mycket har dock hänt på dessa 18 år sedan Malmer skrev detta. Idag verkar de flesta inom 
skolans värld vara uppdaterade på denna front, vilket är oerhört bra och genom utbildning kan 
skolan utvecklas och driva undervisningen framåt.   
 
I undersökningen fanns tre bortfall där två av dessa berodde på att matematiken inte var deras 
ansvarsområde detta år, utan att kollegorna hade delat upp ämnen mellan sig beroende på intresse 
och kompetens. Lidholt (2003) skriver att det sker en integrering av förskola, skola och 
fritidshem där de olika yrkesgrupperna tar tillvara olikheterna i kompetens och erfarenhet 
samtidigt som man utnyttjar samstämmighet i uppfattningar om verksamhetens mål och 
inriktning, man utnyttjar varandras specialkunskaper så att arbetet berikas. Arbete med elever 
kräver många olika kompetenser, där ett samarbete mellan dessa yrkesgrupper skulle kunna vara 
till gagn för elever och deras vistelse i skolan  
 
Är intresset inte så stort till matematik och man inte har så stor kompetens i ämnet kanske man 
väljer att byta bort detta ämne till något annat som man brinner mer för. Detta anser jag är en bra 
lösning då kompetens och erfarenheter kan utnyttjas till fullo, vilket också gagnar eleverna. 
 

6.3.4 Tid/Lektionens längd 
 

Samhället och även lärarens arbete har förändrats. Skolan är under ständig press från olika 
myndigheter att förändra och förbättra sig t.ex. genom nya läroplaner, vilket medför att skolan 
inte längre är stabil. Lärares tid, arbete och kultur påverkas dramatiskt och lärare känner att tiden 
inte räcker till (Aili m.fl. 2008). Även i denna undersökning har lärare uttryckt att tid är en faktor 
som påverkar användandet av laborativt material, då de har sagt att det tar tid att lära sig att 
använda ett nytt material som har köpts in, men att det även tar tid att tillverka eget material.  
 
Malmer (1988) anser att lärare så långt som möjligt bör använda sig av ett laborativt arbetssätt, 
där man tar fasta på undersökandet, upptäckande och laborativt arbetssätt inom matematiken, hon 
påstår dock att detta tar längre tid, men kunskapen eleverna får blir deras egen och kan då lättare 
omsättas och användas i andra situationer. Jag anser att lärare borde lägga tid på sådant som visar 
sig vara effektivt i inlärningssynpunkt. Om elever lär sig bäst genom att arbeta laborativt ska inte 
tiden eller en lärobok styra användandet, utan det är till målen som eleverna ska uppnå man ska 
se till och hur de bäst nås för den enskilda eleven. 
 
Efter att eleverna har gått hem har läraren fullt upp med att bl.a. planera, enskilt och med 
kollegor, rätta, gå på möten och kompetensutveckla sig, vilket kan förklara känslan av tidsbrist. 
Hargreaves (1998) anser att tiden är frihetens fiende och hindar lärare att genomföra det de vill 
och försvårar även genomförandet av förändringar. Rystedt och Trygg (2005 s.13) påstår att 
lärarna behöver tid till diskussioner med kollegor om planering, men också tid till att skaffa, hitta 
och sätta sig in i hur olika material fungerar och ska användas, vilket även lärarna har uppgett.   
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Även hur mycket tid som finns tillgänglig, hur lång lektionen är påverkar också om lärarna 
känner att de kan och har möjlighet att plocka fram och använda laborativt material på en lektion.  
 
Laborativa övningar anses av många lärare, enligt Malmer (2002 s.30) som något som det inte 
finns tid till att genomföra, och en vanlig kommentar är att de då inte hinner med boken. Boken 
blir på sätt och vis en måttstock för lärare, elever och föräldrar hur de ligger till, och det är först 
när det jobbas i den som det är riktig och viktig matematik. Alla lärare i denna undersökning 
utgår och använder sig av en lärobok, men verkar hinna med de laborativa övningarna ändå. En 
av respondenterna sa att de laborativa övningarna bidrar till att de inte blir så beroende av 
läroboken och en annan uppger att hon har arbetet utan lärobok i många år förut. 
 

6.3.5 Gruppstorlek  
 

Lärare har även uppgett att gruppens - klassens storlek har betydelse för om de väljer att arbeta 
laborativt, där det upplevs lättare och smidigare att plocka fram och använda konkret material vid 
mindre grupper som vid halvklass, vilket jag kan hålla med om. Jag kan tänka mig att det inte i 
alla material finns en hel klassuppsättning. Består gruppen av ett mindre antal elever samlade vid 
ett bord blir det också lättare för alla att se och hänga med vid en genomgång. Mouwitz och 
Emanuelsson (2002) skriver att det laborativa materialet är ett bra och överskådligt hjälpmedel 
när man jobbar i grupp, där alla elever får möjlighet att se och använda materialet. 
 

6.4 Avslutande ord 
 

Slutligen något om vad jag fann av undersökningen jämfört med mina egna föreställningar och 
erfarenheter innan studien genomfördes. 
 
Jag hade själv dåliga erfarenheter och självförtroende inför matematiken innan jag läste 
grundläggande matematikundervisning på högskolan, och erfarenheterna från VFU, där jag 
upplevde att det laborativa materialet inte användes i så stor utsträckning gjorde mig förvirrad 
och frustrerad. Jag vill så klart att eleverna i skolan, till skillnad från mig ska få uppleva att 
matematiken är något roligt, spännande och användbart i det livslånga lärandet.  
 
Jag gick in i detta arbete med föreställningen om att lärare valde att antingen använda laborativt 
material eller inte. Det som jag dock har funnit till min stora glädje är att alla lärarna som deltog i 
undersökningen använder sig av laborativt material i matematikundervisningen och att alla 
lärarna anser att det laborativa materialet är betydelsefullt och att det fyller en viktig funktion för 
elevernas förståelse av det abstrakta i matematiken. Detta anser jag ger hopp om att människors 
attityd och föreställningar om matematiken blir bättre, vad skulle vi göra utan denna nobla 
vetenskap?  
 
Något som jag också har lärt mig under studiernas gång är samtalets betydelse, där elever får 
diskutera och sätta ord på sina tankar för att underlätta matematikinlärningen, vilket skulle kunna 
vara förslag på område för fortsatt forskning. 
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BILAGA 1 
 

 
 

 
 
Hej jag heter Caroline Baier och jag läser min sista termin på lärarprogrammet vid 

högskolan i Kalmar. Jag är mitt uppe i mitt examensarbete där jag vill undersöka 

vilka faktorer det är som påverkar lärare att använda eller inte använda laborativt 

material i matematikundervisningen i förskoleklass till och med år tre. 

 

Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om Ni skulle vilja delta i denna 

enkätundersökning. Deltagandet är frivilligt och anonymt, men jag skulle uppskatta 

om så många som möjligt ville delta på grund av undersökningens trovärdighet. 

 

Jag skulle uppskatta om jag fick tillbaka enkäten så snart som möjligt, senast 

torsdagen den 27/11. 

Det kommer att ligga en svart mapp på lärarrummet där Ni kan lägga enkäten när 

Ni är färdiga. 

 

Tack på förhand, Caroline Baier



Enkät till lärare i förskoleklass – år 3. 

 
 
Kvinna  
                    
Man 
 
 
1. Vad har Ni för utbildning? 
 
2. Vilket skolår undervisar Ni i idag? 
 
3. Hur många år har Ni undervisat? 
 
4. Har Ni någon vidareutbildning i matematik? 
 
5. Vad är laborativ matematik för Er? 
 
6. Vad är laborativt material för Er? 
 
7. Vilken funktion kan laborativt material fylla i matematikundervisningen anser Ni?  
 
8. Har Ni tillgång till laborativt material i klassrummet, i så fall vad/vilka? 
 
9. Använder Ni laborativt material i matematikundervisning? 
 
10. Om Ni använder laborativt material i Er matematikundervisning, vad/vilka material   
       använder Ni? 
 
11. I vilket/vilka områden inom matematiken använder Ni laborativt material? 
 
12. Vilka faktorer är det som påverkar att Ni använder laborativt material i  
      matematikundervisning? 
 
13. Om Ni inte använder laborativt material i matematikundervisningen, vilka faktorer är  
      det som påverkar detta? 
 
14. Hur ofta använder Ni laborativt material i matematikundervisningen? 
 
15. Har Ni några erfarenheter av laborativt material från er egen skoltid, vilka? 
 
16. Har detta påverkat Er matematikundervisning, i så fall hur? 
 
17. Vilken typ av läromedel använder Ni i Er matematikundervisning?



18. Ger lärarhandledning tillhörande Er matematikbok några råd eller tips på laborativa  
      uppgifter utanför läroboken? 
 
19. Om ja, använder Ni er av dessa, hur ofta? 
 
20. Om nej, skulle Ni använda Er av en handledning om en sådan fanns? 
 
21. Hur upplever Ni att det är att arbeta med matematik? 
 
       Roligt                         Tråkigt                               Inspirerande 
      
       Motiverande                                Jobbigt                              Energikrävande  
       
       Lärorikt                                       Tidskrävande                    Otillräckligt 
 
       Enkelt                                          Svårt                                 Ej omtyckt                    
 
        Meningsfullt                              Arbetsamt                         Ej givande 
 
        Lätt att planera                            Svårplanerat                    Stökigt 
 
       Omtyckt                                      Givande                             …………………   
 
 
22. Hur upplever Ni att det är att arbeta med laborativ matematik? 
 
       Roligt                                    Tråkigt                               Inspirerande 
      
       Motiverande                                Jobbigt                              Energikrävande  
       
       Lärorikt                                       Tidskrävande                     Otillräckligt 
 
       Enkelt                                          Svårt                                  Ej omtyckt                    
 
        Meningsfullt                              Arbetsamt                          Ej givande 
 
       Lätt att planera                         Svårplanerat                       Stökigt 
 
       Omtyckt                                      Givande                             …………………   
   
Om det är något mer som Ni vill tillföra denna undersökning, var god skriv det här. 
 
 

Tack för Er medverkan! 


