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Bland guldpärlor och klossar –  

Lärares refleklektioner kring det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen. En 

jämförelse mellan lärares reflektioner från kommunala skolor och friskolor med 

Montessoripedagogik  

 

Among golden beads and blocks –  

Teachers’ thoughts about using manipulatives to teach in the education in mathematics. 

A comparison between teachers’ thoughts from municipal schools and schools with 

Montessori Pedagogy. 

 

Abstrakt 
 

Syftet med den här studien är att undersöka lärare i årskurs 4-6 reflektioner kring det 

laborativa arbetssättet. Studien innefattar en jämförelse mellan lärare som arbetar på 

kommunala skolor och lärare som arbetar på friskolor med Montessoripedagogik. 

Frågeställningarna som studien utgår ifrån behandlar vid vilka matematiska områden 

läraren väljer respektive väljer bort att använda laborativt material samt vilka 

möjligheter, fördelar, utmaningar och hinder lärare urskiljer med laborativt arbetssätt. 

En kvalitativ metod med intervjuer valdes för att undersöka lärares reflektioner. 

Resultatet visar att det finns somliga skillnader mellan hur lärare från kommunala 

skolor respektive friskolor med Montessoripedagogik förhåller sig till laborativt 

arbetssätt. Skillnader som bland annat uppkommer i resultatet är att lärare som arbetar 

med Montessoripedagogik har laborativt arbetssätt som en central del i 

matematikundervisningen och har materialen nära till hands i klassrummen. De 

kommunala lärarna arbetar för att det laborativa arbetssättet ska bli en naturlig del av 

undervisningen, vilket det ännu inte är på grund av brist på material och dess placering.  

 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
Dahl och Nordqvist (1994) lyfter fram begreppet matematik och hävdar att flertalet 

människor associerar begreppet till siffror. Författarna poängterar att räkna med siffror 

är en del av matematiken och betonar att människor har räknat i tusentals år. Dock är 

matematik inte enbart siffror, utan matematik omringar människor i det vardagliga livet 

till exempel när vi handlar eller spelar kort. Men det är viktigt att poängtera att det inte 

är materialet i sig som lär ut matematik utan det är människor som konstruerar och 

tolkar in matematiken i materialen. Utifrån det som författarna tar upp - att matematik 

inte enbart är siffror, tolkar vi det som att matematiken kan representera sig i olika 

former, det vill säga representationsformer. Haglund, Hedrén och Taflin (2005) hävdar 

att representationer innebär att matematiska begrepp kan representeras på olika vis och 

förklarar att det är viktigt att lärare skiftar mellan de olika formerna i undervisningen. 

Även Sollervall (2007) framhåller att lärare i skolan tillsammans med eleverna arbetar 

med olika representationsformer som enligt författaren tar sig i uttryck genom bland 

annat symboler, bilder, språk och laborativt material.  Enligt Skolverkets (2011:a) 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  ska lärarna ge 

eleverna i sin lärandeprocess en möjlighet att möta och arbeta med olika 

representationsformer.  

 

Vi har valt att skriva om lärares reflektioner kring laborativt arbetssätt. Enligt våra 

erfarenheter från vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) väljer vissa lärare ofta bort 

att arbeta med laborativt material i undervisningen, vilket även Malmer (2002) betonar. 

Författaren hävdar att många lärare tar avstånd från att arbeta med material eftersom 

dem associeras till att vara för nybörjare. En annan erfarenhet som vi har erhållit är att 

lärarens arbete med laborativt material motiverar eleverna till ett lärande i matematik. 

Det här för att vi anser att elevernas förståelse för matematiken är sammanbundet med 

elevernas lust och motivation, vilket även Berggren och Lindroth (2004) hävdar. 

Författarna skriver att efter tio års arbete med laborativt material kan de fastställa att 

tillvägsgångssättet skapar en lust hos eleverna att lära.  

 

Vi vill genom vår studie undersöka om lärare kan se möjligheter i arbetet med laborativt 

material och i så fall vilka möjligheter som de finner med arbetssättet. Samtidigt vill vi 

undersöka i fall lärarna urskiljer hinder med arbetssättet och i så fall vilka, men också 

om lärare väljer att se förbi de hinder som finns och istället ser möjligheter med 

arbetssättet. Genom studien hoppas vi få kunskap i hur vi som blivande lärare kan 

arbeta med och tänka kring arbetet med laborativt material i undervisningen men också 

ge lärarna själva en inblick i hur de arbetar med det laborativa materialet i 

undervisningen.   

 

Studien innefattar en jämförelse mellan lärare som arbetar på kommunala skolor och 

lärare som arbetar på friskolor med Montessoripedagogik. Vi vill undersöka om arbetet 

med laborativt material skiljer sig mellan skolorna eftersom Lundgren, Säljö och Liberg 

(2010) hävdar att ett Montessoripedagogiskt klassrum ska innehålla ett stort utbud av 

material. Som också Signert (2012) hävdar är sinnestränande material i fokus inom 

Montessoriundervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 
  

2.1 Syfte 
Syftet med studien är undersöka lärare i årskurs 4-6:s reflektioner gentemot det 

laborativa arbetssättet. Vi vill jämföra hur arbetet och arbetssätten kring det laborativa 

materialet skiljer sig mellan lärare i kommunala skolor och lärare som arbetar på 

friskolor med Montessoripedagogik.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Vid vilka matermatiska områden väljs det laborativa materialet i 

matematikundervisningen och vid vilka matematiska områden väljs det bort? 

 Vilka möjligheter, fördelar, utmaningar och hinder finner lärare som arbetar 

regelbundet med laborativt arbetssätt i matematikundervisningen? 
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3. Teoribakgrund 
 

3.1 Piagets kunskapsteori  
Phillips och Soltis (2010) skriver om den schweiziska utvecklingspsykologen Jean 

Piaget (1896-1980) vars kunskapsteori fått ett stort inflytande inom pedagogiken. 

Jerlang (2008) lyfter fram Piagets utvecklingspsykologiska stadier som behandlar 

människans utveckling och mognad. Piaget anser att individer är aktiva och utvecklas i 

samband med anpassning till omvärlden. Människan utvecklas med hjälp av tidigare 

erfarenheter utifrån sin omvärld. Jerlang lyfter fram att elever utvecklas efter olika 

stadier och det fjärde stadiet som beskrivs är ”Den formellt-operationella perioden” 

(från ca 11/12-15 år) där eleverna börjar utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande. Det 

är därför av vikt att inte för hastigt utesluta ett konkret arbetssätt eftersom elever i dessa 

åldrar fortfarande behöver stöd när nya områden ska presenteras. Rystedt och Trygg 

(2010) hävdar att läraren ska skapa förutsättningar och anpassa undervisningen utefter 

elevernas utveckling. Enligt Jerlang (2008) framhåller Piaget att lärandet ska grunda sig 

i elevernas intresse och att eleverna enklare tar till sig innehållet när de är intresserade 

av ämnet.  

 

Vi har i vår studie utgått från Piagets kunskapsteori där eleverna utvecklas i olika 

stadier. Det här kan vi koppla samman med att elevernas lärande sker från det konkreta 

materialet i omvärlden och vardagen för att sedan gå till abstrakt tänkande och lärande. 

Men som tidigare nämnt är det inte materialet i omvärlden som lär ut matematik, utan 

det är människor som konstruerar och tolkar in matematiken i materialen. Vår studie 

syftar till lärare som arbetar med elever i åldrarna 10 till 13 år och därmed kan vi 

relatera till Piagets tankar om inte alltför snabb övergång mellan det konkreta och 

abstrakta arbetssättet.  

 

3.2 Montessoripedagogik 
Lundgren, Säljö och Liberg (2010) lyfter fram Montessoripedagogiken som grundades 

av den italienska läraren och pedagogen Maria Montessori. Författarna belyser 

Montessoris tankegång kring elevers utveckling och hävdar att lärandet ska anpassas 

efter elevernas utveckling. Det här innebär att eleverna inom en viss ram tar eget ansvar 

och bestämmer på egen hand när dem är mogna att gå vidare i arbetsgången samt 

utvecklingsprocessen. Enligt författarna ska lärare i Montessoripedagogiken observera 

eleverna och fungera som handledare för att stödja eleverna i deras lärande. Elevernas 

sociala utveckling ska enligt Montessoripedagogiken ske genom interaktion och 

samspel tillsammans med andra samtidigt som eleverna även ska få möjlighet till att 

arbeta individuellt. Vidare skriver Lundgren, Säljö och Liberg att klassrummen ska ha 

estetiska inslag och det ska finnas ett stort utbud av material. Signert (2012) framhåller 

att Montessoripedagogiken har sin utgångspunkt i respekt och frihet för människan. 

Författaren beskriver att Montessoripedagogen fokuserar på både fysiska och psykiska 

aspekter hos eleverna. Enligt Signert bottnar Montessoripedagogiken i arbete med 

människans olika sinnen och i arbete med didaktiska redskap, vilka enligt författaren är 

sinnesaktiverande material. I den här studien lyfter vi fram det sinnestränande materialet 

som laborativt material. Även Ahlberg (2000) betonar det här och skriver att 

Montessoripedagogiken grundar sig på individens sinnliga kunnande och verkar för en 

miljö som förespråkar det laborativa arbetssättet eftersom det skapar en förutsättning till 

lärande för alla elever. Montessoripedagogiken erbjuder eleverna arbete med 

sinnesstimulerande material utifrån det fria valet, antingen arbetar eleverna 

självständigt, i par eller i grupp.  
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Vi har valt att beskriva Montessoripedagogiken eftersom det är relevant i vår studie för 

att vi har valt att jämföra Montessorilärares reflektioner med lärare från kommunala 

skolor. Här nedan följer studiens definition av laborativt material.  

 
3.3 Vad är laborativt material? 
Duval (2006) lyfter fram representationer och belyser att matematiska objekt varken kan 

mätas eller upplevas med människans sinnen och därmed behövs det olika 

representationer inom matematiken. Till skillnad från Duval har Rystedt och Trygg 

(2010) valt att definiera representationer på ett annat vis. Enligt Rystedt och Trygg är 

laborativt material en representationsform och förklarar att matematiken kan 

representeras på olika vis. Författrna hävdar att elever behöver kunna översätta 

matematiken inom och mellan olika represenationer. Rystedt och Trygg beskriver 

laborativt material som brett och vidgat eftersom materialet innefattar många olika och 

varierade föremål. Författarna hävdar att det därmed är svårt att få en tydlig definition 

av laborativt material, dock skriver författarna ändå att laborativt material i 

matematikundervisningen är material som är konkreta och fysiska. Författarna belyser 

att laborativa material karaktäriseras av att de går att manipulera, röra och känna på, 

plocka och ”experimentera” med. Rydstedt och Trygg (2010) lyfter fram att laborativt 

material oftast kan delas in i två olika centrala grupper vilka är vardagliga föremål samt 

pedagogiska material. Enligt författarna är vardagliga föremål sådant som omringar 

människan i vardagslivet, medan pedagogiska material är specialtillverkat just för 

undervisningen i matematik. Vidare hävdar författarna att laborativt material även kan 

vara digitalt så som olika datorprogram, interaktiv skrivtavla eller olika applikationer. 

Författarna framhåller att forskare på senare år har betonat ”computer manipulatives” 

som en utökning till laborativt material samt även mobiltelefoner och dess olika 

funktioner.   

 

Rydstedts och Tryggs (2010) definition av laboration är ett arbetssätt med inslag av 

experiment och betonar att laborativ matematikundervisning både inriktar sig på 

psykiskt och fysiskt arbete. Med det här avser författarna att arbetet inte enbart 

fokuserar på elevernas tankar utan även på praktiska inslag. Rydstedt och Trygg belyser 

att det mest centrala med det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen är att 

människans olika sinnen har en viktig betydelse samt förbindelsen mellan det konkreta 

och det abstrakta. Författarnas definition av laborativt arbetssätt är arbete med hjälp av 

människans olika sinnen exempelvis genom att se, röra och känna, medan det abstrakta 

arbetet enbart fokuserar på sådant som människan uppfattar genom sina tankar.  

 

Malmer (2002) lyfter fram olika slags laborativa material och poängterar att de olika 

materialen är lämpade för olika ändamål. Vissa laborativa material inriktar sig på arbete 

med sortering och klassificering, medan andra är mest lämpade för arbete med 

taluppfattning eller enhetsträning. Författaren lyfter vidare fram några laborativa 

material så som Cuisenaries färgstavar, Logiska block, Centimo-material och 

Räkneväskan. Malmer skriver att Cuisenaries färgstavar uppfanns av George 

Cuisenaire och är ett så kallat relationsmaterial som består av tio stycken olika långa 

stavar (1-10 cm) i olika färger. De olika längderna har varsin färg och huvudidén är att 

samma stav ska kunna föreställa olika tal beroende på vilka relationer mellan talen som 

vill visas i exempelvis bråk och decimalform. Ett annat laborativt material som Malmer 

beskriver är Logiska block som har skapats av Zoltan Dienes. Logiska block omfattas av 

48 olika block som har kategoriserats utifrån form, färg, tjocklek och storlek. Blockens 

olika former är cirklar, rektanglar, kvadrat och trianglar. Färgerna är indelade i rött, blått 
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och gult. Tjockleken i tunn eller tjock och storleken i liten och stor. Författaren lyfter 

fram att Logiska block bland annat kan användas vid arbete med sortering eller 

jämförelse. Malmer lyfter fram Centimo-materialet som är främst lämpad för arbete 

med positionssystemet. Centimo-materialet innefattar en tusenkub, tio stycken 

hundraplattor, tjugo tiotalsstavar samt hundra entalskuber. Centimo-materialet bidrar till 

en ökad förståelse för vilken position ett tal har i positionssystemet. Räkneväskan är 

också ett av de laborativa material som Malmer beskriver. Författaren skriver att 

Räkneväskan består av kvadratiska block i olika färger där varje färg har en tillhörande 

siffra. Räkneväskan innefattar två uppsättningar av varje block mellan ett till nio samt 

fem stycken för talet tio. Malmer poängterar att det här materialet är ett så kallat 

strukturellt material som är anpassat till arbete med taluppfattning.  

 

I studien väljer vi att utgå från Rydstedt och Tryggs (2010) definition av laborativt 

material samt laborativ matematikundervisning. Som tidigare nämnt hävdar författarna 

att laborativ matematikundervisning fokuserar både på elevernas tankar men även på 

praktiska övningar. Det laborativa materialet är sådant som bland annat kan plockas och 

manipuleras med. Därmed avgränsar vi vår studie genom att inte inkludera digitalt 

verktyg som laborativt material.  

 

Här nedan presenteras vilka möjligheter och hinder som läraren kan finna i arbetet med 

laborativt material i matematikundervisning. Därefter lyfts lärarens roll och 

förhållningssätt fram i arbetet.  

 

3.4 Möjligheter och fördelar med laborativt arbetssätt 
Berggren och Lindroth (2004) lyfter fram att de efter flera års erfarenhet av arbete med 

laborativt material i senare skolår har kunnat konstatera att det laborativa materialet 

skapar ett intresse hos eleverna för matematiken. Lärare måste vara beredda på att möta 

elevernas nyfikenhet vid nytt uppvisat material och det är till fördel om läraren innan 

den planerade laborationen låter eleverna inspektera materialet. Det här eftersom det 

underlättar vid senare arbete och uppmuntrar eleverna till ett lärande. Berggren och 

Lindroth betonar att arbetet med laborativt material lyfter fram glädjen inom 

matematiken. Eleverna blir genom arbetet motiverade till inlärning och eleverna får 

genom kommunikation, dialoger, laboration och reflektioner utveckla sina kunskaper i 

matematiken. Enligt författarna är det av betydelse för elevernas intresse om det 

laborativa materialet finns i elevernas närhet för att på så vis involvera materialet och 

göra det naturligt i matematikundervisningen. 

 

Berggren och Lindroth (2004) lyfter fram att lärarens arbete med laborativt material 

också skapar utmaningar för eleverna i förhållande till vart de befinner sig i sitt lärande 

och bidrar till ett förstärkt stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter får genom det laborativa arbetssättet möjlighet att förstå och reda ut 

problem utan hinder för sin läs- och skrivförmåga. Det här eftersom vid arbete med 

laborativt material sätts den muntliga kommunikationen ofta i fokus istället för den 

skriftliga. Malmer (2002) betonar att elever i svårigheter har enklare att skapa en 

begreppsbildning genom att arbeta med språket i samband med laborativt material. 

Eleverna skapar en förståelse och finner det laborativa materialet mer lustfyllt. De kan 

under en längre tid arbeta koncentrerat i jämförelse med deras annars korta 

koncentration. Ahlberg (2000) lyfter fram att elever som har svårt att uppfatta talet med 

enbart tanken behöver tillgripa andra sinnen förutom ögonen för att kunna utveckla sin 

förståelse. Det är lärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att utveckla förståelsen 
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genom bland annat känsel och språket, vilket eleverna får möjlighet med ett laborativt 

arbetssätt.  

 

Enligt Berggren och Lindroth (2004) bidrar arbetet med laborativt material till att 

utveckla elevernas matematiska språk och begrepp. Rystedt och Trygg (2013) lyfter 

fram att arbetet bland annat kan bidra till att eleverna utvecklar ett begreppsförråd i 

området bråk. Elever kan jämföra olika bråkdelar genom att undersöka hur många 

gånger större respektive mindre en del är gentemot en annan. Enligt författarna kan det 

här göras med material som cuisenairestavar, geobräde och tangram. Malmer (2002) 

framhäver att laborativt material är ett välfungerande verktyg vid arbete med 

decimalform. Författaren lyfter fram meterlinjalen som ett redskap där elever kan få syn 

på att distansen mellan exempelvis 0 och 1 är uppdelade i smärre delar.  

 

Ahlberg (2000) lyfter fram betydelsen av att arbeta i grupp vid laborativt material i 

problemlösning. Författaren hävdar att eleverna kan utveckla begrepp i samband med att 

de talar, diskuterar och resonerar hur de använder materialet. Malmer (2002) framhåller 

att vid områden som mätningar och enheter använder lärare i matematikundervisningen 

laborativt material. Författaren tar bland annat upp vägning och hävdar att det är viktigt 

att elever får känna och lyfta olika vikter för att på så vis kunna jämföra vad som väger 

lika och vad som väger olika. Malmer belyser även volym och skriver att det är viktigt 

att lärarna tillsammans med eleverna bland annat övar på hur en kubikmeter byggs upp 

för att få en verklighetsuppfattning, vilket kan göras med hjälp av hopfogbara rör. 

 

Löwing och Kilborn (2002) hävdar att det laborativa materialet kan användas vid 

räkning av addition och de andra tre räknesätten. Vid räkning av addition kan eleverna 

använda cuisenairestavar.  Författarna tar upp exemplet 37 + 84 och förklarar att 

cuisenairestavarna kan symbolisera siffrorna i talet. Utifrån exemplet går det addera 7-

staven med 4-staven för att sedan byta ut mot en 10-stav och en 1-stav. På så vis kan 

eleverna se sambandet mellan de olika siffrorna och talen.  

 

Malmer (2002) lyfter fram att elever som stöter på problemlösningsuppgifter behöver 

olika vertyg för att lösa problemen och tar upp laborativt arbetssätt som en av de 

främsta redskapen. Författaren visar ett exempel på en problemlösningsuppgift som 

lyder följande ”Johan betalade 12 kr för 1 kg potatis och 1 kg äpplen. Potatisen kostade 

hälften så mycket som äpplena. Hur mycket kostade potatisen per kilogram?” (Malmer, 

2002, s.202). Enligt Malmer kan elever använda färgstavar, där den mörkgröna staven 

kan föreställa hela summan, det vill säga 12 kronor. Den rosa staven föreställer äpplenas 

pris, medan den röda staven innefattar potatisens pris. Genom att använda färgstavar 

kan eleverna tydligt urskilja att potatisens pris innehar en tredjedel av hela summan, det 

vill säga 12 kronor.  

 

Berggren och Lindroth (2004) förklarar att diskussion och arbete med laborativt 

material vid problemlösning kan skapa stöd för elevernas minnen. Eleverna kan 

sammankoppla språket som tillämpades i situationen till det specifika materialet som 

användes. Malmer (2002) lyfter fram ett kinesiskt ordspråk som författaren 

sammankopplar med laborativt arbetssätt som lyder följande ”Man hör och man 

glömmer. Man ser och man minns. Man gör och man förstår”. (Malmer, 2002, s.201) 

 

Nilsson (2005) hävdar att laborationer har en förmåga att frambringa förståelse och ny 

kunskap. Rystedt och Trygg (2005) lyfter fram att en välplanerad undervisning av 

läraren bidrar till en ökad förståelse inom många matematiska områden. Författarna 
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framhåller att lärare som tillsammans med sina elever arbetar med laborativt material får 

bättre resultat.  

 

Berggren och Lindroth (2004) hävdar att läraren genom det laborativa arbetssättet kan 

kartlägga elevernas kunskaper och se vart de befinner sig i sitt lärande. Läraren får 

genom arbetssättet en redogörelse för elevernas tankar samt elevernas tillvägagångssätt 

för att nå lösningar. För att lärarna ska kunna ta del av elevernas tankar och metoder 

fordras det av eleverna att de pratar och diskuterar.  

 

Även Skolverket (2011:b) hävdar att laborativt arbetssätt kan skapa en variation i 

undervisningen där inte enbart läroboken är i fokus. Även McIntosh (2008) lyfter fram 

betydelsen av att arbeta på ett varierat sätt såsom med diskussioner och laborativt 

material. Författaren lyfter fram betydelsen av att arbeta med laborativt material vid 

träning av positionssystemet. McIntosh förklarar att genom att arbeta under längre tid 

och kombinera det laborativa materialet med språk och text ökar förståelsen för 

positionssystemet. För att kunna upptäcka förhållandet mellan ental, tiotal, hundratal 

och tusental är tiobasmaterial att föredra. Det här för att kunna se skillnaderna mellan att 

tiotalsstaven är tio gånger större än entalskuben och hundraplattan är tio gånger större 

än tiotalsstavarna. Skolverket (2011:b) poängterar att det är viktigt att låta eleverna vara 

med och skapa samt uppleva matematiken med hjälp av laborativt material för att på så 

vis införskaffa bredare kunskaper i matematik. Moyer (2001) framhäver i sin studie där 

författaren följt tio lärare under ett års tid att lärarna använde laborativa material för att 

skapa underhållande lektioner samt för att variera undervisnigen.  

 

Skolverket (2011:b) hävdar att det laborativa materialet kan tillämpas vid 

färdighetsträning. Författarna hävdar att eleverna kan vid arbete med exempelvis spel 

träna de färdigheter som de redan har. Det är av vikt att läraren när eleverna 

färdighetstränar försäkrar att eleverna använder korrekt tankeförmåga och metod, vilket 

annars kan bidra till att eleverna tränar fel färdighet och de tar inte till sig den djupare 

förståelsen som de borde ha tillägnat sig. Syftet med träningen är genom att använda en 

särskild metod kunna lagra det i långtidsminnet. Eleverna ska genom 

färdighetsträningen införskaffa sig en vana att handskas med det som de övat och på så 

vis tillägna ett flyt i sina tankar och uträkningar. Det här ska leda till att eleverna inte 

hänger upp sig vid detaljer.  

 

Sammanfattningsvis visar studierna prov på att lärarens initiativ att arbeta med 

laborativt material främjar elevernas nyfikenhet samt utvidgar förståelsen och 

inlärningsprocessen på ett djupare plan i ämnet matematik. Genom att läraren använder 

laborativt material i matematikundervisningen skapas en positiv inställning till ämnet 

samt till elevers motivation.  

 

I studien har vi fokusera på vad lärarna ser för möjligheter med det laborativa materialet 

och vilka fördelar arbetssättet kan skapa i undervisningen. Vi kommer att undersöka om 

lärarna finner möjligheter med laborativt arbetssätt. Utifrån tidigare forskning finns det 

många möjligheter med laborativt arbetssätt, men det finns också hinder.  

 

3.5 Hinder och utmaningar med laborativt arbetssätt  
Malmer (2002) hävdar att många lärare som arbetar med elever i de äldre åldrarna ofta 

väljer bort att arbeta med laborativt material på grund av deras bristande erfarenhet och 

rädsla för att eleverna ska uppfatta arbetssättet som barnsligt. Det här eftersom arbetet 

med laborativt material ofta kopplas samman med ett arbetssätt för nybörjare av 
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matematik. Författaren betonar att det därmed är viktigt att arbeta mot det negativa 

tankesättet och istället se arbetssättet som en möjlighet i arbetet inom matematik.  

  

Enligt Skolverket (2011:b) kan det laborativa arbetssättet bli tidskrävande och skolan är 

begränsad gällande tid men också material. Det är därmed viktigt för läraren att följa en 

genomtänkt planering för att hålla sig inom tidsplanen. Skolverket nämner att det är 

viktigt som lärare att inte fastna vid vilket material som ska användas, utan det 

väsentliga är det innehåll som ska tas upp under lektionen. Författarna poängterar även 

att mål och syfte för planeringen fokuserar fåtal gånger på det matematiska innehållet 

utan istället på aktiviteten som ska genomföras. Det är viktigt att inte enbart använda sig 

av ett material som de fått tillgång till för stunden, vilket kan leda till att fokus hamnar 

på materialet istället för elevernas lärande. Skolverket (2011:b) belyser att material som 

används endast ska vara en metod för att nå de matematiska målen.  

 

Skolverket (2003) framhäver att arbete med laborativt material i helklass försvårar 

arbetet eftersom det i många fall bidrar till stökighet och oordning i gruppen. Även 

Skolverket (2011:b) tar upp gruppstorlekens påverkan på arbetet och förklarar att det 

kan komplicera arbetssättet. Rystedt och Trygg (2010) tar upp faktorer som kan 

förhindra arbetet med laborativt material och förklarar att eleverna kan bli högljudda 

och ha sönder materialet. Författarna poängterar att materialet kan vara lånat och bidrar 

till svårigheter med hantering eftersom att föremålen ska lånas, lämnas tillbaka och 

lärarens uppgift är att kontrollera så att inga delar fattas. Rystedt och Trygg poängterar 

också att många lärare väljer bort att arbeta med det laborativa materialet eftersom de 

anser att den begreppsförståelse som skapats vid arbete med laborativt material aldrig 

kommer att bidra till en abstrakt förståelse för eleven.  

 

Moyer (2001) har som ovan nämnt i sin studie under ett läsår följt tio stycken 

mellanstadielärare i deras arbete med laborativt material i matematikundervisningen. 

Författaren påpekar att lärarna i sin undervisning skiljer mellan ”fun math” och ”real 

math”. Den roliga matematiken är enligt lärarna när eleverna arbetar med laborativt 

material i form av exempelvis spel. I studien framkommer det att lärarna använder sig 

av laborativt material som ett tidsfördriv och uppehåll från den ”vanliga 

undervisningen”. Det är ett roligt och avkopplande avbrott i elevernas vanliga rutiner, 

men också som en slags belöning för dem. Den riktiga matematiken definierar lärarna 

som den när de undervisar om ett särskilt område och eleverna får använda sig av 

läroboken samt penna och papper. Enligt lärarna är det laborativa materialet inte 

behövligt för elevernas lärande av matematik och kopplas därför inte samman med den 

riktiga matematiken. Moyer framhäver att när lärare endast låter elever se laborativt 

material som belönande och en rolig händelse avgränsas eleverna i sina matematiska 

kunskaper. Författaren lyfter fram att när material endast används som något roligt 

används det laborativa materialet inte maximalt och på bästa tänkbara vis.  

 

Sammanfattningsvis visar forskning hinder som kan uppstå med laborativt arbetssätt, 

vilka kan vara stökighet i klassrummet och att lärarna undviker att arbeta med material 

eftersom de tror att eleverna känner sig för gamla för arbetssättet. Även placering och 

tillgången till material kan försvåra arbetssättet.  

 

I vår studie kommer vi att undersöka om lärarna ser hinder i arbetet med laborativt 

material. Vi kommer att undersöka om lärarna väljer att se förbi de hinder som 

uppenbarar sig i samband med arbetet eller om lärarna utesluter laborativt arbetssätt. 
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Om lärarna ser det laborativa materialet som en tillgång eller motgång bottnar sig i 

lärarens förhållningssätt gentemot arbetssättet.   

 

3.6 Lärarens roll 
Rydstedt och Trygg (2010) framhåller att läraren påverkar vilken effekt den laborativa 

matematikundervisningen får för elevernas lärande. Det är lärarens ansvar att synliggöra 

och visa matematiken så att eleverna kan lära sig i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta poängterar även Nilsson (2005) i sin avhandling som bland annat handlar om 

lärares arbete med laborativa uppgifter och skriver att laborativa aktiviteter och 

uppgifter kan leda till en ökad inblick och förståelse hos eleverna. Nilsson berättar dock 

vidare att dessa laborativa uppgifter i sig inte behöver leda till den eftersträvande 

förståelse hos eleven, utan det är lärarens förhållningssätt som är det avgörande för 

elevernas lärande. Nilsson lyfter fram några viktiga uppgifter som läraren har i samband 

med det laborativa arbetet. Läraren behöver bland annat förklara uppgiftens syfte 

noggrant, synliggöra övningarnas kritiska aspekter och resonera kring dem, strukturera 

och vägleda under arbetets gång samt skapa rika diskussionstillfällen. Rydstedt och 

Trygg (2010) beskriver även andra viktiga läraraspekter. De tar upp att lärare ska ge 

eleverna möjlighet till att reflektera kring sitt eget lärande, hur de har gått tillväga under 

arbetets gång samt avsluta lektionen med en genomgång så att eventuella missförstånd 

eller frågetecken kan redas ut.  

 

Rystedt och Trygg (2005) belyser att det är lärarens skicklighet och förmåga som är det 

främsta för elevernas utveckling och lärande. Författarna tar upp att det är viktigt att 

läraren skapar en god och lärorik miljö samt väljer kreativa och utvecklande uppgifter i 

enlighet med de nationella målen men även elevernas utvecklingsnivåer. Det är inte det 

laborativa materialet som eleverna ”lär av” utan det väsentliga är hur läraren framställer 

och arbetar med materialet. Författarna poängterar att det är läraren som avgör ifall det 

laborativa materialet upplevs som positivt eller negativt för eleverna.  Rystedt och 

Trygg hävdar att det är lärares reflektioner och uppfattningar om hur elever kommer 

lära sig med hjälp av det laborativa materialet som är det viktiga. Lärare måste även 

välja att arbeta med det laborativa materialet på ett genomtänkt sätt så att eleverna får en 

möjlighet till att skapa en bättre förståelse för dess innehåll och mening. Det är viktigt 

att ha de didaktiska frågorna, vad, hur och varför i åtanke när ett innehåll skapas med 

hjälp av laborativt material. 

 

Även Szendrei (1996) lyfter fram lärarens förhållningssätt gentemot det laborativa 

materialet och skriver att det kan antingen gynna eller missgynna elevernas lärande. Det 

här beror enligt författaren på att vissa viktiga delar kan falla bort i lärandet ifall läraren 

arbetar med materialet ”för strikt enligt reglerna” istället för att låta eleverna undersöka 

och komma fram till metoder/lösningar på egen hand. Berggren och Lindroth (2004) 

poängterar att det kan vara till fördel att låta eleverna bekanta sig med det laborativa 

materialet innan läraren sätter igång med den planerade undervisningen. Ifall läraren 

tillsammans med eleverna arbetar med materialet på ett fantasifullt och kreativt sätt kan 

övningarna och aktiviteterna skapa många givande lärandetillfällen och utmaningar. 

Författarna påpekar att laborationerna alltid måste ha ett syfte och mål. Det är därmed 

av relevans att läraren funderar kring bland annat vilka matematiska områden som ska 

vara i fokus. Samtidigt ska läraren även fundera kring vilka eventuella frågor och tankar 

som kan uppkomma under arbetstillfället så att hen kan stödja och inspirera eleverna på 

bästa sätt. 
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Sammanfattningsvis är det lärarens inställning och förhållningssätt gentemot arbetet 

med laborativt material som avgör ifall materialet ses som meningsfullt eller inte. Det är 

läraren som avgör ifall materialet blir en möjlighet eller hinder i 

matematikundervisningen beroende på hur hen väljer att arbeta med materialet. Vi 

väljer att lyfta fram lärarens roll i arbetet med laborativt material eftersom studien utgår 

ifrån lärares reflektioner och inställning gentemot arbetet med laborativt material.  
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4. Metod 
I följande avsnitt beskriver vi tillvägagångssättet för val av undersökningsmetoder. Här 

presenteras bland annat urvalet, datainsamlingen och genomförandet.  

 
4.1 Val av metod 
I den här studien används en kvalitativ metod eftersom vi är inriktade på att undersöka 

lärares tankar och reflektioner gentemot laborativt arbete. Enligt Bryman (2011) 

fokuserar kvalitativa studier på ett snävt och djupgående forskningsområde till skillnad 

från kvantitativa studier som är breda och ytliga. Kvale och Brinkman (2009) framhåller 

att en kvalitativ studie karaktäriseras av individers ord, inställningar och upplevelser. 

Det här framhåller även Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och Jacobsson (2008) 

och belyser att kvalitativ forskning innefattar specifika forskningsmetoder så som 

intervjuer eller observation och att fokus ligger på att förstå och begripa istället för att 

förklara. 

 

4.2 Urval 
Sex lärare blev intervjuade, tre från kommunala skolor och tre lärare från friskolor med 

Montessoripedagogik. Vi har valt lärare som arbetar på olika geografiska områden 

eftersom vi ville få en större omfattning av åsikter då det finns risk att lärare som arbetar 

på samma skola samarbetar och arbetar på liknande vis. I studien har vi utgått från ett 

informationsorienterat urval, vilket enligt Flyvbjerg (2006) är de personer som vi tror 

vet mest om undersökningsområdet. I det här fallet har vi valt att intervjua lärare som 

arbetar regelbundet med laborativa material.  

 
4.2.1 Presentation av lärare 

Lärarna från kommunala skolor har arbetat som grundskolelärare mellan tio till femton 

år. Samtliga är behöriga lärare i matematik i årskurserna 1-7. Lärarna från friskolorna 

med Montessoripedagogik har arbetat som grundskolelärare mellan femton och 

tjugoåtta år. Samtliga är behöriga lärare i matematik i årskurserna 1-7. 

 

4.3 Datainsamling 
I vår studie har vi valt att använda oss av intervju i form av ett personligt möte där vi 

sitter ansikte mot ansikte med lärarna. Denscombe (2009) hävdar att vid en personlig 

intervju kan forskaren tyda om sanningsenlig information inte delats ut. Enligt 

författaren kan forskaren även vid intervju räkna med att få in noggrann och ingående 

information. Det här är en bidragande faktor till att vi valt personliga intervjuer. Vid en 

personlig intervju förs dialogen framåt genom att båda parterna använder sig av 

kroppsspråket och kan på så vis förtydliga vad de menar.  

 

Bryman (2011) lyfter fram semistrukturerad intervju där forskaren utgår från en lista 

med särskilda ämnen som kommer att tas upp under intervjun. Listan som forskaren 

utgår från är en så kallad intervjuguide. Under intervjun kan forskaren även ställa frågor 

som inte ingår i intervjuguiden, utan hänvisar till det som den intervjuade sagt. Vi väljer 

att använda semistrukturerade intervjuer eftersom vi genom att utgå från specifika 

frågeområden vill skapa en grund för vad vi ska behandla i intervjun. Därefter kunna 

anpassa och ställa nya frågor utefter de intervjuades svar. 

 

Patel och Davidsson (2011) lyfter fram frågors ordning och utformning vid intervju. 

Författarna hävdar att det hör till vanligheten att börja med att ställa neutrala frågor som 
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är nödvändiga för sammanhanget, exempelvis bakgrundsfaktorer. När de inledande 

frågorna har ställts kommer de frågor som är nödvändiga för att kunna få svar på 

frågeställningarna. I vår intervjuguide (se Bilaga A) har vi i inledningen tagit upp frågor 

som utgår allmänt från bland annat lärares utbildning. Vi har därefter riktat in frågorna 

mot lärarens matematikundervisning för att vidare ställa frågor om laborativt material. I 

intervjuguiden har vi sedan riktat specifika frågor mot lärare som arbetar i kommunal 

skola och särskilda frågor mot lärare som arbetar Montessoriinriktat. Patel och 

Davidsson (2011) hävdar att forskaren ska undvika att ställa bland annat ledande frågor 

och långa frågor. Det här har vi haft i åtanke när vi formulerat våra intervjufrågor på så 

sätt att vi valt att undvika långa och ledande frågor.  

 

4.4 Genomförande 
Intervjuerna utfördes på lärarnas arbetsplatser i ett rum som lärarna själva valde för att 

på så vis skapa en bekväm och avslappnad stämning där de intervjuade kände 

förtroende för forskarna. Vi valde att intervjua varje lärare för sig så att de skulle känna 

sig trygga samt för att kunna fokusera på en lärare i taget för ett mer givande samtal. 

Innan intervjun började informerades lärarna ännu en gång om upplägget samt de etiska 

principerna (se nedan). Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon eftersom 

vi ansåg att det skulle leda till större koncentration från båda parterna än ifall vi hade 

valt att anteckna. Under intervjun turades vi om att ställa frågorna för att båda skulle 

vara aktiva. Efteråt transkriberades intervjuerna för att urskilja de relevanta delarna som 

sedan sammanställdes till resultat och analys. 

 

4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram principer som behöver följas när den här typen av 

studier utförs. Det här innebär bland annat att forskaren behöver ta hänsyn till 

personerna som ska intervjuas och deras integritet. Vidare lyfter Vetenskapsrådet fram 

att det framförallt finns fyra speciella krav som behöver följas. Det första kravet är 

Informationskravet som innebär att forskaren ska underrätta de personer som medverkar 

i studien om deras roll i studien samt att det är frivilligt att medverka. Det andra kravet 

som Vetenskapsrådet tar upp är Samtyckeskravet som innebär att den medverkande 

samtycker ifall hen vill delta i studien samt under vilka förutsättningar. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som Vetenskapsrådet belyser och berör 

medverkarnas anonymitet i studien. Det sista kravet som lyfts fram är Nyttjandekravet 

som tar upp att materialet som samlats in vid undersökningen enbart får användas till 

det som deltagarna accepterat och får inte användas vid senare studier. Vi tog hänsyn till 

de etiska principerna och de fyra olika kraven. Innan vi intervjuade lärarna tog vi 

kontakt med dem via E-mail där vi kort sammanfattade att vi skrev ett ”Självständigt 

arbete” i matematik. I mailet informerade vi lärarna om att de skulle vara anonyma i 

arbetet och det insamlade materialet utifrån intervjuerna enbart skulle användas till vår 

studie och efteråt förstöras. Vi meddelade att det var frivilligt att delta i studien och att 

hen kunde avbryta deltagandet när som helst. Lärarna fick också möjlighet till att 

samtycka till att delta. När vi skickade ut det här E-mailet valde vi att inte bifoga 

intervjufrågorna eftersom vi ansåg att lärarna på det sättet kunde påverkas av dem inför 

intervjun och därmed inte svara ”sanningsenligt”. Innan intervjun påbörjades talade vi 

ännu en gång om de krav och rättigheter som lärarna har i samband med studien. 
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4.6 Tillförlitlighet 
Denscombe (2009) lyfter fram att tillförlitlighet innebär att om studien hade utförts av 

andra forskare hade resultatet blivit densamma. Vid samtliga intervjuer utgick vi från 

samma grundfrågor. Alla intervjuer varade i cirka 25-30 minuter. Vid urvalet valdes 

lärare från olika geografiska områden och skolor för att därmed kunna få som tidigare 

nämnt en bredare spridning i svaren. Informanterna fick inte på förhand veta vad som 

skulle behandlas under intervjun för att säkerställa validitet, annars kunde de förbereda 

och anpassa svaren utefter ämnet. Det här kunde medfört att lärarna inte uppgett 

uppriktiga svar, vilket hade kunnat leda till att studiens resultat blivit mindre 

sanningsenligt. Däremot kunde svaren blivit mera tillförlitliga om lärarna haft tid att 

reflektera över frågorna i förväg och därmed givit tydligare och utvecklade svar.  

 

Intervjuerna spelades in, vilket ökade validiteten eftersom viktig information kan gå 

förlorad vid anteckningar. Patel och Davidsson (2011) hävdar att vid transkribering kan 

studiens validitet minska i och med att de intervjuades språk och kroppsspråk uteblir. 

Det här kan vi koppla samman med studien eftersom intervjuerna transkriberades. 

Studiens pålitlighet hade kunnat öka om fler lärare hade blivit intervjuade men på grund 

av tidsbrist fanns ingen möjlighet till fler intervjuer.  
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5. Resultat  
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat, baserat på svar från de intervjuade 

lärarna. I studien har vi valt att använda en induktiv analysmetod som innebär att efter 

transkribering välja ut likheter och olikheter för kategorisering till rubriker. Bryman 

(2011) förklarar att vid induktiv metod dras slutsatser av informationen i resultatet för 

att sedan sammankopplas med teorin. Här nedan presentas först en kort sammanfattning 

av lärarnas reflektioner som sedan följs av det sammanlagda resultatet.   

 

5.1 Kort sammanfattning av lärarnas reflektioner 
 
5.1.1 Lärare från kommunala skolor 

Lärarna som arbetar på de kommunala skolorna berättar att de främst väljer att använda 

laborativt material vid områdena bråk och decimaltal, problemlösning samt vid vikt och 

volym. Lärarna finner många möjligheter med det laborativa arbetssättet. De berättar att 

det bidrar till förtydligande av abstrakt matematik, skapar förståelse, leder till 

begreppsutveckling och ger ett starkare stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna tar även upp hinder med det laborativa arbetssättet, vilka är att arbetet kan 

förvandlas till en lekstund när eleverna använder materialet till andra ändamål än de 

planlagda. Vidare kan de uppfatta hinder när eleverna känner sig för gamla för att arbeta 

med material samt att lärandet hämmas när eleverna utvecklat det abstrakta tänket. 

Lärarna berättar även att tillgång och placering av material kan skapa hinder i 

matematikundervisningen.  

 
5.1.2 Lärare från friskolor med Montessoripedagogik 

Lärarna som arbetar med Montessoripedagogik använder laborativt material 

kontinuerligt i matematikundervisningen, men framförallt i områdena bråk och 

decimaltal, problemlösning, vikt och volym samt i samband med de fyra räknesätten. 

Det finns många möjligheter med ett laborativt arbetssätt enligt 

Montessoripedagogerna. De tar upp att arbetssättet bidrar till ett förtydligande, skapar 

förståelse för abstrakt matematik, understödjer begreppsförståelse och fungerar som 

stöd för minnet. Vidare berättar lärarna att arbetet med laborativt material skapar en 

lustfylld och rolig matematik samt att de ser det som ett arbetssätt för alla. Lärarna 

finner även vissa hinder med materielet. De anser att arbetet kan övergå till lekstund 

eftersom eleverna kan använda materialet till oönskade aktiviteter. Lärarna har vid ett 

fåtal tillfället uppfattat att eleverna känner sig för gamla för att laborera, vilket de 

uppfattar som ett hinder. De påstår även att arbetssättet kan hämma lärandet samt att det 

blir ett görande istället för tänkande.  

 

5.2 När väljs det laborativa arbetssättet? 

 
5.2.1 Likheter mellan kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik 

 
5.2.1.1 Bråk och decimaltal 

Alla lärare som arbetar kommunalt lyfter fram att de alltid väljer att använda laborativt 

material vid arbete med bråk och decimaltal. Det här för att de anser att arbetsområdena 

är abstrakta och behöver konkretiseras. En lärare berättar ”Nu har det varit bråk och 

decimaltal, där man kan använda bråkcirklarna. Meterlinjalen tycker jag också är 

väldigt bra, den är uppdelad i tio delar”. En annan lärare säger ”Vid bråk och 

decimaltal väljer jag alltid att använda laborativt material med tillexempelvis 

meterlinjalen för att det är bra att visa”. Vidare berättar läraren ”Vi har spelat olika 
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spel som tränar dem och som bygger ihop bråk och decimaltal som ett bråkspel där de 

får slå med tärningar, sen ska de fylla i rätt då i det här och sen får de räkna om och 

räkna det i decimaltal”.  

 

Samtliga lärare med Montessoripedagogik är eniga om att det laborativa materialet är en 

väsentlig del i matematikundervisningen. Samtidigt framkommer det också att lärarna 

framförallt använder laborativt material när de arbetar med bråk och decimaltal. En 

lärare framför ”Vid bråk och procent och decimaltal använder jag det alltid. Det är 

abstrakt och vi behöver få många olika upplevelser av det”. En annan lärare berättar 

”Bråkcirklarna är ju ett exempel som jag använder när vi jobbar med bråk och 

decimaltal”.  

 

5.2.1.2 Problemlösning 

Två av tre lärare som arbetar på de kommunala skolorna är eniga om att laborativt 

material bör användas vid problemlösning i matematikundervisningen. Informanterna 

belyser att problemlösning är ett område som kräver många olika strategier och metoder 

som innefattar bland annat laborativt material. En lärare säger:  

 
Sist vi arbetade med problemlösning så jobbade vi med glass. De fick ett problem där 

de skulle få gå och köpa glass med två kulor och på hur många sätt man kunde 

kombinera smakerna när det fanns fyra olika smaker. Då fick de klossar med olika 

färger och så fick de prova sig fram.  

 

En annan lärare säger ”Minst en gång i veckan har vi en problemlösningslektion, där 

eleverna får arbeta med pluppar och grejer som de ska sortera”.  

 

Även två av tre lärare som arbetar på friskolorna hävdar att det laborativa materialet är 

lämpligt i samband med problemlösning eftersom det är en av flera strategier som kan 

användas vid lösning av problem. En lärare framför ”Material är viktigt i alla 

sammanhang. Vid exempelvis problemlösning där material får symbolisera olika bitar, 

så det är jättebra”. En annan lärare nämner ”En strategi vid problemlösning kan vara 

att hämta konkret material för att göra något synligt”.  

 

5.2.1.3 Vikt och volym  

Två av tre lärare från de kommunala skolorna berättar att laborativt material är passande 

att använda vid arbetsområdet vikt och volym. Det här för att tydliggöra innebörden på 

ett konkret vis. ”Det jag kommer in på mycket med att arbeta med laborativt material 

är när man arbetar med vikt och volym” säger en av informanterna. Även en annan 

informant belyser vikten av att arbeta med laborativt material vid vikt och volym. 

Informanten säger: 

  
Det är givet att arbeta med material om man jobbar med volym, mått och vikt. Sist vi 

jobbade med med vikt och volym så använde jag mig av vattenflaskor så då kanske 

eleverna kommer ihåg att vi plaskade med vatten och hällde upp samtidigt som vi satte 

ord på det vi gjorde.   

 

Likaså berättar två av tre lärare från friskolorna att laborativt material är ett viktigt 

verktyg i samband med vikt och volym. Lärarna anser i likhet med de kommunala 

lärarna att det bidrar till ett tydliggörande. ”Jag tycker det är viktigt att också använda 

material vid vikt och volym” säger en av informanterna. En annan lärare säger ”När 

man använder ett specifikt material under en lektion, när man till exempel arbetar med 

volym så kan eleverna tänka tillbaka hur vi använde kannan”.  
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5.2.2 Skillnader mellan kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik 

 

5.2.2.1 De fyra räknesätten 

Till skillnad från de kommunala lärarna lyfter lärarna från friskolorna fram att det 

laborativa materialet används i samband med de fyra räknesätten för att koppla samman 

sambandet mellan abstrakt och konkret. Det här anser lärarna att de gör genom att 

använda bland annat pegboard, frimärksspelet och guldpärlor. En av lärarna säger ”Det 

är oerhört tacksamt att arbeta med material vid addition och multiplikation. Eller ja, 

vid alla räknesätten. Frimärksspelet använder vi vid multiplikation, det finns hur mycket 

som helst”. En annan lärare säger ”Det finns något som heter pegboard och den kan du 

sätta upp och räkna till exempel då har jag små plastpeggar och då ska man till 

exempel räkna tolv gånger femton. Så kan man räkna ut det med pegboarden”.  

 

5.3 När väljs det laborativa arbetssättet bort? 
Utifrån det som informanterna har berättat kan vi konstatera att ingen väljer bort att 

arbeta med laborativt material vid specifika områden i matematik.   

 

5.4 Möjligheter och fördelar med laborativt arbetssätt 

 

5.4.1 Likheter mellan kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik 

 

5.4.1.1 Introducerande 

Två av tre lärare som arbetar i de kommunala skolorna berättar att de anser att laborativt 

material används i stor omfattning när nya områden i matematiken ska introduceras. 

Lärarna poängterar att de ofta väljer att börjar inleda nya områden med laborativt 

material eftersom det är konkretiserande. En lärare berättar: ”Sist vi arbetade med 

problemlösning så valde jag att introducera uppgiften med att använda material”. En 

annan lärare säger: ”När vi börjar med ett nytt moment så brukar jag använda något 

material och samtidigt skoja till det lite genom att skådespela för att göra det praktiskt 

så de förstår vad till exempel delar i bråk är”. 

 

Enligt samtliga lärare som arbetar med Montessoripedagogik är materialet viktigt vid 

introduktion av nya områden och moment i undervisningen. En lärare lyfter fram att hen 

föredrar att introducera nya områden och begrepp. ”När jag ska introducera nya 

områden och begrepp till exempel decimalform. När man introducerar det, att visa på 

delen av en helhet. Vad det kan innebära, olika, mycket. Att man visar det”. En annan 

lärare lyfter också fram att hen använder olika material för att introducera nya områden 

eller ett nytt delområde i större områden. Läraren säger: ”När jag pratar enskilt med 

eleverna kan jag säga: Nästa lektion så ska jag visa dig vad du kan använda och hur du 

kan jobba för att komma vidare”. 

 

5.4.1.2 Förtydliganden  

Samtliga informanter från de kommunala skolorna lyfter fram att det laborativa 

materialet ofta används för att förtydliga och konkretisera i matematikundervisningen. 

Lärarna berättar att de med hjälp av plockmaterial kan förtydliga symbolspråket. En 

lärare anser att det är viktigt att vara tydlig och förtydliga i undervisningen eftersom det 

leder till förståelse hos eleverna samt att alla elever ”hänger med”. ”Jag brukar visa det 

med pluppar för att förtydliga talen och jag är alltid övertydlig. Till exempel när man 

går igenom talsorterna, först går man ju igenom entalen och då visar man det med de 

här plupparna och sen då tiotalen och hundratalen osv”. En annan lärare lyfter också 
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fram att hen anser att med hjälp av laborativt material kan elever införskaffa sig en 

djupare förståelse. Det här berättar läraren är viktigt framförallt när hen upptäcker att 

eleverna inte följer med. Läraren berättar:  

 
Vi skulle resonera ljus och brinntid. Då pratade vi väldigt mycket och så tände jag ett 

ljus så de fick se vad som händer. Då klippte jag faktiskt remsor som symboliserade ljus 

som man kunde använda. Och då använde jag papper så man kunde se dem. Det blev 

tydligt för dem. 

 

Även informanterna från friskolorna med montessoripedagogik lyfte fram det laborativa 

materialet som en central del för att förtydliga matematiska tal och begrepp.  En lärare 

berättar: ”Det är viktigt att använda laborativt material hela tiden för att visa, 

förtydliga, åskådliggöra!”. En annan lärare säger ”Jag använder det när barnen inte 

förstår för att förtydliga”.  

 

5.4.1.3 Förståelsen  

Alla lärare som arbetar på de kommunala skolorna är eniga om att arbetet med 

laborativt material bidrar till ökad förståelse eftersom eleverna arbetar på ett konkret 

och praktiskt vis. Lärarna berättar att det är enklare för eleverna att befästa förståelse för 

abstrakta symboler och begrepp ifall de får experimentera med laborativt material. En 

lärare berättar att det är viktigt att arbeta med laborativt material för att införskaffa 

förståelse för vad exempelvis ett matematiskt problem innebär. En läraren säger ”Jag 

använder ofta laborativt material för att de ska få förståelse för vad olika problem 

innebär, att man visar det. Vidare konstaterar hen ”Vi arbetar mycket praktiskt för att 

de ska få förståelse, jag vill gärna att de provar sig fram. Det är ju perfekt att ha olika 

färger och prova sig fram. De kommer oftast längre än de som ritar”. En annan lärare 

säger ”Att man laborerar med pengar eller tändstickor eller vad det nu kan vara för att 

för att de ska förstå bland annat hela och delar. 1,7 – vad innebär det av 

något?”. Förståelsen kan även synas utifrån en annan aspekt, det vill säga att läraren 

kartlägger vart eleverna befinner sig genom deras förståelse. En tredje lärare 

nämner ”Annars när vi arbetar med olika tal så tycker jag att det är bra ifall de visar 

hur de räknat med hjälp av laborativt material, det visar om de har förståelsen eller 

inte”. 

Även lärarna som arbetar inom Montessoripedagogik hävdar att arbetet med laborativt 

material skapar en djupare förståelse. En lärare anser att arbetet gynnar elevernas 

lärande och förstärker förståelsen. Hen säger ”Jag använder mig av material för att 

förstärka förståelsen, vilket främjar elevernas lärande”. Som tidigare nämnt kan 

förståelsen även ses ur en annan synvinkel, det vill säga att läraren kartlägger vart 

eleverna befinner sig i sitt lärande genom deras förståelse. Lärarna från friskolorna 

berättar att laborativt material kan användas för att presentera abstrakt matematik på ett 

konkret sätt. En Montessorilärare hävdar att en algoritm kan lösas på olika vis, istället 

för att enbart göra en skriftlig uträkning kan eleverna visa lösningen med hjälp av att 

rita eller använda laborativt material. Läraren hävdar att hen på så sätt kan kartlägga 

elevernas förståelse mellan det abstrakta och konkreta. Läraren berättar ”Kan va bra om 

man tänker: kan du visa denna lösning på ett annat sätt. Kan visa att de förstår något 

genom att visa med laborativt material”.  

5.4.1.4 Begreppsutveckling 

Två av tre informanter från kommunala skolor hävdar att kommunikationen är av 

betydelse i arbete med laborativt material i matematikundervisningen. Lärarna hävdar 
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att de talar mycket tillsammans i klassen för att befästa olika matematiska begrepp 

samtidigt som de laborerar. En lärare berättar: ”Det är givet att använda laborativt 

material när man till exempel jobbar med volym och mått, då är det viktigt att prata 

samtidigt som man gör för att få begreppen för att fästa kunskapen i minnet”. En annan 

lärare säger:  

 
Laborativa materialet bidrar till att språket utvecklas eftersom man talar vid 

laborationer. Det uppkommer nya begrepp i samband med språket och 

kommunikationen. I och med att materialet i sig inte lär ut matematik är det viktigt att 

prata kring det som görs under laborationens gång. 

 

Tillika kommunala lärare nämner Montessoripedagogerna att laborativt material är en 

bidragande faktor till begreppsutveckling. Montessoripedagogerna hävdar att när 

eleverna manipulerar och plockar med olika laborativa material så utvecklar de nya 

begrepp eftersom de ofta pratar samtidigt som de arbetar praktiskt. ”Om vi exempelvis 

pratar om cirklar då kan jag plocka fram mina kort med figuren och begreppen där 

bland annat begrepp som radie och diameter finns med. Det är typ som ett memory spel 

där man får koppla ihop figur med begrepp”.  

 

5.4.2 Skillnader mellan kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik 

 

5.4.2.1 Stöd för minnet 

En av tre informanter belyser att arbete med laborativt material kan leda till att eleverna 

kopplar samman undervisningstillfället med arbetsmaterialet och språket. En informant 

säger ”Sist vi jobbade med vikt och volym så använde jag mig av vattenflaskor så då 

kanske eleverna kommer ihåg att vi plaskade med vatten och hällde upp samtidigt som 

vi satte ord på det vi gjorde”.  

 

Samtliga av informanterna som arbetar med Montessoripedagogik berättar att laborativt 

material kan fungera som ett stöd för minnet hos eleverna genom att koppla tillbaka till 

ett specifikt föremål. En av lärarna berättar:  

 
Matematiken bygger ju enormt mycket på att man jobbat med det som tre, fyra och 

femåring och hela tiden koppla tillbaka till det. Vi kan ju hoppa tillbaka till det rosa 

tornet när vi jobbar med volym. Till exempel kan man säga: En kubikcentimeter - 

Kommer ni ihåg det rosa tornet? Jaha, säger eleverna då och så kan man ta fram det 

rosa tornet igen. 

 

En annan informant berättar ”När man använder ett specifikt material under en lektion 

när man till exempel arbetar med volym så kan eleverna tänka tillbaka hur vi använde 

kannan”. 

 

5.4.2.2 Positiv matematik 

Ingen av lärarna som arbetar på kommunala skolorna tar upp att det laborativa 

materialet bidrar till en positiv undervisning. Samtidigt framkommer det inte heller att 

de inte anser att det skapar en rolig matematikundervisning. Till skillnad från lärarna 

från de kommunala skolorna belyser lärarna som arbetar med Montessoripedagogik att 

laborativt material skapar en rolig och positivt matematikundervisning som bidrar till ett 

större intresse för matematiken. En lärare säger ”Vissa elever tänker: Wow! Vad roligt 

det är att lägga upp detta och göra. När de tycker att något är roligt så lär dem sig ofta 

mer”. Läraren poängterar också ”Eleverna ska känna att jag har skapat en plats som är 

viktig, här finns kul saker som ska stimulera”. En annan lärare berättar att barn som går 
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i friskolor med Montessoripedagogik har arbetat med laborativt material tidig ålder, 

vilket leder till att eleverna blir trygga med materialet och kan vara förebilder för elever 

i yngre åldrar. Läraren anser att genom trygghet skapas glädje. Läraren säger:  

 
När de är så stora att de går i fyran och femman är de väldigt stolta över att kunna 

använd materialet, de är väldigt fina förebilder då för elever i de lägre årskurserna som 

ser dem och det kan ju generera att man är stolt över att arbeta med materialet och då 

blir matematiken rolig.  

 

Vidare berättar hen också: ”Man känner trygghet, man känner glädje, man känner igen 

det och då är det tryggt och då är det bra och då lär jag mig mycket. Jag blir inte rädd 

för att lära mig något nytt”. 

 

5.4.2.3 Förstärkt stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter  

Två av tre informanter från de kommunala skolorna hävdar att de anser att laborativt 

material i undervisningen gynnar alla elever men betonar framförallt elever i 

svårigheter. De berättar att det är viktigt att det laborativa materialet ”inte enbart ska 

fastna” hos elever i svårigheter vilket det ibland enligt dem tenderar att göra. En lärare 

säger: 

 
Med elever i svårigheter plockar jag ofta in plockmaterial för att det ska bli konkret och 

tydligt för det som man jobbar med. Man tar till exempel in pluttar för att visa vilket 

värde talet 9 har. Men generellt tror jag tyvärr att laborativt material i många fall 

hamnar hos elever i svårigheter.  

 

En annan lärare framhåller att hen upplever laborativt material som positivt för alla 

elever men att hen väljer att behålla materialet under en längre tid med elever i 

svårigheter. Läraren säger ”När vi gick igenom klockan gick jag igenom det i helklass 

lite mer sammanfattat men för de elever som behövde mer stöd hade jag extra 

genomgångar där jag gick igenom det tydligare. Jag gav dem olika knep som man 

behöver kunna och visa det med hjälp av en klocka”. 

 

Lärarna med Montessoripedagogik betonar att det laborativa materialet används 

kontinuerligt i matematikundervisningen. De förklarar att arbetet med laborativt 

material är en central del i Montessoripedagogiken och därmed väljer dem att använda 

det i undervisningen oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på i matematiken. Lärare 

berättar att det finns stegringar i materialet beroende på var i undervisningen eleven 

befinner sig. Läraren säger: 
 

Inom Montessoripedagogiken är det vanligt att man har stegringar i övningar med 

hjälp av materialet som ska göras på speciella sätt. Det man har gjort är material som 

kan stegras till mer abstrakt. Som här till exempel då har man ju, istället för att ha 

guldpärlor som visar ental så är det istället en bricka med ental och här är de… Här är 

ju en guldpärla pytteliten. Tiotal – här har du ju tio guldpärlor som sitter ihop. Vid 

hundratal är det ju hundra. Sen tusental… 

 

En annan lärare säger att vissa elever behöver längre tid att erhålla kunskap vid ett visst 

material”Man kanske behöver håller på med materialet lite längre. Man behöver längre 

tid till att befästa 2:ans tabell till exempel”. 
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5.4.2.4 Placering av material 

Lärare från kommunala skolor berättar att materialet oftast finns i andra rum eller på en 

vagn som tas med till undervisningen (se nedan under rubriken Tillgång och placering 

av material). Till skillnad från kommunala lärare lyfter Montessoripedagogerna fram att 

materialet finns och syns ständigt i klassrummet eftersom det ska vara en självklarhet 

för eleverna att ha det som en nära tillgång. Därmed anser lärarna att eleverna bjuds in 

till användandet på ett naturligt sätt. ”Materialet ska finnas överallt i klassrummet, det 

ska ligga framme och det ska vara lättillgängligt”.  

 

5.5 Hinder och utmaningar med laborativt arbetssätt 

 

5.5.1 Likheter mellan kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik 

 

5.5.1.1 Lekstund  

Samtliga informanter från de kommunala skolorna belyser att de ibland upplever arbetet 

med laborativt material som en lekstund istället för ett lärandetillfälle. Informanterna 

berättar att fastän laborationer är en tillgång till lärandet så kan det ibland resultera i 

oönskade aktiviteter. De här tillfällena kan bland annat leda till att material går sönder 

eller slarvas bort. En lärare berättar ”Ibland kan det laborativa materialet inte användas 

som man önskat eftersom man börjar leka med det istället”. En annan lärare säger: Vid 

vissa tillfällen funkar det ju inte att ha materialet på bänkarna för då slutar det ofta 

med att de hamnar lite överallt eller att de börjar leka med det istället eller att det 

slarvas bort delar”. Även en tredje lärare påpekar detta och säger: ”Sen ibland kan det 

sluta med att någon börjar bygga torn istället, att man glömmer bort vad det är man ska 

göra och så gör man annat istället”. 

 

Även informanterna som arbetar med Montessoripedagogik berör att materialet ibland 

används till andra ändamål än det som är planerat. ”Det händer att man leker med 

materialet för mycket, man tänker: Vilka fina pärlor eller kulor och så börjar man 

bygga mönster med det istället. Man fastnar helt enkelt i att det är fint och mysigt. 

Eleverna kan då ha sönder eller slarva bort material” berättar en lärare.  

 

5.5.1.2 För gammal för att laborera?  

Två av tre informanter från de kommunala skolorna berättar att de ibland upplever att 

elever tar avstånd från laborativt material eftersom de anser att de är ”för gamla” för 

arbetssättet. Lärarna lyfter fram att elever anser sig inte längre vara på en nivå där de 

behöver laborera med material och vill istället räkna med symboler. Lärarna framhåller 

vidare att det är ”just därför” det är viktigt att arbeta med laborativt material för att 

involvera det till en naturlig del av klassrumsarbetet i matematiken. En av 

informanterna berättar ”Det man har märkt av hos elever när de kommer upp till 

mellanstadiet, då är ju att de inte gärna vill arbeta med laborativt material. De tycker 

att de har blivit så stora och då ska de inte göra det för då vill de använda sig av 

siffror”. En annan av informanterna berättar att hen i vissa fall upplever att det inte är 

lika naturligt för elever att arbeta med laborativt material ifall de inte ligger framme i 

klassrummet och därmed kan det bli ”jobbigt” för eleverna att arbeta med materialet. 

Läraren säger: Med tanke på att det inte finns så mycket material och man delar med 

andra kollegor är det inte alltid så enkelt att ha det framme i klassrummet som man 

hade önskat.. och då kan elever ibland tycka det är lite jobbigt att man själv sitter med 

ett material”. 
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Informanterna som arbetar med Montessoripedagogik berättar att de upplever att det 

laborativa materialet är en naturlig del i matematikundervisningen. Enligt lärarna beror 

det i stort sett på att materialet är en central del inom Montessoripedagogiken och att 

elever får möta materielen redan från en tidig ålder som sedan finns kvar under hela 

grundskolegången. Men lärarna har vid ett fåtal tillfällen upplevt att eleverna känt sig 

för gamla för det laborativa arbetssättet. En av läraren berättar ”Ibland kan det kännas 

som att vissa som går i sexan kan tycka att det är lite jobbigt att jobba med laborativt 

material och då kommer ofta uttryck som: Men åhh, måste jag jobba med det?”.  

 

5.5.1.3 Hämmar lärandet 

Två av tre lärare som arbetar kommunalt berättar att laborativt material kan ibland 

hämma kunskapsutvecklingen i matematik istället för att främja den. Lärarna påstår att 

när eleverna erhållit den abstrakta kunskapen så är det inte längre en nödvändighet att 

arbeta med material eftersom de inte går framåt i utvecklingen. En av lärarna berättar 

”När eleverna har fått grepp om det abstrakta tänket genom att ha använt material 

tycker jag att man inte längre behöver använda laborativt eftersom då tar de bara 

längre tid. Tycker man ska använda det till en viss gräns”. 

 

Likaså belyser samtliga lärare med Montessoriutbildning att laborativt material kan 

skapa mer hinder än nytta i elevernas matematikinlärning vid vissa tillfällen när 

eleverna har erövrat det abstrakta tänket. ”När eleverna har fått in sambandet mellan 

det de gör konkret och abstrakt och verkligen förstår det abstrakt då är det bättre att 

plocka bort materialet eller gå vidare med mer abstrakt material” berättar en lärare. En 

annan lärare berättar ”Om en elev har det abstrakta tänket så vet jag inte ifall det 

gynnar att ha kvar materialet”  

 

5.5.2 Skillnader mellan kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik 

 

5.5.2.1 Tillgång och placering av material  

Som tidigare nämnt finns materialet hos de kommunala lärarna på specifika platser 

såsom i ett rum utanför klassrummet eller på en vagn som tas med till undervisningen. 

De berättar att tillgången av material är begränsat, vilket resulterar i att flera klasser får 

dela på föremålen. I och med att materialet inte är synligt eller ständigt finns nära till 

hands försvårar det användningen för lärarna. Lärarna berättar att de hade önskat att de 

hade haft närmare och mer tillgång till material. ”Just nu har vi materialet på en hylla i 

ett grupprum eftersom jag och en kollega delar på det eftersom vi kände att var och en 

fick så lite. Det blev mer om vi slog ihop det” säger en av lärarna. En annan lärare 

nämner ”Det är ett hinder att man inte har det på plats. Det hade varit lättare om man 

hade haft ett uppdukat bord som barnen är vana att gå till och använda”.  

 

5.5.2.2 Görande istället för tänkande 

Till skillnad från de kommunala skolorna nämner Montessoripedagogerna att lärare 

måste vara medvetna om vad, hur och varför de väljer att arbeta med laborativt material. 

De anser att det är viktigt att det inte blir görande utan lärande och tänkande. En lärare 

säger:  

 
Det måste finnas medvetenhet för att kunna koppla ihop matematiken i det. Det krävs 

den här bron mellan mattetänket och det man gör med det laborativa materialet så att 

det inte bara blir ett görande. Hur kan vi använda det? Hur kan vi utifrån de 

erfarenheter vi har använda oss i nästa uppgift. Det är det som kan bli faran med 

laborativt material, att det stannar i görandet. Man kan inte göra det bara för att det är 
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roligt, utan man måste ha en bakomliggande tanke med det annars blir det inget 

lärande.  

 

En annan lärare berättar ”Då satt man bara och lekte med materialet utan att förstå den 

bakomliggande tanken med det”. Det finns inget som tyder på att lärarna från de 

kommunala skolorna inte håller med Montessoripedagogerna, dock har de kommunala 

lärarna inte lyft fram det här vid intervjuerna.  

 

Sammanfattningsvis går det urskilja att lärare från kommunala skolor och lärare från 

friskolor med Montessoripedagogik har i stort sätt många liknande tankar och 

reflektioner angående arbetssättet med laborativt material. Lärarna från respektive 

skolor anser att materialet är givande vid områden såsom i bråk- och decimaltal samt att 

det laborativa materialet bidrar till förtydligande och konkretisering vid introduktion. 

Men det finns även vissa skillnader, exempelvis att lärarna från Montessoriskolor anser 

att det laborativa materialet fungerar som ett stöd för minnet och att kommunala lärare 

anser att materialet leder till ett förstärkt stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter.  
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6. Analys 
I följande avsnitt presenteras en jämförelse mellan resultatet från intervjuerna och 

tidigare forskning.  

 

6.1 När väljs det laborativa arbetssättet? 
Rystedt och Trygg (2013) hävdar att det laborativa arbetssättet kan leda till att eleverna 

utvecklar begrepp i områden som bråk. Det här kan ske genom att olika bråkdelar 

jämförs med hjälp av till exempel cuisenairestavar. Malmer (2002) belyser att 

decimaltal är ett matematiskt område där laborativt material kan tillämpas. Författaren 

tar upp att meterlinjalen är ett material som kan användas för att tydliggöra de mindre 

delarna mellan exempelvis talen 0 och 1. Lärarna som arbetar på kommunala skolor 

lyfter fram att de alltid väljer att använda laborativt material vid arbete med bråk- och 

decimaltal. De anser att områdena är abstrakta och behöver konkretiseras, vilket kan 

göras med bland annat meterlinjalen och bråkcirklar. Samtliga lärare som arbetar på 

friskolorna berättar att ett laborativt arbetssätt är en central del i 

matematikundervisningen. Fastän det laborativa arbetssättet är centralt i undervisningen 

berättar lärarna att det finns vissa områden där de alltid väljer att använda material 

såsom vid bråk- och decimaltal. Lärarna anser att det är viktigt att få flera upplevelser 

när matematiken är abstrakt. Ett annat område som både tidigare forskning och 

informanterna lyfter fram är laborativt arbetssätt vid problemlösning. Rystedt och Trygg 

(2013) berättar att tärningar kan vara ett välfungerande material för att finna lösningar 

på problemen. Lärare från kommunala skolor berättar att problemlösning är ett område 

som kräver många olika strategier och att laborativt material är en av dem. Likaså 

berättar Montessorilärarna att materialet är passande i samband med problemlösning för 

att på så vis konkretisera och synliggöra det abstrakta.  

 

Malmer (2002) framhåller att det är viktigt att arbeta med laborativt material vid 

områdena vikt och volym. Författaren belyser att det är av betydelse att elever får känna 

och lyfta olika vikter för att kunna uppskatta olika och lika tyngder. Vidare skriver 

Malmer att vid arbete med volym kan lärare tillsammans med elever prova på att bygga 

en kubikmeter för att på så vis få en verklighetssyn angående volym. Lärare som arbetar 

på kommunala skolor berättar att laborativt material bör tillämpas vid områdena vikt 

och volym för att konkretisera innehållet av olika vikter och volym. Tillika kommunala 

lärare berättar Montessorilärarna att det är av stor relevans att laborera i samband med 

vikt och volym. 

 

Löwing och Kilborn (2002) betonar att det laborativa materialet kan användas vid arbete 

med addition och de tre andra räknesätten. Författarna lyfter fram ett exempel på hur 

cuisenairestavar kan användas vid räkning av addition. Lärarna från kommunala skolor 

nämner inte att det laborativa materialet kan användas till de fyra räknesätten. 

Montessorilärarna är däremot eniga om att ett laborativt arbetssätt är lämpat för arbete 

med de olika räknesätten. Det här eftersom det är givande och att en tydligare koppling 

kan göras mellan det konkreta och abstrakta med till exempel guldpärlor och klossar. 

Ett annat matematiskt område som McIntosh (2008) lyfter fram är positionssystemet 

och skriver ifall det kombineras med laborativt material och samtal så kan eleverna få 

en bredare förståelse. Det här kan enligt författaren ske med tiobasmaterial. 

Informanterna lyfter inte fram den här aspekten.    

 

Sammanfattningsvis tar samtliga lärare upp att det laborativa materialet används inom 

matematiska områden såsom bråk- och decimaltal, problemlösning samt vikt och 
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volym. Forskningen lyfter fram förslag till hur det laborativa materialet kan användas 

vid arbete inom de olika områdena. Enbart Montessorilärarna belyser att det laborativa 

materialet tillämpas vid de fyra räknesätten, vilket även forskning lyfter fram. 

 

 

6.2 Möjligheter och fördelar med laborativt arbetssätt 
Berggren och Lindroth (2004) lyfter fram att det laborativa materialet bidrar till en 

positiv undervisning som skapar ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna. Det här kan 

sammankopplas med svaren från Montessorilärarna där de berättar att laborativt 

material kan skapa en rolig, positiv och lärorik matematikundervisning. En av lärarna 

anser att när eleverna finner undervisningen rolig och intressant finner de glädjen och 

där igenom lär de sig mer. Det framkommer inte vid intervjutillfällena vad de 

kommunala lärarna anser om den ovannämnda aspekten. Enligt Jerlang (2008) förklarar 

Piaget att när elever upplever undervisningen som intressant har de enklare för att ta till 

sig kunskap. 

 

Berggren och Lindroth (2004) belyser att laborativt material kan gynna elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det här bekräftas av informanterna från de kommunala skolorna. En 

lärare berättar att hen ofta använder laborativt material för att konkretisera den abstrakta 

matematiken för samtliga elever men framförallt för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Malmer (2002) lyfter bland annat fram att om lärare låter elever i läs- och 

skrivsvårigheter arbeta med laborativt material kan eleverna koncentrera sig under en 

längre tid jämfört med deras annars korta koncentrationstid. Trots att informanterna 

berättar att laborativt material gynnar elever i läs- och skrivsvårigheter lyfter de inte 

fram samma aspekter som forskningen. Istället berättar en av lärarna att hen väljer att 

repetera med hjälp av material för elever i läs- och skrivsvårigheter. Montessorilärarna 

belyser det här ur en annan aspekt och berättar att ett laborativt arbetssätt är alltid 

centralt i pedagogiken. Vidare berättar lärarna att det finns det olika stegringar i 

materialet beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på i sin utveckling.  

 

Berggren och Lindroth (2004) skriver att laborativt arbetssätt kan utveckla elevernas 

språk- och begreppsförråd. Även informanterna från både kommunala och friskolor 

poängterar vikten av att samtala i klassen under laboration för att befästa olika 

matematiska begrepp. Samtliga kommunala lärare berättar att det uppkommer nya 

begrepp i samband med språket och att det inte är materialet i sig som lär ut matematik 

utan det är vid samtal under laborationens gång. Även Montessorilärarna är eniga om att 

arbetssättet bidrar till en begreppsutveckling när eleverna bland annat spelar 

begreppsspel. 

 

Berggren och Lindroth (2004) framhåller att samtidigt som elever diskuterar och 

laborerar skapar dem ett minne för den specifika stunden, vilket de kan associera 

tillbaka till och på så vis koppla samman det laborativa materialet med det som lärdes. 

När eleverna sedan tänker tillbaka till den specifika stunden drar de nytta av sina 

tidigare erfarenheter.  Jerlang (2008) lyfter fram Piagets kunskapsteori där Piaget 

förklarar att människan utvecklas utifrån tidigare erfarenheter i livet. Informanterna från 

friskolorna berättar att laborativt material kan fungera som ett stöd för minnet eftersom 

de kan sammankoppla materialet med det specifika tillfället det användes. Genom att 

tänka tillbaka på materialet kan de även komma ihåg vad och hur de lärde sig. Lärarna 

säger att eleverna på så sätt drar nytta av sina tidigare kunskaper och erfarenheter.  
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Rystedt och Trygg (2005) framhåller att det laborativa arbetssättet leder till förståelse 

inom flera matematikområden genom att läraren organiserar en välplanerad 

undervisning. Rystedt och Trygg (2005) framhåller att de elever som arbetar med 

laborativt material presterar ofta bättre till skillnad från de som inte gör det och får 

därmed högre resultat.  Lärarna från de kommunala skolorna är eniga om att ett 

laborativt arbetssätt bidrar till en starkare förståelse eftersom det abstrakta 

konkretiseras. En av lärarna påpekar även att elever som arbetar med material 

presenterar bättre än de som ritar. Även Montessorilärarna belyser att förståelsen 

utvecklas i samband med laborativt arbete och främjar elevernas lärande. Berggren och 

Lindroth (2004) framhäver att läraren kan kartlägga elevernas kunskaper genom ett 

laborativt arbetssätt. På så vis kan läraren få en översikt vart eleverna befinner sig i sitt 

lärande. Lärarna från friskolorna berättar att laborativt material kan användas för att 

presentera abstrakt matematik på ett konkret sätt. En Montessorilärare hävdar att en 

algoritm kan lösas på olika vis, istället för att enbart göra en skriftlig uträkning kan 

eleverna visa lösningen med hjälp av att rita eller använda laborativt material. Läraren 

hävdar att hen på så sätt kan kartlägga elevernas förståelse mellan det abstrakta och 

konkreta. 

 

Skolverket (2011:b) skriver att det är viktigt att skapa en varierad undervisning med 

hjälp av laborativt material, vilket även McIntosh (2008) och Moyer (2001) bekräftar. 

Skolverket hävdar att det är av betydelse att inte enbart använda läroboken i 

undervisningen. Det här lyfter varken kommunala eller friskolelärarna upp under 

intervjutillfällena, vilket således är en olikhet mellan tidigare forskning och studiens 

resultat. Ett annat område som Skolverket belyser är färdighetsträning i samband med 

laborativt material och förklarar att elever med hjälp av spel kan öva på den kunskap 

som de redan besitter. Syftet med färdighetsträningen är bland annat att befästa 

kunskaper i långtidsminnet för att på så vis skapa ett flyt i tankar och uträkningar. Ingen 

av informanterna lyfter fram att laborativt material används i samband med 

färdighetsträning. Det finns inget som tyder på att lärarna inte delar åsikten men 

framkommer inte heller under intervjun att de gör det. 

 

Majoriteten av lärarna från de kommunala skolor och friskolorna lyfter fram flera 

viktiga aspekter som de finner med det laborativa arbetssättet. Lärarna hävdar att det 

laborativa materialet kan tillämpas vid introduktion och förtydligande. Enligt de 

kommunala lärarna är laborativt material ofta fördelaktigt när nya matematiska områden 

ska introduceras. Likaså belyser friskolelärarna att laborativt material används när nya 

områden, delområden och begrepp ska presenteras. Samtliga lärare både från 

kommunala skolorna och friskolorna berättar att laborativt material kan skapa många 

möjligheter eftersom det är förtydligande. Jerlang (2008) lyfter fram Piagets fjärde 

stadie där eleverna befinner sig när de är i 11/12-15 års ålder. Författaren skriver att 

Piaget hävdar att elever i de åldrarna börjar utveckla ett abstrakt tänkande men att det är 

viktigt att inte utesluta laborativt arbetssätt från undervisningen för tidigt eftersom det är 

en tillgång när nya områden ska introduceras. Den tidigare forskningen poängterar inte 

betydelsen av laborativt material i samband med förtydligande i 

matematikundervisningen. 

 

Sammanfattningsvis lyfter Montessorilärarna till skillnad från de kommunala lärarna 

fram att laborativt material bidrar till en positiv matematikundervisning och ger stöd till 

elevernas minnen, vilket även forskningen styrker. Både lärare från kommunala 

respektive friskolorna berättar att laborativt arbetssätt kan gynna elever i läs- och 

skrivsvårigheter, utveckla elevernas begreppsförråd, skapar förståelse och förtydligande 
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mellan det abstrakta och konkreta samt underlättar vid introduktion av matematiska 

områden. Det här bekräftar även tidigare forskning.  

  

6.3 Hinder och utmaningar med laborativt arbetssätt 
Malmer (2002) framhåller att lärare som arbetar med ”äldre” elever ofta undviker att 

arbeta med laborativt material eftersom de får uppfattning av att eleverna anser 

arbetssättet som barnsligt. Vidare skriver författaren att det är viktigt att se förbi den 

negativa inställningen till materialet och istället se möjligheterna med arbetssättet. 

Lärarna som arbetar på de kommunala skolorna tar upp att eleverna kan ibland vara 

ovilliga till att laborera eftersom de känner sig för gamla för arbetssättet. Dock 

poängterar lärarna att det är ”just därför” det är av vikt att arbeta med material för att på 

så vis involvera det till en naturlig del av matematikundervisningen. Till skillnad från 

kommunala lärarna anser Montessorilärarna att det laborativa materialet är en naturlig 

del av matematikundervisningen eftersom det är en central del av pedagogiken där 

eleverna möter material redan från unga år. Men det har uppstått tillfällen när lärarna 

har uppfattat att elever känt sig för gamla för arbetssättet. Jerlang (2008) tar upp Piagets 

kunskapsteori som innefattar bland annat att elever utvecklas i olika stadier och när de 

är i åldrarna 11/12-15 ska elever utveckla ett abstrakt tänkande men det är viktigt att 

inte utesluta det konkreta arbetssättet eftersom det är en central del för det specifika 

stadiets lärande. 

 

Ett annat hinder som lärare finner med det laborativa arbetssättet är tillgången och 

placeringen av material. Lärarna från de kommunala skolorna påpekar att materialet 

finns på särskilda platser eftersom utbudet på material är begränsat. Det här berättar 

lärarna försvårar användning eftersom det finns ett begränsat utbud som inte är nära till 

hands. Skolverket (2011:b) skriver att skolor i många fall kan vara begränsade i tillgång 

och utbud av material. Vidare poängterar författarna att det är av vikt att inte fastna vid 

ett särskilt material utan att ha ett bakomliggande syfte och orsak till dess användning. 

Därmed ska läraren inte använda material som finns tillgängliga för stunden utan 

ändamål. För Montessorilärarna är tillgång och placering av materialet inget hinder 

eftersom de har ett stort sortiment av material som är synligt i klassrummet. Berggren 

och Lindroth (1998) skriver att det är viktigt att ha materialet inom räckhåll. 

 

Skolverket (2003) tar upp att ett laborativt arbetssätt kan leda till stök och oordning i 

klassrummet. Rystedt och Trygg (2010) belyser att elever i samband med arbetssättet 

kan bli högljudda, förstöra eller slarva bort materialet. Lärarna från de kommunala 

skolorna berättar att ett laborativt arbetssätt ibland kan resultera i oönskade aktiviteter 

såsom till lekstund, stökighet och att material förstörs eller försvinner. Tillika de 

kommunala lärarna framhåller Montessorilärarna att materialet kan användas till andra 

ändamål än det planlagda. 

 

Moyer (2001) har i sin studie kommit fram till att lärare i sin undervisning skiljer 

mellan ”rolig” och ”riktig” matematik. Författaren hävdar att den roliga matematiken 

syftar till laborativt material som enbart används som belöning medan den riktiga 

matematiken innefattar läroboken, penna och papper. Enligt Moyer förklarar lärarna att 

det laborativa materialet inte är nödvändigt för elevernas lärande och sammankopplas 

därmed inte med den verkliga matematiken. Det här nämner varken lärarna från de 

kommunala skolorna eller Montessorilärarna eftersom båda skoltyperna anser att 

laborativt material kan leda till lärande hos eleverna. 
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En viktig aspekt som lärarna från både kommunala skolorna och friskolorna lyfter fram 

som ett hinder är att det laborativa arbetssättet kan hämma elevernas lärande. De 

berättar att när eleverna erhållit den abstrakta kunskapen är det inte av relevans att 

arbeta vidare med material. Lärarna hävdar att materialet antingen utesluts helt för det 

specifika området eller att de går vidare med ett material vars funktioner är mer 

abstrakta. Det här är inget som berörs av den tidigare forskningen  

 

Ett annat hinder som enbart Montessorilärarna lyfter fram är att det laborativa 

arbetssättet kan övergå till ett ”görande” istället för tänkande, vilket därmed resulterar i 

att lärandet försvinner. Lärarna berättar att det är viktigt att lärare är införstådda i vad, 

hur och varför materialet ska användas. Rystedt och Trygg (2005) framhäver att läraren 

behöver vara medveten om de didaktiska frågorna, vilka är: vad, hur och varför vid 

planering av aktivitet för att eleverna ska få en djupare förståelse för innehållet och 

syftet. Det finns inget som tyder på att de kommunala lärarna inte instämmer men det är 

inget som framkommer under intervjun. 

 

Sammanfattningsvis lyfter samtliga lärare fram att laborativt arbetssätt kan leda till stök 

och andra oönskade aktiviteter samt hämma elevers lärande. Tidigare forskning stödjer 

att laborativt arbetssätt kan leda till stökighet och oordning. Lärarna från de kommunala 

skolorna poängterar att de upplever att elever kan känna sig för gamla för arbetssättet, 

medan forskningen visar att lärare kan ta avstånd från arbetssättet eftersom de tror att 

eleverna känner sig för gamla. Montessorilärarna hävdar att de enbart ett fåtal gånger 

upplevt att eleverna känt sig för gamla. Lärarna från kommunala skolorna tar upp att 

tillgången och placeringen av material begränsar deras arbete, vilket även forskning 

påvisar. Till skillnad från kommunala lärarna lyfter Montessorilärarna upp att 

arbetssättet kan resultera i ett görande istället för tänkande.  
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7. Diskussion  
 

7.1 Metoddiskussion 
I den här kvalitativa studien ansågs intervjuer vara den mest lämpade metod för att göra 

sig underrättad om lärares reflektioner. Informanterna fick inte på förhand veta vad som 

skulle behandlas under intervjun för att säkerställa validitet, annars kunde de förbereda 

och anpassa svaren utefter ämnet. Samtidigt hade lärarna kunnat redovisa tydligare och 

utvecklade svar om de fått förebereda sig inför intervjuerna.  

 

Semistrukturerade intervjuer användes som enligt Bryman (2011) innebär att forskaren 

utgår från en intervjuguide med en del förbredda frågor. Informanterna skulle få 

möjlighet att känna sig bekväma och därmed svara utifrån sina egna erfarenheter utan 

begränsningar. Genom intervjuguiden kunde vi utgå från en mall som stöd för samtalen 

för att på så vis inte förlora den röda tråden under intervjun. Samtidigt valde vi i 

intervjuguiden att undvika ja- och nej frågor eftersom omfattande och utvecklade svar 

önskades. I och med att semistrukturerade frågor användes kunde informanternas svar 

kopplas samman med flera frågor i intervjuguiden och därmed valde vi bort att ställa de 

frågor som vi ansåg redan blivit besvarade. Om strukturerade intervjuer hade valts hade 

specifika frågor ställs till informanterna, vilket hade begränsat svaren. Johansson och 

Svedner (2010) hävdar att vid strukturerade intervjuer utgår intervjuaren utifrån enbart 

förutbestämda frågor. Vid intervjun ville vi som tidigare nämnt anpassa våra frågor 

utifrån situationen och de svar som informanterna gav.  

 

Att ha intervjuer som metod begränsar antalet informanter eftersom det tar tid att både 

genomföra, tyda och transkribera. Om flera intervjuer hade genomförts hade det 

eventuellt kunna bidra till större spridning i svaren, vilket möjligen hade kunnat leda till 

att svaren blivit mer sanningsenliga. Intervjutillfällena spelades in med hjälp av $en 

mobiltelefon, vilket underlättade intervjuns riktning framåt. Om vi istället valt att 

anteckna hade det kunnat påverka informanten på så sätt att de hade blivit störda och 

hade begränsat sina svar. Viktig information hade kunnat gå förlorad eftersom det är 

tidskrävande att skriva. 

 

I studien undveks observationer eftersom det kunde bidra till att lärarna utformade 

lektioner som var anpassade utefter det vi ville undersöka och därigenom kunde det 

minska studiens trovärdighet. Observation valdes även bort eftersom vi ansåg att det 

inte skulle ge tydliga svar på lärares reflektioner och inställningar kring laborativt 

material. Vid observationer går det enbart att urskilja en viss del av lärarens synsätt och 

hur de arbetar med laborativt material men det går exempelvis inte observera lärares 

tankar och hur undervisningen planerades. Om observationer hade valts hade resultatet 

eventuellt fått en bredare stomme, men det hade bidragit till att vi fått informera 

informanterna om studiens ämne, vilket annars eventuellt hade kunnat leda till alltför 

många observationer.   

 

7.2 Resultatdiskussion 
Den här studien visar att det inte finns övergripande skillnader mellan hur lärare från 

kommunala skolor respektive lärare från friskolor med Montessoripedagogik förhåller 

sig till laborativt arbetssätt. Men det finns ett fåtal och mindre skillnader i lärares 

reflektioner gentemot arbetssättet.  
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7.2.1 När väljs det laborativa arbetssättet? 
Samtliga lärare från både kommunala skolor och friskolor anser att laborativt material 

kan tillämpas vid många olika matematiska områden och betonar framförallt områdena 

bråk och decimaltal samt vikt och volym. Lärarna berättar bland annat att dessa 

områden är i hög grad abstrakta och behöver därmed konkretiseras. Rystedt och Trygg 

(2013) hävdar bland annat att lärare tillsammans med elever kan arbeta med att jämföra 

olika bråkdelar med hjälp av cuisenairestavar. Det kan vara svårt att förstå sambanden 

mellan bråk och decimaltal och därför krävs det att läraren gör det tydligt för eleverna 

genom att använda olika sorters material. Malmer (2002) framhåller att det är viktigt att 

elever vid områdena vikt och volym får möjlighet till att lyfta och känna på olika vikter 

för att kunna jämföra tyngder. Det är av vikt att läraren tillsammans med eleverna 

provar att lyfta olika tyngder för att erhålla en verklighetsuppfattning. Det är exempelvis 

svårt att förstå innebörden av ”3 kg mjöl” när en individ inte har testat att lyfta det i 

verkliga livet.  

 

Ett annat matematikområde där både lärare från kommunala skolor och friskolor väljer 

att tillämpa laborativt material är vid problemlösning eftersom det är konkretiserande. 

Malmer (2002) betonar att elever uppfattar problemlösningsuppgifter som komplicerade 

och framhåller att laborativt material kan hjälpa eleverna att skapa förståelse. I och med 

att problemlösning inte har en given metod för tillvägagångssätt är det viktigt att läraren 

synliggör och visar flera olika verktyg för att eleverna ska finna den metod som är mest 

lämpad och användbar för dem. Som Montessoripedagogerna nämnde är laborativt 

material en central del inom pedagogiken och fastän det är centralt i 

matematikundervisningen så finns det fortfarande områden där läraren framförallt väljer 

att arbeta med laborativt material. Det här kan bero på att dessa områden är i hög grad 

abstrakta och behöver konkretiseras. Men som även lärarna tar upp är det av betydelse 

att ha det laborativa arbetssättet i åtanke vid samtliga områden inom 

matematikundervisningen. Det här bekräftas inte av tidigare forskning.  

 

Ett matematiskt område som enbart Montessorilärarna lyfter fram är de fyra räknesätten. 

Lärarna nämner att räknesätten är abstrakta och behöver konkretiseras genom bland 

annat guldpärlor och klossar. Även Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten av att 

använda laborativt material vid de fyra räknesätten. Enligt författarna kan eleverna 

använda cuisenairestavar som symboliserar olika siffror i olika tal. Lärarna från 

friskolor med Montessoripedagogik hävdar att hela Montessoripedagogiken grundar sig 

i att laborativt material ska vara en central del i undervisningen och därmed anser 

lärarna att material är viktigt oavsett område. Signert (2012) framhåller att 

Montessoripedagogiken har sin utgångspunkt i arbete med laborativt material. Lärarna 

som arbetar på de kommunala skolorna lyfte inte fram att de använder laborativt 

material vid de fyra räknesätten.  

 

7.2.2 Möjligheter och hinder med laborativt arbetssätt 

Till skillnad från Montessorilärarna tar de kommunala lärarna upp att laborativt material 

gynnar särskilt elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärarna berättar att laborativt 

arbetssätt skapar möjligheter för alla elever men framförallt elever som behöver extra 

stöd. Berggren och Lindroth (2002) framhäver att laborativt material speciellt kan 

understödja elever i läs- och skrivsvårigheter eftersom det verbala språket är i fokus i 

jämförelse med det skriftliga. Författarna hävdar även att elever i läs- och 

skrivsvårigheter har enklare för att koncentrera sig när de arbetar med material. Det är 

viktigt att elever i läs- och skrivsvårigheter får olika verktyg som underlättar den 

abstrakta matematiken. Om elever i läs- och skrivsvårigheter inte fått stöd genom den 
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laborativa undervisningen hade dem troligvis inte fått bästa möjliga chans till förståelse 

för abstrakt matematik. Montessoripedagogerna betonar att det laborativa arbetssättet 

skapar möjligheter till alla elever oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på. Lärarna 

hävdar att det laborativa arbetssättet ständigt ska genomsyra matematikundervisningen. 

Men genom att ständigt använda det laborativa arbetssättet kan det orsaka ett hämmande 

i elevernas lärande ifall eleverna redan har utvecklat ett abstrakt tänk. Dock påpekar 

Montessoripedagogerna att när eleverna behärskar det laborativa materialet ska de 

arbeta vidare mot ett mer abstrakt material. Det är av betydelse att arbeta vidare mot ett 

abstrakt material och tänkande eftersom det är viktigt att inte fastna i det konkreta 

tankesättet. Som lärare är det väsentligt att inte påtvinga eleverna material när de redan 

behärskar det abstrakta tankesättet. Det här är inget som styrks av tidigare forskning.  

 

Montessorilärarna berättar att det laborativa materialet kan bidra till en positiv 

matematikundervisning där eleverna skapar ett intresse för matematiken. Lärarna 

berättar att när eleverna finner undervisningen rolig och intressant finner de även 

glädjen i matematiken och lär sig därmed mer. Enligt Berggren och Lindroth (2004) 

bidrar det laborativa arbetssättet till en positiv matematikundervisning där eleverna blir 

intresserade, nyfikna och motiverade till inlärning. Som lärare är det av betydelse att 

skapa en rolig undervisning, men det är viktigt att vara observant över att den roliga 

matematiken inte blir alltför ”rolig”. Det här kan leda till att undervisningen tappar sitt 

syfte och leder till en lekstund som innebär att eleverna enbart leker med de olika 

materialen utan att ha förståelse för vad de gör. Samtliga lärare från både kommunala- 

och friskolor lyfter fram att laborativt arbetssätt kan leda till lekstund i klassrummet 

som kan resultera i att material förstörs eller försvinner. Även Skolverket (2003) 

poängterar att laborativt arbetssätt kan medföra oordning och stökighet. Rystedt och 

Trygg (2010) betonar att elever kan bli högljudda och ha sönder material. Lärarna från 

friskolorna belyser att arbetssättet även kan leda till ett görande istället för ett tänkande. 

Det är därmed viktigt att som lärare vara medveten om syftet med laborationer.  

 

Till skillnad från kommunala lärare lyfter Montessorilärarna fram att laborativt material 

kan fungera som ett stöd för minnet eftersom eleverna kan sammankoppla materialet 

med det specifika tillfället det användes. Enligt Jerlang (2008) beskriver Piaget att 

människan utvecklas med hjälp av tidigare erfarenheter. Genom att tänka tillbaka på det 

som gjordes vid lektionen med laborativt material kan eleverna även minnas hur de gick 

tillväga och vilka metoder som användes, på så vis tar de hjälp av sina tidigare 

erfarenheter för att sedan bygga på ny kunskap. Malmer (2002) framhåller att det 

laborativa materialet ger stöd för elevernas minnen. Författaren lyfter fram ett kinesiskt 

ordspråk som hon kopplar samman med laborativt arbetssätt som lyder följande ”Man 

hör och man glömmer. Man ser och man minns. Man gör och man förstår” (Malmer 

2002, s.201).  

 

Förståelsen är en annan viktigt aspekt som både lärarna från kommunala skolorna och 

friskolorna tar upp. Samtliga lärare berättar att laborativt material bidrar till en djupare 

förståelse eftersom det abstrakta konkretiseras. Montessorilärarna hävdar även att lärare 

med hjälp av laborativt material kan kartlägga var eleverna befinner sig i sitt lärande 

samt ifall de kan koppla samman det abstrakta och det konkreta. En Montessorilärare 

berättar att en algoritm kan lösas på olika vis, istället för att enbart göra en skriftlig 

uträkning kan eleverna visa lösningen med hjälp av att rita eller använda laborativt 

material. Läraren hävdar att hen på så sätt kan kartlägga elevernas förståelse mellan det 

abstrakta och konkreta. Berggren och Lindroth (2004) hävdar att läraren genom det 

laborativa arbetssättet kan kartlägga elevernas kunskaper och se vart de befinner sig i 
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sitt lärande. Genom att använda laborativt material som en metod kan lärare stämma av 

ifall eleverna förstår kopplingen mellan abstrakt och konkret. 

 

Både lärare från kommunala skolor och friskolor med Montessoripedagogik lyfter fram 

att det laborativa materialet kan nyttjas vid introduktion och när områden ska 

förtydligas. Vid introduktion är det av stor betydelse att samtliga elever införskaffar sig 

förståelse för det matematiska område som behandlas. Därmed är det av vikt att lärare 

använder sig av en metod vid genomgången som är anpassad för alla elever, exempelvis 

för eleverna med fallenhet samt elever i läs- och skrivsvårigheter. Det laborativa 

arbetssättet kan enligt lärarna leda till förtydligande av den abstrakta matematiken, 

vilket är av särskild betydelse för elever som behöver extra repetition. Enligt Jerlang 

(2008) hävdar Piaget att det är viktigt att arbeta med laborativt material eftersom det är 

en tillgång när nya matermatiska områden ska introduceras. Tidigare forskning visar 

inte att laborativt arbetssätt kan leda till förtydligande i matematikundervisningen.  

 

Enligt lärare från kommunala skolor får de uppfattning om att elever tar avstånd från det 

laborativa arbetssättet eftersom de ser sig själva som för gamla. Montessorilärarna 

hävdar att det laborativa arbetssättet är en central del i undervisningen, men att de vid 

ett fåtal tillfällen har upplevt att eleverna känner sig för gamla. Malmer (2002) 

framhåller att lärare som arbetar med ”äldre” elever ofta undviker att arbeta med 

laborativt material eftersom de får uppfattning av att eleverna anser arbetssättet som 

barnsligt. Vidare skriver författaren att det är viktigt att se förbi den negativa 

inställningen till materialet och istället se möjligheterna med arbetssättet. Det är av 

betydelse att lärare lär och medvetandegör att laborativt material är ett verktyg som alla 

andra matematikredskap och att eleverna inte är för gamla för att arbeta med materialet. 

Däremot kan det underlätta ifall materialet finns nära till hands i klassrummet. Lärarna 

från kommunala skolor berättar att materialet är begränsat och placerat i andra rum eller 

på en vagn, vilket bidrar till att det blir svårare att involvera det i undervisningen. 

Lärarna från friskolorna berättar att det laborativa materialet är lättillgängligt och finns 

överallt inne i klassrummet, vilket leder till att det blir enklare att innefatta i 

matematikundervisningen. Enligt Berggren och Lindroth (2004) är det av betydelse för 

elevernas intresse om det laborativa materialet finns i elevernas närhet för att på så vis 

involvera materialet och göra det naturligt i matematikundervisningen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultatet konstatera att lärarna från friskolorna med 

Montessoripedagogik tillämpar det laborativa arbetssättet ständigt i 

matematikundervisningen. Till skillnad från Montessorilärarna arbetar de kommunala 

lärarna för att det laborativa arbetssättet ska bli en naturlig del av undervisningen, vilket 

det ännu inte är på grund av brist på material och dess placering. En annan märkbar 

skillnad är de olika laborativa material som respektive typ av skola väljer att använda i 

matematikundervisningen. Lärarna från kommunala skolor använder vanligtvis 

meterlinjalen, tändstickor, pluppar och klossar. Jämförelsevis använder lärare från 

friskolor med Montessoripedagogik material såsom guldpärlor, pegboard och 

frimärksspelet. Utifrån studiens resultat går det även urskilja att enbart 

Montessorilärarna poängterar vikten av att vara uppmärksam på att laborativt arbetssätt 

inte leder till ett görande istället för ett tänkande.  

 

Slutligen går det konstatera att laborativt material är ett verktyg bland många andra. I 

och med att alla elever lär på olika vis med hjälp av olika strategier är det viktigt att inte 

glömma bort det laborativa materialets guldpärlor och klossar.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat går det att urskilja många intressanta aspekter som kan 

användas till fortsatt forskning. Istället för att undersöka det laborativa arbetssättet 

utifrån lärarnas perspektiv hade det varit intressant att undersöka elevers reflektioner 

gentemot det laborativa arbetssättet. Genom att jämföra elevers uppfattningar från 

kommunala skolor med elever från friskolor med Montessoripedagogik går det att 

urskilja ifall lärares och elevers reflektioner stämmer överrens.  Det här kan göras med 

hjälp av intervjuer men det kan även styrkas genom observationer. Forskaren kan be 

lärarna utforma specifika lektioner under observationstillfället i exempelvis områdena 

problemlösning och bråk för att på så vis undersöka vid vilka specifika områden som 

laborativt material väljs respektive väljs bort. I och med att det inte är ett lärarperspektiv 

som är i fokus kan läraren informeras om vad som ska undersökas. Genom 

observationer kan även en del av elevernas inställningar urskiljas, till exempelvis ifall 

eleverna väljer att leka med materialet eller om de känner sig för gamla för att laborera.  
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Bilaga A 

 

Intervjufrågor 
 

 Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge har du arbetat som 

matematiklärare? Vilket år tog du examen? Kan du berätta om din utbildning.  

 Vad var det som fick dig att arbeta med Montessoripedagogik? 

 Vilka årsgrupper undervisar du i? Antal elever?   

 Vad har ni arbetat med de senaste veckorna i matematiken? Vad har ni gjort/vad 

har ni haft för arbetssätt/hur har ni arbetat? 

 Be läraren berätta om en ”vanlig” lektion. (Hur skulle du beskriva din 

matematikundervisning?) 

 Hur kan andra lektioner än ”vanliga” lektioner se ut? Hur har du samlat 

inspiration till arbetssätten?  

 Har du eller dina kollegor arbetat med laborativt material?  

 Hur har du samlat inspiration till arbetssättet? 

 Hur tror du att dina kollegor/andra på skolan/skolor arbetar med laborativt 

material? 

 Var finns det laborativa materialet? (i klassrummet? Inlåst?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


