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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen gällande lärares användning av laborativt 

material i matematikundervisningen, samt att fördjupa kunskapen om vilka yrkeskompetenser 

som anses vara viktiga för en laborativ undervisningsmetod. För att svara på 

frågeställningarna har en studie med semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts med 

12 lärare från två olika skolor. Intervjuerna har analyserats utifrån den kulturhistoriska 

verksamhetsteorin, ramfaktorteorin samt genom en kategorisering av lärares kompetenser. 

Resultatet visar att samtliga lärare i undersökningen har en positiv syn på den laborativa 

undervisningen, men att faktorer som tillgänglighet av material, specifika behov hos elever 

och tid till planering tycks påverka lärares metodval. Slutligen visar studien på vikten av att 

läraren har ett flertal kompetenser för att undervisa med laborativt material, som exempelvis 

den praktiska- samt den matematikdidaktiska kompetensen. 
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Laboratory mathematics education - A study on how teachers reflect on teaching with 

manipulatives in grades 1-6. 
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1. Inledning 

En matematiklärares uppgift handlar om att lyfta fram och synliggöra matematiken så 

att eleverna ska kunna förstå och ta till sig innehållet i undervisningen (Rystedt & Trygg, 

2010). Den här studien inriktar sig mot hur lärare ser på det laborativa materialet som ett 

medierande verktyg för att ge eleverna möjlighet att få förståelse för matematik och utveckla 

de matematiska förmågorna. Mediering är ett begrepp som beskriver hur lärande sker genom 

olika artefakter och är en grundläggande del i Vygotskijs (1978, refererad i Dysthe, 2003) 

sociokulturella perspektiv. Laborativ undervisning kan innefatta en stor variation av innehåll 

som alla bottnar i praktiska aktiviteter där elever använder flera av sina sinnen i sitt lärande 

(Malmer, 2002; Rystedt & Trygg, 2010; Säljö, 2014).  

Intresset för laborativ undervisning ökar hos lärare i Sverige, vilket dels kan ses 

genom de stora antalet projektansökningar som inkommit till Skolverket och den positiva 

inställningen hos lärare (Rystedt & Trygg, 2010). Trenden har visat på en vilja att utveckla 

den laborativa matematikundervisningen med matematikverkstäder. Dock menar författarna 

till Skolverkets (2011) utvärderingsrapport att för mycket fokus och resurser har lagts på 

material och aktiviteter, på bekostnad av det matematiska innehållet som materialet hade för 

avsikt att belysa. Problematiken blir då att lärare saknar den kompetens som krävs för att 

effektivt utnyttja potentialen i det laborativa materialet. Szendrei (1996, refererad i 

Skolverket, 2011) menar att materialet i sig bara är livlösa föremål och att det är läraren med 

sin undervisning som ger materialet liv och funktion.  

Genom kvalitativa intervjuer med lärare vill vi med denna studie öka kunskapen om 

hur lärare reflekterar kring den laborativa undervisningen. Vi vill med hjälp av vårt ramverk, 

verksamhetsteorin, synliggöra strukturer och relationer inom verksamheten runt den 

laborativa undervisningen och hur dessa påverkas av varandra. Vidare undersöks vilka 

kompetenser som lärare anser är nödvändiga för att kunna genomföra en laborativ 

undervisning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att öka förståelsen gällande lärares användning av laborativt 

material i matematikundervisningen för årskurserna 1–6 utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Vidare önskar vi fördjupa kunskapen om vilka yrkeskompetenser som lärare anser vara 

viktiga för att bedriva denna typ av undervisningsmetod. Studien utgår från nedanstående 

frågeställningar: 

 

1: Hur reflekterar lärare kring användning av laborativt material i matematikundervisningen 

utifrån ett verksamhetsperspektiv? 

 

2: Vilka kompetenser upplever lärare vara nödvändiga för att genomföra 

matematikundervisning med laborativt material? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden redogör vi för hur den laborativa undervisningen kan beskrivas som en 

metod i matematikundervisningen och hur den ses i förhållande till elevers lärande. Vi 

kommer sedan in på effekten av laborativ undervisning utifrån resultat av tidigare forskning 

och studier. Avslutningsvis beskriver vi olika typer av laborativa material, samt hur intresset 

för och satsningen på denna metod ser ut i den svenska skolan.  

3.1 Laborativ undervisning  

Skolverket (2011) beskriver den laborativa undervisningen som en metod snarare än 

ett innehåll. Syftet med metoden handlar inte nödvändigtvis om att skapa variation eller 

aktivera eleverna, men den kan bidra till detta om den genomförs på rätt sätt. Vidare menar 

författarna att elever bör möta det matematiska innehållet på olika sätt för att få möjlighet att 

utveckla de fem matematiska förmågor som beskrivs i kursplanen. I nationalencyklopedin 

(NE, hämtat 2017-03-20) definieras laborativ undervisning som en metod där inlärning sker 

med stöd av experiment och försök. Där kopplas undervisningsmetoden samman med John 

Deweys (2004) princip learning by doing som är en kombination av teoretiska och praktiska 

övningar. Malmer (2002) delar detta synsätt på lärande och anser att undervisningen ska utgå 

från elevernas naturliga intressen, samt innehålla någon form av praktisk aktivitet för att 

lärande ska ske. Många forskare i fältet om laborativ undervisning ställer höga krav på en 

lärares pedagogiska kunskaper och menar att det krävs kompetens hos lärare för att 

genomföra en effektiv laborativ undervisning (Carbonnau, Marley och Selig, 2013; Dewey, 

2004, Malmer, 2002; Skolverket, 2012; Wenglinsky, 2000). Exempelvis uttrycker Carbonnau 

m.fl. (2013) med stöd i deras meta-studie att pedagogens instruktioner och stöd till eleverna är 

den delen som påverkar elevernas lärande mest. 

Vidare anser Dewey (2004) och Malmer (2002) att teori och praktisk aktivitet inte är 

varandras motsatser utan att det praktiska arbetssättet kan vara en väg till att förstå teorin. Det 

fungerar åt båda hållen, där teori kan vara ett sätt att förstå sin omvärld. Det betyder att tanke 

och handling bör ses som en helhet och inte som en enskild handling. Säljö (2013) uttrycker 

detta som att “mänskliga handlingar är i allmänhet en kombination av intellektuell och 

manuell verksamhet” och att dessa redskap är integrerade med varandra och hjälper varandra 

att utvecklas. Exempelvis beskriver författaren mer övergripande hur vi människor använder 

olika redskap för att hantera praktiska problem, såsom hävstångens enkla konstruktion för att 



4 

 

lyfta vanligtvis omöjligt tunga stenar. Teorin har hjälpt oss att göra något annars praktiskt 

omöjligt. 

Rystedt och Trygg (2010), som tillsammans skrivit en kunskapsöversikt om den 

laborativa undervisningen, beskriver det laborativa arbetssättet som en aktivitet där eleverna 

får använda sig av flera sinnen genom att arbeta praktiskt med material på olika sätt och i 

olika syften. De menar att det abstrakta på så sätt görs till någonting mer konkret genom att 

eleverna både får se, röra och flytta olika läromedel. Detta går att koppla till Piagets (1968, 

refererad i Säljö, 2013) synsätt på lärande, i vilket han menade att barns utveckling sker 

genom fysiska och intellektuella erfarenheter och genom att manipulera och undersöka sin 

omgivning. Barn ska tillåtas att vara aktiva, arbeta laborativt och vara nyfikna. Säljö betonar 

vikten av att med undervisningen skapa förståelse och stimulera elevernas egna 

undersökningar.  

Undervisningen med laborativa material i klassrummen kan se olika ut. Engvall 

(2013) har undersökt matematiklärare som använt sig av varierade metoder för att 

konkretisera matematiskt innehåll. Det visade sig att de klassrum där det laborativa materialet 

användes mest var i lärandemiljöer där eleverna själva hade tillgång till materialet. Den 

laborativa undervisningen skedde alltså delvis på elevernas egna initiativ och materialet 

fungerade som ett hjälpmedel för eleverna som de arbetade med på egen hand. Fördelen med 

detta var att materialet fanns tillgängligt för eleverna och att det användes, men nackdelen var 

att lärarens roll i användandet blev mindre.  

Högström, Ottander och Benckert (2006) har i sin studie funnit några övergripande 

teman om hur lärare reflekterar kring deras generella mål med den laborativa undervisningen. 

Den kognitiva aspekten var den mest framträdande. Den handlar om att utveckla elevernas 

förståelse för matematiska begrepp och fenomen, få dem att tänka och reflektera samt knyta 

an till deras vardag och verklighet. De nämner också affektiva och psykomotoriska aspekter, 

som handlar om att undervisningen ska roa och intressera eleverna, men också utveckla deras 

praktiska och manipulativa färdigheter som exempelvis när det kommer till att väga och mäta.  

3.2 Effekt av laborativ undervisning 

Många lärare och pedagoger verkar vara eniga om att laborativ undervisning gynnar 

elevers lärande (Rystedt & Trygg, 2010). En laborativ undervisningsform förefaller skapa ett 

ökat intresse och motivation för matematik, i jämförelse med att arbeta enformigt i en lärobok 

utan några varierade inslag i undervisningen. Genom att låta eleverna använda alla sina sinnen 

kan de koppla ihop det abstrakta med något konkret och på så sätt skapa minnesbilder och 
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befästa kunskaper och begrepp. Negativa synpunkter som Rystedt och Trygg lyfter rörande 

laborativ undervisning är lärare i deras forskning som ifrågasätter betydelsen av arbetssättet, 

anser att det kräver för mycket tid, kostar för mycket och att eleverna upplever det som 

barnsligt. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) anser att det laborativa materialet har sin 

fördel i att lärare och elev kan ha en gemensam referens och utgångspunkt, som också 

underlättar när de diskuterar ett matematiskt problem.  

Det finns ett flertal studier som undersöker vilken effekt det laborativa materialet har 

på elevers lärande. I Sowell (1989) framkom det att användandet av laborativt material över 

en längre tid gav positiva effekter i elevernas kunskapsutveckling. En senare studie av 

Carbonnau m.fl. (2013) visade också på gynnsamma effekter hos elevernas lärande vid 

användning av laborativt material. Denna studie fann även att de största variablerna i 

effektivitet av användandet av materialet hade med lärarens instruktioner att göra. Ett exempel 

på en av de variablerna var hur läraren gav eleverna vägledning och stöd under 

lärandeprocessen. Även Wenglinsky (2000) har i sin forskning kommit fram till att 

lärarinstruktioner är ett viktigt element i den laborativa undervisningen. Men det viktigaste för 

att öka lärandet hos eleverna, enligt författaren, är att de bör få arbeta med material 

kontinuerligt och ungefär en gång i veckan. I Skolverkets (2011) rapport är de inne på samma 

spår gällande kontinuitet. I de klasser där lektionerna var framgångsrika och materialet 

fungerade bra fanns det en långsiktig planering samt tydliga mål med lektionerna. Det visade 

sig också att detta hade att göra med att dessa lärare under en längre tid satsat på de didaktiska 

ämneskunskaperna och kunde se materialets roll och sätta det i relation till elevernas lärande. 

Lärarens kompetens tycks alltså vara en återkommande faktor för den laborativa 

undervisningens framgång, vilket är av anledningarna till varför vi valt att även rikta fokus på 

hur lärare reflekterar kring detta. 

Det finns fallgropar när lärare ska undervisa med laborativt material. Moyer (2001) 

studerade under en längre tid lärares användning av laborativt material och fann att lärare 

tenderar att använda materialet som en belöning och inte som en nödvändighet i 

undervisningen. Detta eftersom att lärarna ansåg att materialet var roligt. Konsekvensen av 

detta menar Moyer är att läraren skickar signalen att det laborativa arbetet är en lek.  

Det finns även andra situationer då det laborativa materialet inte används på rätt sätt. 

Szendrei (1996, refererad i Rystedt & Trygg, 2010) ger ett exempel på hur laborativt material 

kan användas på ett sätt som inte utnyttjar dess fulla potential. I exemplet används 

Cuisenairestavar genom att elever på förhand får memorera färg med siffra. På så sätt 

begränsas materialet och istället för att visa relationer mellan tal, blir det en enklare typ av 
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räkneövning. Engvalls (2013) studie visar på att det laborativa materialet oftast används utan 

lärarens vägledning i den svenska skolan, vilket motsätter sig de studier (Carbonnau m.fl., 

2013; Wenglinsky, 2000) som visar att effekten av laborativt arbete är beroende av lärarens 

instruktioner och vägledning. 

3.3 Laborativt material 

Ett matematiskt laborativt material är enligt Swan och Marshall (2010) ett föremål 

som kan hanteras av en individ på ett sensoriskt sätt. Det vill säga något vi människor kan 

uppleva med våra fem sinnen, under vilket både medvetet och omedvetet matematiskt 

tänkande kommer att främjas. Säljö (2013) ger många olika exempel på material som används 

för att göra beräkningar i matematik och hur dessa redskap har förändrats över tid. Dessa kan 

vara alltifrån fingrar, räknestavar, papper och penna till mekaniska räknare och 

kalkyleringsprogram. Säljö nämner också en intressant aspekt gällande Abakus, även kallad 

kulram, som ett medierande redskap. Att det i likhet med Malmers (2002) synsätt på 

laborativt material fungerat som ett sätt att skapa en inre mental bild av själva verktyget, som 

eleven sedan ser framför sig även i andra situationer. Det innebär att vi genom erfarenheter 

kan automatisera olika procedurer. 

Rystedt och Trygg (2010) förklarar det laborativa läromedlet som någonting fysiskt 

som går att hantera och arbeta med på olika sätt. Det kan exempelvis vara träklossar, kapsyler, 

papper, pennor men även digitala verktyg såsom datorer eller interaktiva skrivtavlor. Det 

laborativa materialet kan beskrivas utifrån två kategorier, vardagliga föremål och 

pedagogiska material. Det pedagogiska materialet är speciellt utformat för 

matematikundervisning, medan de vardagliga föremålen utgörs av de verktyg som finns i 

vardagen, arbetslivet och naturen. Szendrei (1978, refererad i Skolverket, 2011) hävdar att det 

finns en efterfrågan hos lärare av det vardagliga materialet och ett material som har många 

olika användningsområden. Hon anser att dyra material inte ska överskattas, utan att 

funktionen är viktigast. Det kan exempelvis vara vardagliga material med flera 

användningsområden som är i princip kostnadsfria och dessutom lätta att förvara och ha 

tillgängliga. 

3.4 Matematiksatsningen på svenska skolor  

Under 2000-talet har lärare i svenska skolor talet visat ett ökat intresse för varierade 

undervisningsmetoder i matematik (Skolverket, 2012). Under åren 2007–2009 genomfördes 

ett skolutvecklingsprojekt, som benämndes som Matematiksatsningen. Matematiksatsningen 
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syftade till att förbättra och höja kvaliteten på matematikundervisningen i skolan. Det område 

som det söktes mest bidrag till var laborativ och konkret matematikundervisning samt 

undervisning i matematikverkstäder, vilket enligt författarna pekar på en vilja att minska 

lärobokens roll i undervisningen och istället arbeta mer laborativt. I Skolverkets rapport 

beskriver lärare och andra inblandade arbetet som genomförts, vad det resulterat i och 

reflektioner kring detta. Särskilt intressanta reflektioner med koppling till vår studie görs av 

Löwing (Skolverket, 2012) och handlar om lärares kunskaper och kompetenser i relation till 

material och konkretisering. Löwing beskriver hur viktiga lärares ämneskunskaper har visat 

sig vara för att utveckla undervisningen, även när det handlar om matematikverkstäder och 

laborativt arbetssätt. Dessutom hur viktigt det är att lärarnas matematiska- och didaktiska 

kompetenser, utvecklas tillsammans eller innan utvecklingen av en matematikverkstad. 

Anledningen till det är att varken tillgång till material eller tid att använda det hjälper om 

läraren saknar kompetenser att undervisa med materialet.  

Löwing (Skolverket, 2012) lyfter sedan problemet att endast ett fåtal lärare i de olika 

projekten visat sig kunnat arbeta på ett sätt där innehållet styrt hur de använder sig av 

materialet och inte tvärtom. Löwing ställer sig frågan om lärare har de kunskaper som krävs 

för att använda resurser såsom matematikverkstäder. Det gör hon eftersom utvärderingen 

visar att detta arbetssätt blivit en aktivitet som skiljer sig från den vanliga undervisningen 

istället för att vara integrerad i den. Den har inte använts för att beskriva ett matematiskt 

innehåll, utan endast för att aktivera eleverna. Därför finns en risk att materialet endast 

fokuseras mot en enskild aktivitet och inte elevernas lärande. 

I mer internationella studier av Kilpatrick m.fl. (2001) uttrycker de samma uppfattning 

som Löwing (Skolverket, 2012) om att det laborativa materialet alltid ska användas som ett 

medel och inte en slutprodukt. För att det ska ha en effekt på lärandet bör det också ske under 

längre tid. Dessutom menar Kilpatrick m.fl. (2001) att barn inte alltid ser eller förstår det 

matematiska idén i materialet på samma sätt som vuxna och att det därför är viktigt att läraren 

ger stöd och interagerar med eleverna för att de ska förstå.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Genom de valda teoretiska ramverken kan lärares förhållningssätt och uppfattningar 

om laborativt material bättre förstås samt synliggöras. Det första ramverket, 

verksamhetsteorin, används för att besvara vår första forskningsfråga som handlar om hur 

lärare reflekterar kring användning av laborativt material. Detta ramverket utvecklades av 

Leontiev och är uppbyggt utifrån Vygotskijs teorier som beskriver sociokulturella 

perspektivet om hur mänsklig aktivitet medieras med hjälp av fysiska och psykiska verktyg 

(Popov & Manuel, 2016). Ramverket knyts därefter samman med ramfaktorteorin, som 

beskriver faktorer som på ett eller annat sätt kan påverka undervisningen och en verksamhets 

olika delar. Det andra ramverket, som används för att besvara vår andra forskningsfråga, är en 

kategorisering och definiering av lärares yrkeskompetenser som är uppdelat i fyra olika 

kompetenser. 

4.1 Kulturhistorisk verksamhetsteori 

4.1.1 Det sociokulturella perspektivet – grunden till verksamhetsteorin. I den här 

studien tar vi avstamp i Vygotskijs (1978, refererad i Dysthe, 2003) sociokulturella perspektiv 

på lärande. I linje med Popovs (2015) studie om hur utomhusorienterad undervisning kan 

gagna elever och lärare, samt Berthéns (2007) avhandling om hur särskolan kan förbättras, 

utgår vi från synen att exempelvis lärares handlande kan förstås och förklaras i förhållande till 

de verksamheter de ingår i. Det krävs en förståelse för den sociokulturella synen på lärande i 

förhållande till laborativ undervisning för att förstå studiens teoretiska bakgrund. Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv handlar om hur vi människor lär oss genom det sociala samspelet 

med andra och att detta är själva utgångspunkten för vår inlärning och utveckling. Ett 

betydelsefullt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och en central del i hur vi 

människor lär oss och utvecklas är mediering. Kortfattat handlar mediering om hur vi genom 

fysiska och mentala redskap förmedlar, överför och understödjer lärande i samspel med andra. 

Samspel sker inte bara mellan människor utan även med redskap som ett stöd i lärprocessen. 

Språk betraktas som det viktigaste redskapet, andra exempel är användandet av en dator, 

siffror eller andra föremål (Dysthe, 2003). Författaren menar att “kombinationen av personer 

och redskap skapar helt nya och utökade kognitiva och praktiska potentialer” (s. 45), där 

redskap eller laborativa material, kombinerat med rätt typ av undervisning skapar en brygga 

mellan det konkreta och abstrakta. Det sociokulturella perspektivet med begreppet mediering 

kan således ses som en lärprocess, där läraren och eleven använder sig av det laborativa 
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materialet som ett medierande verktyg och på så sätt skapar möjligheter att utveckla den 

matematiska förståelsen.  

4.1.2 Samband mellan människa, material och miljö. Cultural historical activity 

theory (CHAT), som på svenska kallas för Kulturhistorisk verksamhets- eller aktivitetsteori är 

ett ramverk som kan användas för att studera människors tänkande och aktivitet, tillsammans 

med det lärande som uppstår ur själva aktiviteten (Dysthe, 2003). Verksamhetsteorin, som den 

härefter kommer benämnas, kan användas för att betrakta en aktivitet ur ett större perspektiv, 

där olika aspekter av en miljö påverkar varandra och på så sätt kan ha betydelse för lärandet. 

Dessa aspekter kan exempelvis vara vilka personerna är, syftet med aktiviteten, regler, normer 

och utfallet samt i vilken samhällelig och historisk kontext som aktiviteten befinner sig i 

(a.a.). Enligt Wetso (2014) kan verksamhetsteorin synliggöra behov, obalanser, motiv för 

handlingar och centrala aktiviteter i den miljö som studeras, samt fungera som ett verktyg för 

att se samband mellan människa, material och miljö. Som exempel beskriver Wetso skolan 

som ett sådant system, där olika faktorer påverkar verksamhetens möjligheter att nå målen 

och hur saker förändras inom verksamheten.  

Roth, Lee och Hsu (2009) delar in verksamhetsteorin i fem olika punkter, eller 

användningsområden, utifrån litteratur och tidigare forskning inom ämnet och redogör för vad 

och vem detta ramverk kan vara givande. En av punkterna handlar om hur ramverket kan 

synliggöra strukturer, processer, relationer och konfigurationer i skolan som ofta gömmer sig i 

undervisningen och hur dessa påverkar både på klass- och individnivå. Enligt Berthén (2007) 

kan verksamhetsteorin användas som både ett analysredskap för att undersöka och beskriva en 

verksamhet och som ett verktyg för att utveckla och förändra en verksamhet. Vi kommer 

främst att använda ramverket som ett analysverktyg för att synliggöra relationerna mellan 

verksamhetssystemets olika delar. 

4.1.3 Undervisningens verksamhetssystem. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

utvecklade Leontievs (1986, refererad i Engvall, 2013) det som kallas för första generationens 

verksamhetsteori med uppfattningen att människan utvecklas mentalt genom praktisk 

verksamhet. Bakom den andra och tredje generationen av denna teori står Engeström (1987, 

refererad i Engvall, 2013), som anser att Vygotskijs teorier endast ger en begränsad bild av 

hur verkligheten ser ut. Resultatet av hans arbete blir en modell som är skapad ur Leontievs 

tidigare modeller. Det är framförallt Engeströms modell som kommer att vara användbar för 

oss, då han också tar upp regler, gemenskap och arbetsdelning. Detta illustreras i figur 1, som 

är Engeströms beskrivning av ett mänskligt verksamhetssystem. 
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Figur 1. En modell av Engeströms verksamhetssystem (Knutagård 2002, s.145) 

 

Knutagård (2002) förklarar de olika delarna i Engeströms verksamhetssystem med 

stöd av en modell och därefter ges också exempel på vad denna teori kan innehålla utifrån ett 

undervisningsperspektiv. För att tydliggöra dessa beståndsdelar har vi använt oss av 

författarens beskrivningar och skapat en tabell (se tabell 1) som förklarar de olika delarna och 

ger exempel utifrån ett undervisningsperspektiv. 

 

Tabell 1.  Engeströms verksamhetssystem med exempel från ett undervisningsperspektiv 

 

Delar av Engeströms verksamhetssystem Förklaring Undervisningsperspektiv 

Subjekt 

Den individ eller grupp av personer 

som är själva utgångspunkten vid 

analysen, men som i en annan 

kontext också vara objekt. 

Läraren 

Objekt → Resultat 
Det som verksamheten är riktad mot 

och sedan blir ett resultat av 

någonting. 

Exempelvis eleven, där 

resultatet är lärande 

Verktyg/artefakt/föremål/instrument 

Fysiska och symboliska instrument. 

Externa och/eller interna verktyg 

eller instrument som är en del av 

processen.  

Läroböcker, föreläsningar, 

projektarbeten, datorer etc. 

Gemenskapen En grupp eller enstaka människor 

som delar samma objekt 
Personal från skolan och andra 

skolor. 
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Arbetsdelning 
Uppdelningen av uppgifter mellan 

gemenskapens medlemmar samt 

uppdelningen av makt och status. 

Exempelvis rektor och 

studierektor, men kan också 

vara läraren. Delar ut 

arbetsuppgifter och 

ansvarsområden mellan lärare, 

pedagoger och annan personal.  

Regler 

Tydliga och outsagda bestämmelser, 

normer och konventioner som styr 

handlingar inom 

verksamhetssystemet 

Arbetstid, effekter och kriterier 

för bedömning 

 

I tabellen finns exempel på hur de olika delarna förklaras både allmänt och med 

utgångspunkt i en situation som handlar om undervisning, lärande och aspekterna runt 

omkring det. Utifrån tabellen har en modell skapats (se figur 2) likt Knutagårds (2002) 

triangel, men som visar verksamheten runt den laborativa undervisningen. Modellen visar 

sambandet mellan olika delar i verksamhetssystemet och hur de interagerar med varandra. I 

den här studien kommer exempelvis objekt/resultat vara lärarnas undervisning med laborativa 

material. Enligt Engeström (1987, refererad i Knutagård, 2002) måste modellen ses som en 

helhet, inte på bara några få delar i verksamhetssystemet. Det skulle kunna innebära att 

verksamhetssystemet kan visa på hur den enskilde läraren anser att den laborativa 

undervisningen påverkas av exempelvis arbetslag, rektor och styrdokument. 

 

 

Figur 2. Modell över undervisningens verksamhetssystem inspirerad av Knutagård 

(2002) 
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4.1.4 Ramfaktorer som en del i verksamhetssystemet. Ramfaktorteorin handlar om 

hur undervisningen styrs och begränsas av olika ramfaktorer. För studiens syfte är dessa 

faktorer relevanta då relationen mellan lärare och allt runt den laborativa undervisningen 

studeras och kommer därmed in på aspekter som tid och ekonomi. Teorin har sitt ursprung i 

Urban Dahllöfs arbete Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) och har sedan 

utvecklats och använts i avhandlingar och arbeten under en lång tid. Stensmo (2008) är en av 

dem som har vidareutvecklat ramfaktorteorin och delar in dessa i yttre- respektive inre ramar. 

Till de yttre ramarna hör kommun och stat som beslutar om politiska, juridiska och 

ekonomiska ramar. Det är bestämmelser rörande skollagar, budget, läro- och kursplaner, 

timplaner och utbildning av lärare. De inre ramarna är beslut som tas inom kommunen, skolan 

och lärarlagen och innefattar budget, tid, rum, form, innehåll och personer som lärare, elever 

och föräldrar. Det kan vara inköp av läromedel och utrustning, klassrummets begränsningar 

för verksamheten, lektionslängd och schema, klassrummets begränsningar för verksamheten, 

gruppstorlekens gränser för arbetsformer, tolkning av läro- och kursplaner, lärarens 

kompetens och erfarenhet, elevernas behov, förutsättningar och bakgrund samt anpassning till 

föräldrarnas krav och förväntningar.  

4.2 Lärares kompetenser 

I studien utgår vi från att lärare behöver besitta ett flertal kompetenser för att kunna 

utföra sin profession, eftersom Malmer (2002), Carbonnau m.fl. (2013) och Wenglinsky 

(2000) lyfter lärarens kompetens som en viktig faktor för en lyckad undervisning. Döhrmann, 

Kaiser och Blömeke (2012) genomförde en internationell undersökning (TEDS-M) om 

blivande lärares kompetenser i matematik. De beskrev kompetenserna som kognitiva 

förmågor samt övertygelser och värderingar hos läraren, som sedan visas i yrkesutövning. 

Författarna hänvisar till Shulman´s (1986, refererad i Döhrmann m.fl., 2012) kompetenser 

som är uppdelade i tre olika kategorier, content knowledge, pedagogical content knowledge, 

och general pedagogical knowledge, vilka vi har lagt fokus på i denna studie (se figur 3). 

Stensmo (2008) har beskrivit och kategoriserat en lärares kompetenser, på ett liknande sätt 

som Shulman, i tre delar som han kallar ämneskompetens, didaktisk kompetens och 

ledarskapskompetens. 
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Figur 3. Modell för lärarkompetens (Döhrmann m. fl., 2012, s.327) 

 

Popov (2015) har använt sig av kompetenserna Döhrmann m.fl. (2012) presenterade, 

men lagt till ytterligare en komponent, den praktiska kompetensen. För att beskriva praktisk 

kunskap använde Popov ett exempel som handlar om att åka kanot. När en person paddlar 

kanot är det viktigt att vara motiverad och ha teoretisk kunskap, men den praktiska 

kompetensen och erfarenheten kan rädda dig ifrån att bli blöt. Vi delar den synen på praktisk 

kompetens och därför kommer vi ta med den i vår lista av kompetenser som består av totalt 

fyra delar.  

 

• Matematisk ämneskompetens - Läraren ska besitta kunskap om begrepp och teorier 

och även ta till sig och kritiskt granska ny forskning inom området matematik 

(Döhrmann, m.fl., 2012; Stensmo, 2008). 

• Matematikdidaktisk kompetens - Läraren ska kunna planera och strukturera 

undervisning utifrån elevernas kunskaper samt målen i kursplanen. Val av 

undervisningsmetod som gynnar elevernas lärande (Döhrmann m.fl., 2012; Stensmo, 

2008). 

• Ledarskapskompetens - Läraren ska kunna organisera och leda undervisningen 

(Döhrmann m.fl., 2012; Stensmo, 2008). 

• Praktisk kompetens för att hantera konkreta föremål. Erfarenhet och vana att använda 

laborativa material (Popov, 2015).  
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5. Metod  

För att få svar på hur lärare reflekterar över den laborativa undervisningen utförde vi 

kvalitativa intervjuer med lärare. Urvalet bestod av 12 lärare på två olika skolor i norra 

Sverige. Det utfördes en förstudie inför intervjuerna för att säkerställa att frågorna skulle 

besvara studiens forskningsfrågor. Intervjuerna bearbetades i tre steg som var transkribering, 

kategorisering och analys. Kategoriseringen och analysen av intervjuerna genomfördes med 

stöd av verksamhetsteorin, ramfaktorer och lärares kompetenser. 

5.1 Urval och avgränsningar  

Urvalet i undersökningen har varit yrkesverksamma lärare som arbetar på två olika 

skolor i norra Sverige. Ett av skälen till att vi har begränsat undersökningen till två skolor och 

inte fler är att det ger oss möjligheter att se likheter, skillnader och samband mellan 

informanter som ingår i samma verksamhet. Det har också gjorts av bekvämlighetsskäl, då vi 

känner till skolorna sedan tidigare arbeten och från verksamhetsförlagd utbildning. 

Vi har intervjuat tolv lärare som undervisar i matematik från årskurs 1–6. Ett mindre 

urval hade inte gett samma bredd i analysen och resultatet och ett större urval hade varit för 

tidskrävande och hade då inte gett lika ingående tolkningar. Intervjuerna hade varierande 

längd med ett snitt på ca 22 minuter. Lärarna har olika lång erfarenhet av läraryrket, vilket vi 

ansåg kunde addera till intressanta reflektioner när det kommer till erfarenhet som en del i den 

praktiska kompetensen. Eftersom lärarna undervisar i olika årskurser med flera års mellanrum 

kunde vi också se om arbetet med det laborativa materialet skiljer sig beroende på elevernas 

ålder. Bryman (2011) beskriver detta urval som målinriktat, dvs. att det inte helt slumpmässigt 

valts deltagare till studien. Vi hade som avsikt att skapa en variation av lärares 

yrkeserfarenhet på samma sätt som att vi gjorde undersökningen med utgångspunkt i två 

skolor och med fokus på vissa årskurser. Se tabell 2 för en översikt över vårt urval.  

Tabell 2. Översikt av informanter 

Informanter  

(fingerade namn) 

Årskurs Skola Antal år 

som lärare 

Intervjulängd 

(minuter) 

Adam 4–6 A 30–45 år 47 

Berit 4–6 A 10–19 år 26 

Christina 4–6 A 1–9 år 20 

Denise 1–3 A 10–19 år 27 

Eva 1–3 A 21–30 år 23 

Frida 1–3 A 10–19 år 13 

Gun  4–6 B 20–29 år 19 

Henrik 4–6 B 30–45 år 17 
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Inger  4–6 B 1–9 år 17 

Joakim  1–3 B 1–9 år 22 

Karin  1–3 B 1–9 år 23 

Lena  1–3 A 10–19 år 13 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Trost (2010) beskriver den kvalitativa intervjumetoden som ett sätt att få innehållsrika 

svar som bland annat kan leda till intressanta åsikter, skeenden och mönster. Det finns skäl att 

använda den ifall syftet är att studera och försöka förstå resonemang, reaktioner och olika 

människors sätt att agera (Trost, 2010). Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer 

(Bryman, 2011) och vi har utfört semistrukturerade. Det betyder att intervjuerna kan vara mer 

flexibla, frågorna mer allmänt formulerade och att turordningen på frågorna är av mindre 

betydelse. May (1997) anser att det ger en mer öppen dialog och att fler följdfrågor kan 

ställas, vilket i sin tur kan generera mer djupgående svar från informanterna. 

5.3 Genomförande 

5.3.1 Förstudie. Med hjälp av en förstudie synliggjordes vilka intervjufrågor som var 

relevanta att ställa till informanterna för att uppnå syftet med studien. Det gav oss erfarenheter 

och möjligheten att själva reflektera över arbete och undervisning med laborativa material. Vi 

genomförde fyra lektioner i två olika klasser, en i årskurs 4 och en i årskurs 6. Målet med 

undervisningen var att den skulle ske med hjälp av laborativa material. Lektionerna innehöll 

problemlösning med laborativa material och vi använde oss av problem från Lärportalens 

problembank för 4–6 (Skolverket, 2014) och från läromedlet 32 rika problem (Larsson, 2007).  

Med stöd från det valda ramverket och från den genomförda förstudien omvandlades 

(se figur 4) Knutagårds (2002) verksamhetssystem till ett system utifrån ett 

undervisningsperspektiv. Det skapade en tydlighet i vilka områden som våra intervjufrågor 

senare skulle fokusera på.  
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Figur 4 - Omvandlingen av Knutagårds verksamhetssystem 

  

Med erfarenheten från förstudien kunde vi ställa mer relevanta följdfrågor. Den gav 

oss exempel att ta med oss in i intervjuerna, vilket underlättade dialogen med studiens 

informanter.  

5.3.2 Semistrukturerade intervjuer med lärare. Eftersom studiens syfte var att få 

en inblick i lärares perspektiv och reflektioner kring det laborativa arbetssättet var det viktigt 

att välja en metod som kunde ge oss den information vi sökte. Anledningen till att vi valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer var för att kunna ha en mer öppen dialog med våra 

informanter. Med det i åtanke formulerade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som vi ansåg 

skulle bjuda in till ett resonerande, men ändå var strukturerad på ett sätt som höll sig inom 

ramen för studiens syfte. Detta menar Bryman (2011) är viktigt eftersom en intervjuguide bör 

ge plats åt en viss flexibilitet samtidigt som det finns utrymme för det intervjupersonen anser 

vara viktigt eller är intresserad av. Intervjufrågorna är uppdelade i kategorier, eller teman, 

utifrån vårt teoretiska ramverk. De fem kategorierna, som återfinns i verksamhetsteorin är; 

laborativ undervisning, material, arbetslag, rektor och styrdokument. De intervjufrågor som 

rörde lärares kompetenser ställdes utifrån vårt ramverks fyra lärarkompetenser.  

Samtliga intervjuer genomfördes i en ostörd miljö med en lärare i taget. De första tre 

intervjuerna genomförde vi tillsammans och resterande delades upp lika mellan oss utifrån 

skolornas placering och bekvämlighetsskäl. Samtliga informanter informerades om studiens 

forskningsetiska principer och fick möjligheten att ta del av intervjufrågorna i förväg. Vid 

varje intervjutillfälle inleddes samtalen med att förklara studiens syfte och svara på eventuella 

frågor. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning på mobiltelefon för att sedan analyseras. 

Trost (2010) anser att fördelarna med att spela in intervjuer är att fokus kan hållas på det som 

sägs under intervjuerna och att de kan lyssnas igenom flera gånger, nedtecknas och sedan mer 

exakt utläsas. Under intervjun ställdes frågorna utifrån från vår intervjuguide, där eventuella 
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följdfrågor ställdes för att fördjupa dialogen men samtidigt inte styra informanterna till ett 

uttalande. Vi har även kompletterat studiens första tre intervjuer eftersom intervjuguiden 

justerades för att bättre kunna svara på våra frågeställningar.  

5.4 Analys 

Kvale (1997) delar upp analysarbetet av kvalitativa intervjuer i tre steg; samla in, 

analysera och sedan tolka resultatet utifrån de teoretiska verktyg som ska användas. Vi har på 

ett liknande sätt delat upp analysarbetet i tre steg: transkribering, kategorisering och analys. 

Kategorisering och analys har genomförts tillsammans för att säkerhetsställa likvärdig analys. 

5.4.1 Steg 1 – Transkribering. När en intervju var genomförd transkriberades den 

enligt Åbo Akademis (2011) regler. Det innebär att vid transkriberingen skrevs intervjuerna 

ner ordagrant i dialogform, med undantag för ljud såsom hostningar, tvekningar och 

upprepningar. Vi delade upp transkriberingsarbetet mellan varandra, men lyssnade därefter 

igenom intervjuerna och läste varandras transkriberingar för att säkra att de genomförts på ett 

likvärdigt sätt. 

5.4.2 Steg 2 - Kategorisering. För att kunna kategorisera intervjusvaren och 

synliggöra gemensamma teman valde vi att använda oss av meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta innebar att vi använde oss av intervjupersonernas uttalanden och 

skapade kortare formuleringar som fortfarande fångade innebörden av det som sagts. 

Slutligen kategoriserades uttalandena med hjälp av studiens teoretiska ramverk.  

Det första steget i meningskoncentrering är att läsa igenom transkriberingen för att 

skapa en helhetskänsla (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter att detta gjorts, valdes 

meningsbärande uttalanden ut. De utplockade svaren delades upp i de kategorier som vårt 

teoretiska ramverk består av. Tabell 3 är ett exempel på hur vi kategoriserade informanternas 

svar utifrån ett verksamhetssystem, där lärarens relationer med saker som rör laborativt 

material synliggjordes. Vi valde att kategorisera informanternas svar på liknande sätt utifrån 

ramfaktorteorin (Dahllöf, 1967; Stensmo, 2008), för att underlätta vår analys. När vi sedan 

skulle kategorisera kopplade vi istället samman ramfaktorerna med verksamhetssystemet 

eftersom vi anser att ramfaktorer är en del i verksamheten runt laborativa material. Uttalanden 

som rör ramfaktorer markeras med aktuell ramfaktor inom parentes. 
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Tabell 3.  Exempel på kategorisering utifrån verksamhetssystemet. 

Kategorier utifrån 

Engeströms 

verksamhetssystem 

Uttalanden av informanter 
(Ramfaktorer inom parentes) 

Lärare ← → Laborativt 
undervisning 

(Eva) “Jag använder laborativt material så mycket som möjligt. Absolut när jag upplever 

att det behövs, men så mycket som möjligt”  
(Christina) ”Svårt att få tid till det och planeringen, ofta upptäcker man i efterhand 

gånger då materialet kunde ha varit användbart”. (TID) 

Lärare ← → Kollegor och 
arbetslag 

(Berit) ”Sitta med arbetslaget, eller ämnesträff/grupper och bollar idéer ger mycket. Att 

det inte finns i den utsträckning man kan önska”.  

Lärare ← → Laborativt 
material 

(Denise) “Tillgången till material är lite varierat, vissa grejer är bra och i fint skick för 

att vi har glömt bort och aldrig använt det. I övrigt är det lite skralt och det saknas saker 

och det är utspritt”. (UTRUSTNING) 

 

I vårt ramverk för lärares kompetenser fanns det fyra olika kompetenser som 

fungerade som verktyg för att analysera informanternas svar. Ett problem som vi stötte på var 

att en del av lärarnas svar kunde kopplas till flera lärarkompetenser. I dessa fall placerades de 

under samtliga kategorier som vi kopplade till det resonemanget. I tabell 4 visas exempel på 

två av informanternas svar kopplat till två av ramverkets kompetenser. 

 

Tabell 4. Exempel på kategorisering utifrån lärarkompetenser. 

 

Lärares kompetenser Uttalanden av informanter 

Praktisk kompetens 

(Denise) “Om man använder ett material som man inte själv är trygg med, som du inte riktigt 

kan, kommer du ganska snart stöta på problem och det blir fel och ger fel bild. Jag tycker det 

är ganska viktigt att man kan sitt material, är trygg med materialet för då förklarar man på ett 

bättre sätt.”  

Matematikdidaktisk 

kompetens 
(Berit) “Förståelse för vad de är som elever ska förstå och hur man ska komma dit. Hur man 

ska ta fram rätt material som leder någonstans.”  

 

5.4.3 Steg 3 -  Analys. Vi har tillsammans analyserat informanternas reflektioner 

genom att ställa deras uttalanden i relation till varandra för att se likheter, skillnader och 

gemensamma uppfattningar. Vi har analyserat utifrån informanternas perspektiv kopplat till 

studiens ramverk. Figur 5 tydliggör vilka relationer som synliggörs i vår analys. Genom att 

jämföra informanternas reflektioner kunde vi med utgångspunkt i verksamhetsteorin 

synliggöra vilka mönster som visade sig i den laborativa verksamheten. Därefter urskildes 

gemensamma teman och kontraster i de olika relationerna mellan informanter och 

verksamheten, som presenteras i figur 5. 
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Figur 5. Relationer som analyseras 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

I studien har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna informerade vi alla berörda lärare om syftet med 

studien och deras uppgift i undersökningen, samt villkoren för deras medverkan. I vår 

förstudie, där vi genomförde fyra lektioner, berättade vi för eleverna att undervisningen var en 

del i vår studie, men att vi endast observerade oss själva som lärare och klassen som helhet. 

Individuella resultat tas inte upp och vi har ett godkännande från rektor att studera den 

undervisning vi genomförde, därför behövde inte vårdnadshavare informeras. Vi såg också till 

att konfidentialitetskravet uppfylldes och att alla inblandade fick största möjliga 

konfidentialitet där personuppgifter är förvarade så ingen obehörig kan komma åt dem. De 

uppgifter som samlades in kommer endast att användas i vår studie och inte i några andra 

syften.  
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6. Resultat 

Resultatet är uppdelat utifrån studiens två forskningsfrågor gällande hur lärare 

reflekterar kring användningen av laborativt material, samt vad de upplever vara nödvändiga 

kompetenser för att undervisa med dessa. Det bygger på de 12 intervjuer som utförts med 

lärare och har analyserats utifrån verksamhetsteorin, samt en kategorisering av lärares 

yrkeskompetenser. Lärarnas påståenden presenteras i en beskrivande utsaga som stärks med 

citat från intervjuerna. 

6.1 Lärares förhållningssätt till laborativa material i 

matematikundervisningen. 

6.1.1 Undervisning med laborativt material. Synliggöra matematikens innehåll. 

Resultatet visar att det fanns en gemensam positiv inställning till laborativ undervisning och 

en vilja att använda laborativa material. Samtliga informanter som intervjuades kunde se 

fördelar med denna metod och var eniga om att den gynnar och till viss del är nödvändig för 

elevernas lärande och utveckling.  

Det fanns en gemensam uppfattning om att laborativt material gör det matematiska 

innehållet tydligare och enklare för eleverna att förstå. Den laborativa undervisningens 

funktion, att göra det matematiska innehållet konkret och enklare att förstå, uttrycktes explicit 

av Joakim som upplevde att “det laborativa materialet ger fler elever en chans att lära sig”. 

Det praktiska tillvägagångssättet lyftes fram som någonting betydelsefullt för att koppla det 

matematiska innehållet till elevernas verklighet och göra matematiken till någonting konkret, 

enligt flera av lärarna. En annan viktig aspekt i elevernas lärande, som informanterna nämnde, 

var att de får använda flera sinnen. Eva beskrev det som att ”ju mer barnen får lära med alla 

sina sinnen, desto mer kan de ju befästa någonting”. Genom att både få se, röra och 

kommunicera så sker lärande hos eleverna och stärker deras matematiska förståelse och 

befästande av kunskap.  

Trots den positiva synen på laborativ undervisning ansåg lärarna själva att de använde 

arbetsmetoden för lite. Det som påverkade deras metodval var till störst del behovet hos 

eleverna. Samtidigt menar flera av informanterna att det i regel alltid finns elever i 

årskurserna 1–6 som är i behov av laborativ undervisning för att kunna nå en abstrakt 

förståelse men som inte får det, därav lärarnas reflektioner att material används för lite. 

Överlag var lärarna överens om att det är utvecklingen av den abstrakta förståelsen som är 

huvudsyftet med undervisning med laborativa material. De hade olika uppfattningar om hur 
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den här typen av undervisning påverkar elever som redan nått en abstrakt förståelse. Gun 

ansåg att risken finns att materialet endast blir jobbigt och inte fyller någon större funktion. 

Materialet kan däremot också fungera som ett hjälpmedel för att utvecklas till nya nivåer, 

även för elever med god förståelse, men att det i det syftet är svårare att använda och inte 

prioriteras i samma utsträckning, enligt flera av lärarna.  

Material används främst vid genomgångar, temaarbeten och spontana tillfällen för 

att tillgodose behov och öka motivation. Resultatet visar att laborativa material används 

främst vid genomgångar eller uppstart av nytt område, men också vid lektioner utomhus och 

olika teman som handlar om längd, vikt och klockan. För Karin var den laborativa 

undervisningen integrerad som en del i läroboken med laborativa övningar inför varje nytt 

avsnitt, vilket enligt henne medför att den blir en naturlig del i hennes undervisning. Andra 

lärare jobbade på samma sätt vid introduktion till nya kapitel, men utan stöd från läroböcker.  

Ett annat användningsområde för laborativ undervisning är när motivationen hos 

eleverna behöver stärkas. Lärarna upplevde en glädje och nyfikenhet hos eleverna vid 

praktiskt arbete och nämner det som en viktig funktion hos laborativt material. De 

förespråkade därför denna metod för att skapa en mer varierad undervisning och motiverade 

elever. Behovet av att höja elevernas motivation nämndes av Adam som har “upplevt att 

många är less på matte när de går i fyran/femman eftersom de suttit och räknat, räknat och 

räknat istället för att jobba mer varierat”. 

Materialets tillgänglighet är av stor vikt för dess olika användningsområden, enligt 

flera av informanterna. De menade att det laborativa materialet bör kunna användas i 

undervisningen vid spontana tillfällen, i situationer när ett behov uppstår hos en elev. Detta 

kunde exempelvis vara när läraren bedömer att eleven behöver stöd i form av laborativt 

material och att det därför är viktigt att eleverna har snabb tillgång till materialet under alla 

lektioner. Utan tillgång på material tappar det sitt värde, eftersom det inte finns när det behövs 

och kräver att läraren på förhand kan se elevernas behov. 

Svårigheter och utmaningar med laborativ undervisning. En ramfaktor som 

motverkade den laborativa undervisningen var tidsaspekten, där lärarnas generella uppfattning 

var att det tar mer tid att planera, genomföra och reflektera över laborativ undervisning. 

Analysen visade att diskussionen om tidsbrist handlade om inre ramfaktorer, där lärarna 

tillsammans med rektor kunde påverka tidsaspekten. Majoriteten av lärarna ansåg sig vara 

begränsade och inte ha tillgång till den tid som de behöver, men det fanns undantag där 

erfarenhet kan ha spelat roll. 
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Adam, som har lång erfarenhet av läraryrket, fann vissa fördelar med att ha jobbat 

länge, eftersom han ansåg sig snabbt kunna anpassa undervisningen utifrån tidigare 

erfarenheter av liknande situationer. Samtidigt uttryckte han förståelse för den problematik 

som rör bristande tid för den laborativa undervisningen och att det för nya lärare krävs mer tid 

till att planera sin undervisning. För honom låg fokus på lärarens yrkesuppdrag och inte den 

tid som går till planering. Dessa tendenser till att erfarenhet påverkar tidsåtgång stärktes av 

Christina som har mindre yrkeserfarenhet. Hon tog upp nödvändigheten i att som lärare få tid 

till att planera och reflektera över i vilka sammanhang laborativa material är användbara. 

Detta för att lättare kunna avgöra när de passar i undervisningen. Speciellt om det endast är ett 

fåtal elever som är i behov av dem. Hon berättade att det var ”Svårt att få tid till det och 

planeringen, ofta upptäcker man i efterhand gånger då materialet kunde ha varit användbart”. 

Analysen av intervjuerna visar att användningen av laborativt material minskar i högre 

årskurser. De lärare som undervisar eller har undervisat i lägre årskurser använder materialet 

mer frekvent och naturligt. Flera av våra informanter menade att många elever redan nått en 

abstrakt förståelse i högre årskurser och att materialet då används mindre ofta eftersom 

behovet minskar. 

 

Använde mig av mycket material under de få år då jag undervisade på lågstadiet. Det 

har försvunnit mer och mer nu när jag arbetar på mellanstadiet. Ju äldre eleverna blir 

desto mindre laborativt material har jag använt. Man går mot det abstrakta när elever 

fått en förståelse. (Berit) 

 

 Andra förklaringar till att vissa material används mindre frekvent i årskurs 4–6 

jämfört med i årskurs 1–3 togs bland annat upp av Denise och Joakim. Denise nämnde storlek 

på tal som ett hinder och att materialet tappar sin praktiska funktion när eleverna arbetar med 

för stora tal. Joakim förklarade att när matematiken är på mer grundläggande nivå krävs det 

inte lika stor mängd material, eftersom talen är mindre. 

6.1.2 Tillgång till det laborativa materialet. Materialet ska vara tillgängligt och 

nära till hands. Resultatet visar att tillgången på materialet upplevs begränsat och 

otillgängligt på båda skolorna i studien. Detta var något som samtliga av lärarna uttryckte och 

menade att det i sin tur har betydelse för deras metodval och de behov som finns hos eleverna. 

Som en lösning på den bristande tillgången ansåg flera av lärarna att det bör finnas en 

grunduppsättning av material i alla klassrum, också för att göra det mer tillgängligt för 

eleverna. Åsikten om att material måste finnas tillgängligt och nära till hands delades av 
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informanterna, eftersom det annars inte kommer användas i särskilt stor utsträckning. Flera av 

lärarna arbetade själva med att bygga upp en grunduppsättning med material i sina egna 

klassrum, då de menade att det inte räcker med ett centralt rum dit läraren måste gå och hämta 

material inför varje lektion. Ramfaktorer som ekonomi och tid påverkar möjligheten att 

tillgodose önskemålen en lärare kan ha. Det handlar om kostnaden att kunna köpa in material 

och tiden för lärare att reflektera och välja ut det material de är i behov av. För att undvika, 

eller förminska den ekonomiska ramfaktorns påverkan på materialinköp tyckte Adam att 

lärare kan samla ihop och gemensamt nyttja det material som används mindre ofta.  På så sätt 

utnyttjas materialet i större utsträckning, men ställer högre krav på samarbete och 

organisation.  

Skolornas olika förutsättningar. På Skola A har det enligt lärarna tidigare funnits 

mycket material, men vid intervjutillfällena var det utspritt mellan klassrummen, vilket gjorde 

det svårt att få en överblick över. Det fanns en uppfattning bland några lärare på Skola A att 

det kunde finnas mycket bra material, men att det lagts undan och glömts bort. De var av 

åsikten att det behövs göras en insats för att ta reda på vad som egentligen finns och att ett 

gemensamt laborativt material utöver grunduppsättningar i klassrummen skulle öka 

användandet av det. Som förslag nämns uppbyggandet av en matematikverkstad som ett sätt 

att lyfta den laborativa undervisningen, men också som något som kan medföra svårigheter 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv.  

På Skola B fanns en matematikverkstad som startades upp under en 

matematiksatsning för några år sedan, men som används i liten utsträckning. Reflektionerna 

kring huruvida den bidrar till laborativ undervisning skiljde sig mellan lärarna, där många 

menade att dess struktur och innehåll inte gör den tillräckligt användbar, men att en bra 

organiserad verkstad skulle kunna underlätta deras arbete och bidra till en mindre långsiktig 

planering. Matematikverkstaden ligger i en del av skolan där lärarna i åk 1–6 vanligtvis inte 

har sin undervisning, vilket gjorde att den upplevdes som otillgänglig av flertalet lärare på 

skolan, som anser att materialet bör finnas i eller i närheten av ens undervisning. 

 

Om man tittar på vår matteverkstad så är det ju mycket färdiga uppgifter. Jag skulle 

nog hellre se att det finns endast material, där jag kan gå och titta på materialet och 

inte gå och plocka en färdig uppgift. Det finns ju en massa lådor där och en massa 

uppgifter, men det ger ju mig inte någonting, för jag vill ju göra som jag vill. Jag har 

inte tid att gå och läsa in mig på uppgifter (Joakim) 
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Vardagliga föremål i undervisningen. Vardagliga föremål användes i stor 

utsträckning på bägge skolorna och det fanns en gemensam uppfattning om dess praktiska 

värde. Materialet kan kopplas till olika matematiska områden som exempelvis pärlor, stenar 

och makaroner i relation till de fyra räknesätten. Dessutom kan det med fördel användas när 

det handlar om att beräkna enheter med mått och vågar, men också utomhus med föremål från 

naturen.  

 

Jag vill att det ska vara fler lärare som anammar den praktiska utematten, det är inte 

bortkastad tid att vara ute och jobba med pinnar, stenar och kottar. Det ger 

minnesbilder de kan ha med sig sen när de jobbar under vinter när de är mer i 

klassrummet (Adam) 

 

Valet av material lärare använder sig av syntes vara oväsentligt och kan vara något 

läraren tillverkat själv, så länge läraren kan illustrera antal och tillsammans med eleverna 

praktiskt hantera det. De pedagogiska materialen var sällan förekommande och de exempel 

som gavs var klossar, entalskuber och tiotalsstavar.  

6.1.3 Arbetslaget - Kollegors betydelse och möjligheten att diskutera med 

varandra. Kollegor har enligt informanterna en stor inverkan när det kommer till attityder 

och inställning för att använda och utveckla den laborativa undervisningen. Dels när det 

handlade om möjligheten att samverka med andra lärare, men också hur de påverkades av 

andra lärares förhållningssätt, det vill säga om de hade en positiv eller negativ attityd. Adam 

beskrev hur värdefullt det är när det finns kollegor som ger stöd och han menade att det gör 

att fler lärare vågar “bryta ett mönster” och prova något nytt.  

I analysen synliggjordes en övergripande önskan hos informanterna om att få fler 

tillfällen, eller mer tid, där de kan arbeta som grupper inom arbetslagen, genomföra 

ämnesträffar med andra matematiklärare eller liknande. Syftet med dessa träffar skulle vara 

att skapa ett samarbete lärare emellan, där erfarenhetsutbyte och lärande skulle kunna ske. 

Berit var en av de som ansåg att erfarenhetsutbyte mellan lärare sker för sällan, i vilket hon 

menade att lärare med erfarenhet kan dela med sig av sina framgångar och av det som varit 

mindre lyckat. Då undviks det att “falla i alla fällor”. Hon tyckte att “erfarenhetsutbyte 

mellan lärare ger absolut mest” när det handlar om utveckling av undervisningen.  

På bägge skolorna fanns tid avsatt för kollegialt lärande, men den tiden räcker sällan 

till att diskutera undervisningsmetoder lärare emellan utan annat prioriteras. Det som 

prioriteras kan vara beslut av arbetslagen, rektorer eller högre instanser. Tidsbristen kan därav 
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ses både som en yttre- eller en inre ramfaktor, beroende på var besluten kommer ifrån. Den tid 

som fanns för informanterna att diskutera med varandra var ofta under oplanerade möten i 

korridoren eller på fikarasten. Karin beskrev det som att “just nu haffar man litegrann 

varandra i stunder. Men vi har också valt det lite i vårt arbetslag att lägga det, vad ska man 

säga, kanske inte på is och satsa på lite annat”. I detta fall är tidsbristen en inre ramfaktor, där 

arbetslaget själva valt att inte lägga fokus på undervisningsmetodik.  

6.1.4 Rektorns roll i den laborativa undervisningen. Rektorns roll i den laborativa 

undervisningen identifierades utifrån både ett ekonomiskt och ett pedagogiskt perspektiv av 

informanterna. Först och främst nämndes rektorns roll när det handlade om det ekonomiska 

och att tillgodose den efterfrågan som fanns gällande inköp av material som läroböcker och 

laborativt material. Samtliga lärare ansåg att skolans ekonomi och rektorns prioriteringar är en 

förutsättning för att ett visst arbetsmaterial ska köpas in. De tyckte också att rektorn har det 

yttersta ansvaret för hur pengarna fördelas. Det togs även upp att rektorn har ett visst 

inflytande när det gäller lokaler och den plats som behövs för att bedriva en laborativ 

undervisning. Finns inte lokalerna är det rektorns uppgift att förmedla detta till den 

kommunala beslutarsfattaren.  

Informanterna uttryckte också att rektorn har en pedagogisk roll, vars uppgift är att 

leda den pedagogiska inriktningen på skolan samt ge lärare tid att tillsammans diskutera och 

reflektera över valda arbetsmetoder. De tog upp hur rektorn organiserar och skapar tillfällen 

att diskutera metodval och utveckla undervisningen kollegialt där Denise tyckte att 

“organisationen måste vara sådan att rektorn hittar tillfällen där arbetslagen kan diskutera 

pedagogiska situationer”. Det finns också synpunkter om att lärare ska få ägna tid till 

undervisning och enligt Henriks mening är det rektorns uppdrag att organisera verksamheten 

med målet att avlasta lärarnas dokumentation.  

Några lärare menar att rektorn på samma sätt som kollegor också har en roll när det 

kommer till intresse och inställning för lärares metodval. En rektor med negativ syn på den 

laborativa arbetsmetoden och som inte stöttar sina lärare kan skapa press och osäkerhet hos 

lärarna. Adam menar att det kan medföra att lärare inte vågar variera undervisningen av rädsla 

för att det blir fel och att eleverna inte når kunskapskraven. På samma sätt kan en rektor som 

stödjer och har en positiv inställning till en lärares metodval bidra till trygga lärare som vågar 

prova nya metoder.  

6.1.5 Styrdokumenten hindrar inte laborativ undervisning. Samtliga lärare var av 

uppfattningen att styrdokumenten inte specifikt hindrar den laborativa undervisningen. De 

uttryckte vissa olikheter i sin syn på styrdokumentens möjligheter och begränsningar, som 
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bland annat dess riktlinjer, tolkningsbarhet och stressframkallande effekt. De positiva aspekter 

som nämndes av flera informanter var att styrdokumenten går att använda som stöd, att de 

ansågs vara lätta att arbeta utifrån och att de var tolkningsbara. Henrik upplevde däremot 

styrdokumenten som svårtolkade och menade att fastän de har funnits länge, formuleras det 

fortfarande nya skrifter som ska hjälpa lärare att tyda dokumenten.  

Trots att lärarna ansåg att styrdokumenten inte påverkar möjligheten att undervisa 

laborativt, tyckte några av dem att de kan skapa ökad stress över att hinna med allt. 

Styrdokumenten föreföll skapa extra påfrestningar för några av informanterna när det är 

mycket som ska hinnas med, speciellt när eleverna kommer upp i högre årskurser och betyg 

ska sättas. Berit nämnde att nationella prov i årskurs sex tar stor plats och att det i 

undervisningen stressas igenom alla matematiska områden inför proven. Vid dessa tillfällen 

kan det vara enklare att använda sig av läroböcker som är konstruerade efter läroplanen, 

istället för av laborativt material. 

6.2 Lärares kompetenser för att undervisa med laborativa material.  

Resultatet visar att lärarna på ett eller annat sätt lyfte färdigheter som kan kopplas till 

samtliga av de fyra lärarkompetenserna i studiens ramverk. Två av dessa kompetenser 

nämndes i större uträckning och det är den praktiska- och den didaktiska kompetensen (se 

figur 6). Ledarskapskompetens och ämneskompetens togs också upp, om än inte i lika stor 

utsträckning. 

 

Figur 6 - Kompetenser som enligt informanterna är nödvändiga för laborativ 

undervisning. 

 

6.2.1 Praktisk kompetens. För att bedriva en laborativ undervisning menade sju av 

informanterna att lärarna måste ha kunskap om själva materialet, se möjligheter i hur det kan 

användas och ha förmågan att involvera eleverna i det. De lyfte på ett eller annat sätt den 

praktiska kompetensen som essentiell, att som lärare vara trygga i användningen av det 

laborativa materialet och besitta förmågan att kunna tänka praktiskt. Otryggheten som kan 

bero på en lärares okunskap kan enligt Denise leda till felaktigheter och att läraren förmedlar 

fel bild till eleverna. För att kunna använda materialet rätt och förklara på ett förståeligt sätt är 
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det därför viktigt att lärarna kan sitt material ordentligt. Många av informanterna ansåg att en 

lyckad laborativ undervisning bygger på det läraren har erfarit. För att läraren ska kunna 

använda ett material effektivt i sin undervisning, bör de ha studerat det, veta var det finns och 

hur det kan användas. 

 

Man måste ju ha något slags hum och vad som passar för det man jobbar med. Jobbar 

man med t.ex. tabeller eller diagram kan det vara bra att veta att man kan använda 

tärningar, genom att slå tärningar och rita staplar och diagram. Eller om man ska mäta 

kan det vara bra med ett sådant där mäthjul om man har. Så det gäller ju att ha prövat 

allt det här, eller att testa sig fram. Kompetensen är att man lär sig att det fungerar, 

man ska ju tro på att det fungerar. (Joakim) 

 

I Joakims citat urskiljs två kompetenser. Till en början beskrev han hur en lärare 

behöver en didaktisk kompetens, att veta vilket material man kan använda till rätt innehåll. 

Avslutningsvis var han inne på den praktiska kompetensen, att ha erfarenhet och vana att 

använda material. Flera av informanterna menade att möjligheten att testa olika material 

skapar en mer erfarenhetsbaserad kunskap där lärarna vet vad som fungerar och inte, vilket 

sedan kan tillämpas i nya undervisningssituationer.  

 

Om man har jobbat i tio år vet man vad som funkar. Då vet man att “det 

här” brukar fungera bra då jobbar jag på det sättet. Då kan man också våga prova 

lite nytt även om man kanske fastnar i det man vet funkar. (Christina) 

 

En annan syn på den praktiska kompetensen är att det är en kompetens som vissa 

besitter naturligt. En del människor kan se den praktiska aspekten i allt och att all matematik 

dessutom finns i praktiken. Förmågan att tänka praktiskt var enligt Adam en fördel i laborativ 

undervisning, där synen på sambandet mellan matematik och praktik kan föras över till 

eleven. Han och flera andra av informanterna benämnde också kreativitet som en nödvändig 

egenskap för att kunna arbeta laborativt, vilket Adam förklarade med att som lärare kunna se 

klassrummets möjligheter i vad som går att använda för att skapa något konkret. 

6.2.2 Matematikdidaktisk kompetens. Sju av lärarna gav exempel på den didaktiska 

kompetensen som betydelsefull för laborativ undervisning. I likhet med vad Joakim ansåg om 

didaktisk kompetens menade flera av lärarna att det är viktigt att ha kunskap om vilka 

metoder och hjälpmedel som fungerar, samt förståelse för elevernas olika sätt att lära. Det är 

viktigt att veta vad som behövs för att introducera ett nytt område i matematikundervisningen, 
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och välja rätt metoder samt ha en förståelse för hur eleverna ska lära sig något, hur de når dit 

och kunna välja material som leder någonstans. En utmaning i undervisningen är att möta 

elevernas olika behov. Eva beskrev det med att det är en “stor utmaning att försöka förstå hur 

barnen tänker. De tänker olika och de behöver olika ingångar för att förstå, det gäller att 

plocka fram rätt hjälpmedel vid rätt tillfälle.”  

Genom sin professionalitet och utbildning ska lärare vara förtrogna med det laborativa 

arbetssättet. Att vara medveten om vad syftet och målet är med undervisningen skapar en 

trygghet hos läraren. Gun och Henrik menade att kunskapen om vad och hur något ska läras ut 

gör att läraren inte känner sig bunden till läroböcker eller en viss arbetsmetod. Saknar man 

den här kompetensen kan det enligt Gun leda till att läraren känner stress och osäkerhet, 

vilket kan medföra att lärare begränsar sig till att använda läroböcker.  

6.2.3 Ledarskapskompetens. Ledarskapskompetens var något som fem av lärarna tog 

upp som nödvändigt för den laborativa undervisningen. De beskrev ledarkompetens som en 

strukturell förmåga, eftersom laborativ undervisning ansågs kräva mer direktiv och styrning 

av läraren jämfört med undervisning där eleverna sitter tysta och räknar i en matematikbok. 

Lärarnas reflektioner om ledarskapskompetens handlar om undervisning i helklass. För att det 

laborativa arbetet ska fungera, framförallt i större klasser, krävs regler och struktur kring hur 

undervisningen läggs upp, vilket Henrik beskrev med att “du måste vara en bra ledare som 

lärare som kan hålla det fungerande”. En laborativ undervisningsmetod med involverade 

elever skapar mer aktivitet i klassrummet, vilket enligt Johan innebär att man som lärare 

“måste vara beredd på att det blir högre ljudnivå och att man måste springa runt mer och 

hjälpa eleverna och styra de mer”. Informanterna var inne på att det är viktigt att läraren har 

erfarenhet i att leda praktisk undervisning för att undvika att det blir kaos och lek, eftersom 

materialet till viss del bjuder in till det.  

En annan aspekt på ledarskap som Henrik lyfte var att lärarens relation till gruppen är 

av betydelse. Han menade att laborativt material inte alltid är lämpligt att jobba med de första 

veckorna i en ny grupp elever, utan att det är lättare att jobba praktiskt när läraren skapat en 

relation till gruppen. 

6.2.4 Matematisk ämneskompetens. Tre av lärarna nämnde vikten av att läraren 

besitter kunskap för det som undervisas, men också har modet att använda laborativa material 

i sin undervisning. Detta påstående kan kopplas till samtliga kompetenser, att läraren har 

tillräcklig ämneskunskap, ledarskapskompetens, didaktisk kunskap och praktisk kompetens 

för att kunna lita på sin förmåga att undervisa med en viss metod. Adam beskrev detta som att 

“om du kan mycket matte och vågar och vet vad som behövs för att introducera något är det 
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betydligt enklare att använda konkreta material. Ju mer du kan desto mer vågar du”. Christina 

talade om hur betydelsefullt det är att läraren har den kunskap som behövs för att undervisa. 

Det vill säga det matematiska innehåll som sedan ska läras ut till eleverna. Vidare ansåg hon 

likt Adam att det krävs mod för att undervisa med nya metoder, men att det inte krävs någon 

ytterligar kompetens, speciell kurs eller utbildning utöver det.  
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I studien används en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger möjligheten att kunna föra en dialog som ger 

en bättre förståelse för verksamheten (Roth m.fl., 2009), vilket överensstämmer med 

ramverkets funktion som delvis var att synliggöra olika strukturer och relationer som påverkar 

användningen av laborativt material. Urvalet gjordes till viss del slumpmässigt, fast inom två 

skolverksamheter. Kravet var att lärarna skulle undervisa i matematik, antingen i klass eller i 

mindre grupper.  

Trost (2010) definierar validitet som att undersökningen mäter det som den avser 

mäta. Reliabilitets definition är att undersökningen är tillförlitlig, att den inte är utsatt för 

slumpmässiga händelser. Det finns faktorer som både stärker och försvagar vår studies 

validitet och reliabilitet. För att kunna genomföra likvärdiga intervjuer utfördes de första tre 

intervjuerna tillsammans av båda författarna. Det säkerställde studiens reliabilitet, då de 

resterande intervjuerna som genomfördes var för sig, kunde utföras på ett liknande sätt med 

samma struktur gällande följdfrågorna. För att kunna analysera informanternas uttalanden på 

ett likvärdigt sätt gjordes det tillsammans och analysen strukturerades med hjälp av studiens 

ramverk. Studiens ramverk, verksamhetsteorin, ramfaktorteorin och lärares olika 

kompetenser, låg som grund till vårt analysarbete, vilket ökar studiens validitet.  

Vi är ovana att intervjua och det medför att våra följdfrågor kan ha varit ledande, 

vilket påverkar studiens validitet. De tre första intervjuerna kompletterades, eftersom att vi 

ansåg att dessa saknade vissa data för att kunna svara på våra forskningsfrågor. 

Kompletteringen kan ha medfört att reliabiliteten försämrades eftersom intervjuerna då inte 

genomfördes på samma sätt med alla informanter (Trost, 2010). Även fast det finns brister i 

vår metod anser vi att studien har hög validitet och reliabilitet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att öka förståelsen för lärares användning av laborativt material 

utifrån ett verksamhetsperspektiv och att undersöka vilka kompetenser som lärare upplever 

som nödvändiga för laborativ matematikundervisning. I studiens resultat kunde vi se att det 

fanns en positiv syn, ett behov hos elever och en vilja att undervisa laborativt hos lärarna. 

Samtidigt synliggör studien vissa brister och svårigheter när det gäller laborativ 
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matematikundervisning. De svårigheter som främst framkommit är användningen av material 

för elever i högre årskurser, tillgång på material och möjligheter till kollegialt lärande. 

Resultatet visar ingen märkbar skillnad i hur lärare reflekterade om det laborativa materialet 

och dess användning de två skolorna emellan. Lärare från bägge skolorna uttryckte en brist 

gällande tillgången på material i klassrummen. Den skillnad som fanns var att Skola B hade 

en matematikverkstad, vilket inte fanns på Skola A. Vi har därför valt att inte fokusera på 

skillnaden mellan skolorna i vår presentation av resultatet. 

7.2.1 Laborativt material används vid behov men försvinner när elever blir 

äldre. Informanterna använde laborativt material som ett stöd för att skapa förståelse för det 

matematiska innehållet, på samma sätt som Löwing (2006), Karlsson och Kilborn (2015) 

beskriver med begreppet konkretisering. Det är en väg till förståelse och fungerar som ett sätt 

att belysa någonting matematiskt och att befästa kunskaperna. Dessutom framkom det att en 

av fördelarna är att eleverna får använda flera sinnen i sitt lärande, som ett sätt att 

sammankoppla det abstrakta med någonting konkret. Det stämmer överens med hur Malmer 

(2002); Rystedt & Trygg (2010) och Säljö (2014) ser på det laborativa materialet.  

Resultatet visar att det laborativa materialet användes, men i en varierande grad av 

lärarna och vid olika tillfällen, exempelvis spontant, vid behov och vid genomgångar. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det var elevernas behov som styrde materialets 

användning och att när eleverna nått en abstrakt förståelse blev materialet överflödigt. Det 

medförde att materialet användes mindre ofta när eleverna blev äldre. Lärarna påpekade också 

att det var svårare att använda laborativt material när innehållet blev mer avancerat, materialet 

blev då opraktiskt att använda. Rystedt och Trygg (2010) hänvisar till studier där 

informanterna uppgav att användandet av det laborativa materialet sjönk i högre åldrar. De 

menar att det handlar om trender och lärares kunskaper om hur materialet ska användas. Även 

om viljan finns hos merparten av våra informanter att använda material i högre åldrar krävs 

det kunskap om varför och hur det matematiska innehållet belysas. Enligt Löwing 

(Skolverket, 2012), Karlsson och Kilborn (2015) är det viktigt att fokus ligger på lektionens 

innehåll och syfte, för att sedan hitta material som fungerar för den idé som finns. Risken med 

att göra tvärtom är att materialet hamnar i centrum och att det innehåll läraren egentligen valt 

att fokusera på hamnar i skymundan och inte längre utgör kärnan för själva lektionen. 

7.2.2 Begränsad tillgång till material. Viljan att skapa större tillgänglighet till 

materialet och uppsättningar i klassrummet stämmer väl överens med den trend som visade 

sig i matematiksatsningen (Skolverket, 2012). Det vill säga att många lärare känner att 

tillgången till material är viktig och delar en uppfattning om att en rik uppsättning material 
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skulle underlätta och förbättra det laborativa arbetet. Samtidigt visar studien att informanterna 

på Skola B inte nyttjar matematikverkstaden i särskilt stor utsträckning på grund av dess 

otillgänglighet och innehåll.  

De två skolorna i studien har som tidigare nämnt olika förutsättningar när det gäller 

tillgången på material. Majoriteten av lärarna anser att tillgången på material är begränsad på 

deras skola, även om Skola B har en matematikverkstad. Många upplever detta som en 

organisatorisk svårighet, att materialet är undanstoppat, för långt bort eller att lärare inte 

riktigt vet vilket material som finns. Denna aspekt på otillgängligt material nämns av Rystedt 

och Trygg (2010) som menar att det kan vara en av orsakerna till att materialet inte används. 

Även fast förutsättningarna var olika på de två skolorna reflekterade informanterna på ett 

liknande sätt när det gäller tillgången till material. Förutom skolornas brist på material, 

upplevde informanterna ett behov av att ha materialet närmre sin undervisning och att 

tillgängligheten påverkar användningen av materialet i stor grad. Det var flera av 

informanterna som ansåg att lösningen till bristen på material var att samla ihop eller skapa en 

egen grunduppsättning i klassrummen, eftersom det saknades pengar till att köpas in. 

Svårigheter som uppkommer när lärare själva ska bygga fram en egen grunduppsättning 

material är att det tar tid och kräver kunskap. Eftersom pedagogiskt material saknas, är 

undanstoppat eller på annat sätt otillgängligt använde majoriteten av lärarna sig i större 

utsträckning av vardagligt material. Många av informanterna såg fördelar med att använda 

sådant som finns i vardagen och inte nödvändigtvis är utformat specifikt för undervisning. 

7.2.3 Kollegors påverkan och tidsfaktorn. Resultatet visar att det finns en 

gemensam uppfattning bland lärarna om att kollegor har stor betydelse i arbetet med laborativ 

undervisning. Framförallt hur de i arbetslaget påverkas av varandras förhållningssätt och 

attityder. Exempelvis när det handlat om att bryta mönster och få med andra, men också i 

betydelsen av att utbyta erfarenheter och ha möjlighet att diskutera med varandra. Langelotz 

(2016, februari) uttrycker i sin artikel att kollegialt lärande, då lärare tillsammans med 

varandra utvecklar sin kompetens, kan ge en positiv och hållbar förändring av 

undervisningen. Det som informanterna upplevde var att möjligheterna till att samarbeta och 

utbyta idéer med kollegor behövde förbättras och att bristen på tid var det största hindret. De 

menar att rektor och viljan hos lärarna har en betydande roll för att försöka schemalägga tid 

och skapa dessa möjligheter. Under de få tillfällen som fanns för kollegialt lärande 

prioriterades olika innehåll beroende på vad skolverket, kommun, rektor och lärare vill ska 

bearbetas. Ett exempel på prioriteringar som kommer från skolverket är Matematiksatsningen 
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(Skolverket, 2012) och vid detta tillfälle kan lärarnas egna vilja till att bestämma fortbildning 

försvinna. 

Tiden påverkar lärarnas metodval på flera sätt. Förutom att tiden till kollegialt lärande 

är för liten, är tiden till planering och reflektion enligt informanterna en ännu större bristvara. 

Majoritet av informanterna ansåg att det tar mer tid att planera och genomföra laborativ 

undervisning jämfört med andra former av matematikundervisning. Det diskuteras även 

mycket i media huruvida lärare har tid att fokusera på själva undervisningen och göra ett bra 

jobb, då mycket av arbetstiden fylls av andra arbetsuppgifter. I en artikel från Lärarförbundet 

(2016) framkommer det exempelvis att grundskollärare endast i snitt har cirka 15 minuter till 

för-och efterarbete i samband med lektioner. I en annan artikel presenteras forskning som 

visar att lärarna ägnar ungefär hälften av sin arbetstid till administration, där 3 av 4 lärare 

menar att de inte har tid att göra vad de ska när det handlar om undervisningen (Skolvärlden, 

2016). Detta är endast några exempel på diskussioner som förts i media gällande lärarens brist 

på undervisningstid de senaste åren. De överensstämmer med den uppfattning som lärarna i 

vår studie ger uttryck för. 

7.2.4 Fyra viktiga kompetenser. Informanterna lyfter tillsammans alla de fyra 

kompetenser studiens ramverk består av. Det är svårt att tolka resultatet eftersom alla 

informanterna ansåg att alla lärare bör ha en grundläggande kompetens, vilket innefattar de 

fyra vårt ramverk består av. Det vi ville undersöka var vilka kompetenser som är viktiga för 

att kunna genomföra en lyckad laborativ undervisning. Det som går att utläsa i resultatet är att 

praktisk kompetens är den som nämns mest frekvent. Den praktiska kompetensen uttrycks 

med ord som erfarenhet, kreativitet och förmågan att “tänka” praktiskt. För att besitta denna 

kompetens ska lärare kunna se möjligheter och känna sig trygg i användandet av laborativt 

material, som enligt våra informanter skapas av erfarenhet. 

Direkt kopplat till ämneskunskap handlade det om att den som lär ut “kan” matematik 

och har förståelse för det eleverna ska lära sig. Det laborativa arbetet blir lättare om lärare 

besitter kunskaper om ämnet och på så sätt kan anpassa det till olika undervisningsmetoder. 

Löwing (Skolverket, 2012) lägger också stort värde på de ämnes- och didaktiska 

kompetenserna då hon menar att dessa kompetenser bör utvecklas tillsammans med skapandet 

av en matematikverkstad eller laborativt material, eftersom att materialet i sig inte kan 

utveckla en lärares kompetens i att använda det. En väg att gå för att utveckla kompetenser i 

läraryrket är fortbildning. I Skolverkets (2011) rapport upplevde lärarna att de saknade 

ämnesdidaktisk kompetens för att koppla material till undervisningens innehåll och syfte, men 

att en vilja fanns för att utveckla deras matematiska kompetens. Fokusen i lärarnas 
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fortbildning har sällan legat på vilken förståelse de olika aktiviteterna ger möjlighet till, vilket 

bör ändras. Skolverket menar att ett sätt för att utveckla den didaktiska kompetensen är att 

skapa studiecirklar, vilket även våra informanter ansåg sig behöva.  

I laborativ undervisning, vid tillfällen när eleverna själva får manipulera materialet, 

arbetar de ofta i grupp eftersom det enligt våra informanter sällan finns material för alla 

elever. Berg, Sundh och Wede (2012) menar att det i undervisning av grupparbeten krävs mer 

från läraren i form av ledarskapskompetens. Dels behöver läraren kunskap i hur bra grupper 

skapas, men även i hur eleverna kan fungera som stöd åt varandra i lärandet. Lärare måste 

kunna organisera och strukturera undervisningen så att lärande sker hos alla elever och det är 

då lärarens ledarskapskompetens kommer i uttryck. Med stöd i tidigare forskning (Skolverket, 

2012; Berg m.fl., 2012) och i studiens resultat kan vi se att alla de fyra kompetenserna som 

studiens ramverk består av bidrar till en framgångsrik laborativ undervisning. 

7.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka olika aspekter kring hur lärare förhåller sig 

till det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen. Resultatet indikerar att det finns 

några centrala aspekter i den laborativa verksamheten som gör att lärare väljer bort, eller 

använder sig av material i mindre uträckning än vad de skulle vilja. Dessa är faktorer såsom 

brist på tid, tillgången på material eller att elever som redan nått den abstrakta förståelsen för 

innehållet föredrar andra metoder. Det har visat sig i både forskning (Rystedt & Trygg, 2010) 

och i denna studie att arbetet med material är mer vanligt i de lägre årskurserna. Anledningen 

till det är enligt våra informanter att det är dels svårare att koppla materialet till ett mer 

avancerat innehåll och att behovet inte finns i samma utsträckning när eleverna nått den 

abstrakta förståelsen. Att det är svårare att koppla materialet till ett innehåll visar på att det 

behövs praktisk- och didaktisk kompetens för att ta fram material som fungerar till det 

matematiska innehållet (Döhrmann m.fl., 2012; Popov, 2015; Stensmo, 2008). För att ge 

lärare självförtroende och de kompetenser som krävs anser vi i enlighet med Skolverket 

(2011) att studiecirklar kan fungera. Det finns en gemensam syn att kollegor och rektorer i 

verksamheten påverkar varandra, de kan positivt influera och inspirera andra lärare i att 

använda sig av en mer varierad undervisning. 

7.4 Vidare forskning 

Studien indikerar att det kan vara svårare att koppla laborativt material till ett mer 

avancerat matematiskt innehåll för högre årskurser, vilket medför att materialet plockas bort 
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när eleverna blir äldre. Det skulle vara intressant att undersöka vidare hur lärare som använder 

laborativt material för äldre elever, exempelvis i grundskolans senare år, reflekterar över sin 

undervisning. Vilka fördelar finns och hur använder de materialet? Upplever dessa lärare att 

användningen är styrt av särskilda elevers behov eller kan den fördelaktigt användas med alla 

elever? En sådan studie skulle kunna generera kunskap och metoder till andra lärare och bidra 

till att matematikundervisningen kan utvecklas och förbättras.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjumanual 

Område Intervjufrågor Exempel på följdfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare 
Undervisning 

med laborativt 

material 

Hur och när väljer du att använda dig 

av en konkretiserande genomgång 

med ett laborativt material i din 

matematikundervisning? 

Om informant svarar på 

“när”: Kan du ge några 

exempel på hur du arbetar med 

laborativt material? 

Om informant svarar på 

hur: När väljer du att plocka 

fram material? 

Vad anser du är de främsta 

fördelarna med att använda ett 

laborativt material som hjälpmedel 

för att konkretisera något? 

Fördelar för lärare? 

Fördelar för eleverna? 

Vilka hinder ser du med att använda 

ett laborativt material som 

hjälpmedel för att konkretisera 

något?  

Hur påverkas lärare av dessa 

hinder?  

Hur påverkas den laborativa 

undervisningen? 

Vad anser du är för- och nackdelarna 

(ur ett lärarperspektiv) med att 

eleverna arbetar med laborativt 

material?  

Påverkas klassrumsklimatet? 

Påverkas lärandet hos elever? 

Vilka elever har kan med 

fördel arbeta med laborativa 

material? 

 

Lärare  
Laborativt 

material 

Hur är tillgången på material på 

denna skola och i vilket skick är det?  

Påverkas ditt metodval av 

tillgången till material? 

Används vardagliga föremål i 

undervisningen? 

Kan du ge några exempel på 

vardagliga föremål som du 

använder?  

 

 

Lärare 
Kollegor och 

arbetslag 

Hur tror du att skolans verksamhet 

och kollegor påverkar användandet 

av detta arbetssätt? 

Kan det finnas en positiv 

påverkan? 

Kan det finnas en negativ 

påverkan? 

Finns det tillfällen och hur diskuteras 

valda metoder och undervisning med 

andra lärare? 

Hur ser du på behovet av 

kollegialt lärande? 

Vilka attityder har du stött på av 

andra lärare gällande detta arbetssätt? 

Vilka negativa aspekter 

nämns?  
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Vilka positiva aspekter 

nämns?  

Lärare  
Styrdokument 

Hur anser du att styrdokument 

påverkar valet av metod?  

Möjliggör styrdokumenten 

laborativ undervisning? 

 

Lärare 
Rektor 

Vilken roll har rektor när det gäller 

laborativt material?  

Hur påverkar rektorn 

exempelvis 

matematikverkstäder eller 

uppsättningar med material? 

 

 

Område Intervjufrågor Exempel på 

följdfrågor 

 

 

Kompetenser 

Vilka särskilda kompetenser tror du kan vara viktiga 

för att genomföra en bra laborativ undervisning? 

Varför krävs dessa 

kompetenser? 

Är det andra kompetenser som krävs jämfört med 

traditionell undervisning? 

 

På vilket sätt skiljer 

det sig? 

Hur kan lärare utveckla förmågan att använda 

laborativt material i matematikundervisning?  

Studiecirklar? 

Fortbildning? 

 

 


