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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lärare använder olika laborativa
material i sin matematikundervisning och hur detta överensstämmer med det sätt som
upphovsmännen till materialen avser. Mina frågeställningar har bland annat varit: Vad är
laborativa material?, Hur använder lärare laborativa material i matematikundervisningen i år
1-3?. För att söka svar på dessa frågor har jag genomfört en litteraturstudie och en kvalitativ
intervjustudie med åtta lärare som använder laborativa material i sin matematikundervisning.

Resultatet av min undersökning visar att det finns skillnader mellan hur lärare använder vissa
laborativa material och hur materialens upphovsmän beskriver att materialen ska användas.
Både resultatet från litteraturstudien och från intervjuundersökningen visar att det finns
nackdelar med att använda laborativa material i matematikundervisningen i år 1-3 om
materialen används på ett felaktigt sätt. De laborativa material som lärare ofta använder är
pengar och Centimomaterial för att åskådliggöra positionssystemet. Material som knappast
någon av de intervjuade lärarna använder i sin matematikundervisning är Logiska block och
Geobräde.
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Bakgrund
Jag vill med detta examensarbete ta reda på hur lärare använder laborativt material i sin
matematikundervisning i år 1-3. Använder de materialen på det sätt som upphovsmännen till
materialen har tänkt eller på andra, och kanske bättre sätt? Jag vill också inför min yrkesdebut
veta hur jag kan arbeta med olika laborativa material.

Under min utbildning jag har läst i bland annat Kronqvist och Malmers bok Räkna med barn
att jag som lärare måste vara medveten om varför jag använder laborativa material och att det
är viktigt att jag vet i vilket syfte jag använder det. Det kan vara bra för andra och för mig
som blivande matematiklärare att veta hur olika material borde användas. Det är också
intressant att få inblick i hur dagens lärare använder det.

Det känns som om jag har en press på mig att jag som lärare ska använda mig av laborativa
material när jag arbetar. Mycket av matematikdidaktiken på universitetet har genomsyrats av
det. Jag vill också få reda på om laborativa material kan ha negativa konsekvenser för barns
inlärning.

Jag har under min utbildning fått lära mig hur en del laborativa material ska användas. Ute på
skolor under min verkstadsförlagda utbildning har jag inte sett så mycket material användas,
men under matematiklektioner på universitetet har jag fått bekanta mig med det.

Med laborativa material menas i den här uppsatsen de material som har specifika upphovsmän
och som ibland kallas för undervisningsmaterial. Exempel på detta är Cuisenairestavar,
logiska block, centikuber/centimomaterial och multibassystem. Plockmaterial som stenar och
knappar nämns också i samband med detta. Jag har tidigare läst i boken Matematik från
början av Ahlberg m.fl., att datorn och miniräknaren kan räknas som laborativt material men
det anser inte alla, kanske för att man inte använder händerna och plockar med materialet,
som jag tror att många lärare ser det.

Syfte
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur laborativa material kan
användas i matematikundervisning i år 1-3. Undersökningen kommer att behandla hur olika
laborativa material kan användas enligt upphovsmännen till dem och hur materialen används
ute på skolor idag.

Frågeställningar
• Vad är laborativa material?
• Varför ska laborativa material användas i matematikundervisningen i år 1-3?
• Hur ska olika material användas enligt upphovsmännen?
• Hur använder lärare laborativa material i matematikundervisningen i år 1-3?

För att få svar på dessa frågor har jag genomfört en litteraturstudie och en undersökning i
form av intervjuer med lärare.
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Begreppet laborativa/laborativt material
För att få svar på vad begreppet laborativt material innebär inledde jag mitt arbete med att
söka i litteratur men hittade inte någon utförlig förklaring. Ofta förklaras begreppet laborativa
material med hur olika material används. I Nationalencyklopedin (NE) förklaras laborativ
undervisning på följande sätt:

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

Wistedt, m.fl. (1992) förklarar begreppet åskådningsmatematik, ett begrepp som förekommer
tillsammans med begreppet laborativt material. Wistedt m.fl. menar att åskådlig undervisning
är när undervisningen är tillräckligt konkret, så att eleverna förstår matematiken, och när
undervisningen knyts samman med elevernas tidigare erfarenheter, och därmed blir
meningsfull för dem.

Metod
I detta kapitel beskrivs hur jag gått tillväga vid genomförandet av litteraturstudien respektive
intervjuundersökningen.

Litteraturstudie
För att få en bild av vad laborativa material är började jag mitt arbete genom att läsa en del
böcker inom ämnet. Jag började med att läsa böcker som ingått i min utbildning, bland annat
Räkna med barn av Kronqvist och Malmer, Matematik ett kommunikationsämne av Ahlström,
m.fl., och Baskunskaper i matematik för skola hem och samhälle av Löwing och Kilborn. Här
fick jag namn på olika personer som utvecklat olika laborativa material, och kunde därmed
söka efter originalkällor. Jag fick även hjälp av min handledare med litteraturtips. Många
böcker lånade jag på Linköpings universitetsbibliotek. Sedan har jag även letat i Bibliotekets
databas, Libris. Jag sökte då på olika författare och ord som ”laborativa material”, ”laborativ
matematik”, ”concrete materials” och ”manipulatives”.

Empirisk studie
För att få svar på mina frågeställningar har jag gjort en kvalitativ undersökning i form av
intervjuer med lärare som undervisar i matematik i år 1-3. Enligt Bryman (2002) finns en viss
ordning som ska följas under kvalitativa undersökningar:

1. Generella frågeställningar
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner
3. Insamling av relevanta data
4. Tolkning av data (Bryman, 2002, s. 253-254)

Jag började med att tänka ut vilka frågeställningar jag skulle ha, sedan vilken grupp av
informanter jag skulle intervjua. Jag tog kontakt med dessa och bestämde tid och plats för
intervjuerna. Efter det samlade jag in datan och till sist gjorde jag analysen av dessa.
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Val av informanter
För att få så rika svar som möjligt av informanterna gjorde jag ett urval genom att endast ta
kontakt med lärare som arbetar i år 1-3 och som använder laborativa material i sin
matematikundervisning. De flesta intervjuerna ägde rum på informantens arbetsplast. Varje
intervju genomfördes under 30 till 90 minuter.

Först genomförde jag en pilotstudie med en person jag känner, Lena som har jobbat i 30 år.
Jag frågade om det gick bra att jag intervjuade henne och hon ställde upp. Jag bad henne
gärna ta med laborativa material eftersom vi inte skulle vara i hennes klassrum där materialen
annars finns. Intervjun gjordes i informantens hem. Det var bara jag och informanten i
rummet och vi var helt ostörda. Informanten hade tagit med material som hon lade fram på
bordet innan intervjun.

För att få tag på informanter sökte jag först efter de skolor som är kopplade till universitetet.
Detta gjorde jag via lärarutbildningens hemsida1. Jag ringde därefter till expeditionen på olika
skolor och fick telefonnummer och namn på arbetslagsledare eller någon i arbetslagen för år
1-3 på respektive skola. När jag sedan fick kontakt med någon lärare presenterade jag mig och
berättade att jag gjorde mitt examensarbete inom lärarutbildningen och att jag skulle vilja
intervjua lärare som undervisar i matematik i år 1-3. Jag specificerade även att jag ville
intervjua lärare som använder sig av laborativa material i sin matematikundervisning. På en
skola fick jag namn på två personer som arbetar i år tre. Den ena hade inriktning Sv/So och
den andra Ma/No. Jag ringde till skolan och pratade med Lisa som hade inriktning Ma/No och
har varit yrkesverksam som lärare i mindre än 10 år och hon var intresserad. Vi bestämde tid
och plats direkt och vi kom också överens om att jag skulle skicka intervjufrågorna med e-
post till henne innan. Under intervjun satt vi i ett rum intill klassrummet och jag bad henne ta
fram material om det var så att hon ville visa eftersom det inte kommer att höras vad hon sa
på bandet om hon skulle gå för långt bort.

Jag fick veta genom en bekant att de arbetar mycket med laborativt material på en skola och
jag ringde även till deras expedition och fick telefonnummer till alla arbetslag. Genom
arbetslagsledarna fick jag sedan kontakt med två lärare som var intresserade av att bli
intervjuade, Stina och Maria som vardera har jobbat i drygt 30 år som lärare. Jag skickade
frågorna till Stina via post men de hade tyvärr inte kommit fram till henne innan intervjun.
Maria fick frågorna dagen innan intervjun. Intervjun med Stina gjordes i hennes klassrum.
Hon hade inte plockat fram material innan och eftersom hon gick och hämtade material under
tiden så hördes inte allt på bandet. På grund av att allt inte hördes på bandet bad jag
fortsättningsvis informanterna vid intervjuerna att ta fram material innan intervjun började.
Det kom in barn ibland under intervjun med Stina och ville använda rummet. De blev
tillsagda att gå ut eftersom hon hade besök. Intervjun med Maria gjordes i ett grupprum på
den skola där hon arbetar. Vi satt helt ostörda. Informanten hade tagit med material och
ställde det på bordet där vi satt.

På en annan skola ringde jag till personalrummet och frågade efter arbetslagsledaren för år 1-
3. Hon skulle ta upp förfrågan med sina kollegor senare på ett möte. Jag lämnade e-postadress
och fick e-post senare samma dag från Eva som har jobbat i mindre än 10 år. Hon ville gärna
ta emot mig. Jag skickade frågorna till henne några dagar innan intervjutillfället. Vid denna
intervju var det en lärarstuderande med och lyssnade. Vi satt i klassrummet vid ett bord och
informanten hade plockat fram material utan att jag hade sagt till i förväg.

                                                  
1 Lärarutbildningen i Linköpings hemsida www.liu.se/uv/larar/
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I att annat rektorsområde fick jag telefonnummer och namn på olika personer i arbetslagen 1-
3. Jag pratade med en av dem och hon bad att få återkomma senare när hon pratat med de
andra lärarna. Till slut meddelade de mig och det var tre lärare som ville ställa upp, Ulla och
Helen som jobbat i drygt 30 år och Klara som har jobbat i mindre än 10 år. Efter det hade jag
kontakt med dem via e-post. Ulla fick intervjufrågorna tre dagar innan intervjun medan
Helen och Klara inte hade fått tillgång till mina frågor i förväg utan istället fick läsa igenom
dem innan intervjuerna började.

När jag kom till skolan och skulle intervjua Helen var hon inte helt förberedd. Hon hade inte
läst mitt e-brev om att jag skulle komma just den dagen, men hon ställde upp i alla fall. Vi
satt i Helens klassrum och hon pockade fram material som hon visade mig. Efter ett tag kom
det in barn och skulle äta i klassrummet och vi avbröt då samtalet, eftersom vi ändå var i
slutet av intervjun.

Klara hade inte heller fått frågorna innan men hon tittade igenom dem. Vi satt i ett grupprum
där vi skulle få vara i fred men det kom ändå in något barn och skulle hämta något och det var
ganska lyhört in till rummet bredvid där barn höll till. Klara tog med material in till
grupprummet för att kunna visa mig.

Min sista intervju med Ulla var mer förberedd. Jag hade haft kontakt med informanten via e-
post ganska många dagar innan och skickat frågor och informantbrev. Vi satt i informantens
klassrum och hon berättade inledningsvis att det kunde komma in barn som skulle hämta sina
väskor och jag sade att det gick bra. Vi blev avbrutna några gånger.

Informantbrevet (se bilaga 2) fick de flesta informanterna i samband med intervjun, några fick
det samtidigt som intervjufrågorna.

Kvalitativa intervjuer och analys av data
När jag skulle skriva mina intervjufrågor ville jag ha så öppna frågor som möjligt för att få
rika och varierade svar (se bilaga 1). Jag valde därför att använda mig av vad Bryman (2002)
kallar för en semi-strukturerad intervju där intervjuaren behandlar teman som gör att
informanten fritt kan svara på frågorna i en berättande form.

En semi-strukturerad intervju. Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika
teman som ska beröras/…/men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på
sitt eget sätt. (Bryman, 2002, s. 301)

Man kan i praktiken utföra olika slags forskningsintervjuer, vilka bland annat kan
karaktäriseras utifrån vilket spelrum man ger intervjupersonen. Generellt kan man säga
att ju större detta utrymme är, desto bättre är möjligheten för att nytt och spännande
material kan komma fram. (Jacobsen, 1993, s. 18)

Jag gjorde först en pilotstudie med en bekant för att jag skulle bli mer säker på att intervjua
och för att se om frågorna var väl formulerade så att jag fick de svar jag önskade. Det var bra
att jag hade gjort en provintervju innan jag gjorde de andra intervjuerna. Efter den första
intervjun formulerade jag om en del frågor, bland annat på grund av att två frågor gav samma
svar, till exempel fråga ett och två och i och med det ändrade jag frågans formulering, (se
bilaga 1). Jag kände mig därefter säkrare i min roll som respondent. Jag var inte nervös,
kunde lyssna på informanten och spontant komma med andra frågor än de planerade.
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Jacobsen (1993) beskriver hur en bra intervju ser ut. Han nämner även att det är viktigt att
man som respondent lyssnar till intervjupersonen

Bra intervjuer hänger ihop. Svaren och frågorna har hela tiden med varandra att göra.
(Jacobsen, 1993, s. 13)

Ändå är den vanligaste orsaken till att intervjuer blir misslyckade just att utfrågaren
inte lyssnar tillräckligt mycket. (Jacobsen, 1993, s. 62)

När jag skulle ut och intervjua tänkte jag på att hålla intervjun till de frågor som var
planerade. Jacobsen (1993) påvisar detta genom att förklara att intervjuaren styr samtalet
genom att ställa de planerade frågorna.

Under själva intervjun inleder intervjuaren och ställer de frågor som är planerade. Han
styr samtalet och får de teman belysta som intervjun avser att innehålla. (Jacobsen,
1993, s. 11)

Intervjufrågorna kunde komma i en annan ordning än vad som var planerat och berodde på
hur intervjun formades under tiden. Jag ställde även följdfrågor och andra frågor som gjorde
att jag skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. Jacobsen (1993) poängterar detta,
liksom Bryman (2002):

Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte
ingår i denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som
intervjupersonen sagt. (Bryman, 2002, s. 301)

Bryman (2002, s. 308) tar upp olika slags frågor man som respondent kan använda sig av vid
intervjuer:

Uppföljningsfrågor: t ex Vad menar du med det?
Preciserande frågor: t ex Vad gjorde du då?
Direkta frågor: t ex Tycker du att…?
Strukturerande frågor: t ex Jag skulle vilja byta tema
Tystnad, ger intervjupersonen tid att tänka
Tolkande frågor: t ex Menar du att…? Innebär detta att…?

Jag försökte speciellt tänka på att tystnad kan vara bra eftersom informanten behöver få tid att
tänka. Detta lärde jag mig efter hand. Det var svårare i början och då kändes det nästan
pinsamt att vara tyst. Tolkande frågor/uppföljningsfrågor, till exempel Hur menar du då?, och
liknande ställde jag för att bättre få förståelse för informanternas tankar.

Jag började min analys genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och transkribera dessa.
Transkriberingarna har gjorts så ordagrant det går bortsett från ljud som hostningar. Jag har
även tagit bort sådant som inte har med själva undersökningen att göra. Kvale (1997) skriver
att genom att transkribera intervjusamtalet ges en överblick och tydligare struktur som är till
hjälp när den närmare analysen görs.

Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare
analys. Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig en början till en
analys. Hur mycket som skrivs ut och i vilken form beror på sådana faktorer som
materialets natur och syftet med undersökningen. (Kvale, 1997, s. 155)
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När jag transkriberat intervjuerna har jag följt de rekommendationer som ges i Kvale (1997),
dvs. koncentrerat meningar och ändrat talspråk till skriftspråk.

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt
formuleras mer precist. (Kvale, 1997, s. 174)

Under mina intervjuer spelade jag in samtalen på bandspelare för att jag skulle kunna
koncentrera mig på vad informanten berättade istället för att anteckna. Jag ville också kunna
lyssna på intervjuerna efteråt för att göra en så bra analys som möjligt av dem.

Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är i dag genom en bandspelare .
Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun.
(Kvale, 1997, s. 147)

Forskningsetiska principer
Innan jag gjorde mina intervjuer skrev jag ett informantbrev (se bilaga 2). I brevet
presenterade jag vad mitt arbete skulle handla om. Jag förklarade också informantens roll i
undersökningen. I de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning finns det regler för hur forskares arbete ska styras. De innehåller fyra huvudkrav:
Informationskravet, Samtyckekravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.2

Informationskravet
Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om
deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.

Samtyckekravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.

Konfidentialitetskravet
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma
om, hur länge och på vilka villkor de skall delta.

Nyttjandekravet
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersöknings-
deltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan.3

Jag har tagit hänsyn till dessa regler i det informantbrev som de intervjuade lärarna tagit del
av innan intervjuerna. I brevet förklarade jag vad mitt arbete gick ut på och att intervjuerna
spelades in på band som sedan kommer att förstöras. Informanterna hade tillgång till
intervjufrågorna innan intervjun genomfördes och jag förklarade även att de kan avbryta sin
medverkan när de vill.

                                                  
2 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning.
3 Vetenskapsrådet (2002).
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Metoddiskussion
Jag vill med denna undersökning ta reda på hur lärare använder laborativa material i sin
matematikundervisning. Föra att ta reda på det använde jag mig av kvalitativa intervjuer med
lärare. Jag hade funderingar på om observationer under lektionstillfällen skulle vara ett
alternativ men då anser jag att resultatet mer skulle syfta till att belysa hur elever använder
laborativa material. Visserligen skulle lärarnas syfte med materialen belysas under
genomgångar och när de förklarar hur eleverna ska använda dem men jag ville höra lärarnas
tankar om hur olika material kan användas. För att få tag på lärare som kunde tänka sig bli
intervjuade använde jag ett bekvämlighetsurval genom att intervjua de som ville bli
intervjuade och som använder laborativt material i sin undervisning. Hade jag gjort på ett
annat sätt tror jag att det varit svårare att få positiv respons från lika många informanter.
Bryman (2002) poängterar detta:

Att man väljer bekvämlighetsurval brukar vara ett resultat av faktorer som
tillgänglighet på individer som annars är svåra att få tag i.  (Bryman, 2002, s. 313)

Jag gjorde en pilotstudie och sedan ytterligare sju intervjuer. Med färre intervjuer skulle det
vara svårt att dra slutsatser om det finns variation på hur olika material används.

En forskare gör normalt fler intervjuer (med olika personer) över samma tema för att få
ett tillräckligt stort material som gör det möjligt att dra generella slutsatser.
(Jacobsen, 1993, s. 18)

Informanterna fick tillgång till intervjufrågorna olika lång tid innan intervjun genomfördes.
Det fanns ingen baktanke med detta utan av olika skäl blev det så. Detta kan ha påverkat
informanternas svar, genom att vissa var mer förberedda och hade innan intervjun kunnat
fundera ut svar och hur de ska uttrycka sig på bästa sätt.

Jacobsen (1993) påpekar att man som respondent kan visa känslor som empati under en
intervju. Detta kan visas i att respondenten sätter sig in i den intervjuades situation. Under de
intervjuer jag genomförde märkte jag att jag ofta kunde känna empati för intervjupersonen.
Det kunde vara i fråga om stress eller att arbetsuppgifterna är många ute på skolorna idag. Det
kunde också handla om varför läraren använder ett visst material och lärarens inställning till
det. Även om jag inte har märkt det själv så kan det ha påverkat min analys av data kanske
särskild då jag intervjuade en bekant. Jacobsen (1993) beskriver särskilt denna problematik:

Sympati eller medkänsla kan kväva det kritiska sinnet och därför är intervjuer med
vänner särkilt problematiskt. Det kan vara vänner som har åsikter och attityder man
sympatiserar med, eller så kan det röra sig om personer man av ett eller annat skäl
beundrar och vill bli vän med. (Jacobsen, 1993, s. 80)

Jacobsen menar att man som intervjuare kan försköna analysen av intervjun om intervjuaren
är vän till informanten, eller med någon intervjuaren sympatiserar med.

Jacobsen (1993) påpekar att man som respondent ska undvika att stirra in i informantens
ögon under intervjun eftersom det kan upplevas som obehagligt. Detta tänkte jag på under
mina intervjuer och situationen underlättades av att vi hade rekvisita i form av olika
laborativa material framme på bordet. Materialen hjälpe också mig som respondent att förstå
vad informanten pratade om. Läraren kunde också lättare visa på vilket sätt de olika
materialen användes. Materialen gjorde att min uppmärksamhet och nyfikenhet växte.
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Rekvisita innebär en möjlighet att prata om något konkret, vilket är svårt att motstå.
/…/ På så sätt kan ett antal lämpliga föremål vara ett effektivt medel för styrning av
intervjun. (Jacobsen, 1993, s. 86-87)

Jacobsen menar att rekvisita styr in intervjun på rätt spår och konkretiserar det intervjun
handlar om.

I litteraturstudien får olika laborativa material olika mycket plats. Detta beror på tillgången till
litteratur om de olika materialen. Jag har inte hittat någon upphovsman till Centimomaterialet
vilket beror på att det inte stod i den litteratur jag fått tag på. Orsaken till att jag inte hittat
någon upphovsman kan vara att materialet är ett specialfall av Multibasmaterialet som har en
upphovsman. Man kan tänka sig att Centimomaterialet har fått ett eget namn men egentligen
hör till Multibasmaterialet eftersom dessa är uppbyggda på samma sätt.

Alla material som nämns i min empiriska studie finns inte med i litteraturstudien. Detta beror
på att litteraturstudien gjordes innan den empiriska studien. Genom att ha läst matematik-
didaktik på universitetet har jag blivit introducerad till ett antal laborativa material som jag
antog används ute på skolor idag, vilket ligger till grund för mitt val av de laborativa material
som presenteras i litteraturstudien.

Resultat
Detta kapitel består av två delar, litteraturstudien och den empiriska studien. Jag kommer
också att sammanfatta dessa. Sedan presenteras resultatet av de två studierna där jag ser
samband och olikheter mellan dem.

Litteraturstudie
I litteraturstudien behandlas följande teman

- Vad är laborativa material?
- Motiv till att använda laborativa material.
- Laborativa material och hur de är avsedda att användas.

Montessoripedagogiken handlar mycket om att använda alla sinnen. Tanken med denna
pedagogik är att kunskapen kommer via sinnesintrycken. Genom att alltså träna upp sinnena
skulle detta leda till ökad kunskap och bättre förstånd hos barnen4. Egidius (1999) skriver att
aktiviteter gör det enklare för eleverna att samordna den yttre och den inre världen som hos
barn hänger ihop. Även Malmer anser att barn borde få använda sig av fler sinnen när de
tränar eftersom det kan strukturera tankarna. I många sammanhang har jag observerat hur
barns arbete med händerna avslöjar deras tankar5.

Enligt Egidius (1999) ansåg även Jean Piaget att barn behöver få experimentera och vara
aktiva. Piaget menar även att tänkandet är ett resultat av den fysiska aktiviteten6 och att
handen är hjärnans förlängda arm7. Egidius (1999) skriver också att John Dewey framhöll att

                                                  
4 Egidius, H. (1999). Pedagogik för 2000-talet, s. 32.
5 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993). Räkna med barn, s. 23.
6 Häggblom, L. (2000). Räknespår Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder.
7 Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter.
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kunskap uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling8. Aktiviteterna får dock inte bli
enbart metoder och rutin utan det ska leda till vetenskaplig insikt.

Szendrei (1996) skriver att konkret material har en lång historia i skolmatematiken, men de
har inte alltid varit allmänt accepterade eller använts på ett lämpligt sätt. Det finns enligt
Szendrei (1996) argument som talar för att det är bättre att använda material som vi kan hitta i
vår dagliga tillvaro än de speciellt konstruerade materialen. De kan faktiskt göra mer ont än
gott. Undervisningsmaterialet är inga mirakelkurer, deras användning kräver planering och
förutseende.

Vad är laborativa material?
Enligt Kilborn (1989) är laborativt material sådant som kan användas när det inte finns ett
enkelt samband mellan elevernas vardagserfarenheter och räkneproblemet. Eleverna försöker
få en förståelse för själva räkneproblemet och här eftersträvas en struktur som ska vara så
snarlik den sökta tankeformen som möjligt.

Kronqvist och Malmer (1993) delar in olika laborativa material i kategorier:

1. Plockmaterial. Det är bland annat stenar, klossar, knappar och kulor.

2. Vardagsmaterial. Hit hör sådana saker som hjälper oss i våra dagliga sysslor. Det kan
vara vågar, mått för volym som dl mått eller en kopp, termometrar, måttband etc.

3. Skolans laborativa material. Det är material som pedagoger utformat som hjälp för att
utveckla barns tänkande. Dessa hjälpmedel ska kunna visualisera och strukturera barns
tänkande.

4. Barnens egentillverkade hjälpmedel. Det kan vara linjaler som eleverna gjort eller
andra användbara saker. Genom att de får göra materialen ges det tillfälle för samtal
om matematik.

5. Spel. Bland annat spel som Domino, tärningar, kortlekar och Sänka skepp.

Szendrei (1996) skriver om två typer av laborativa material, dels vardagsmaterialen9

(common tools) som vi även använder i vår vardag, dels undervisningsmaterial som är
speciellt konstruerade av pedagoger för att förklara matematiska begrepp. Szendrei (1996)
beskriver skillnaden mellan att använda vardagsmaterial och undervisningsmaterial på
följande sätt: med vardagsmaterial kan eleven lösa uppgifter utanför skolan och eleven kan
direkt överföra matematiken till sin egen vardag, vilket oftast inte kan ske om de använder
undervisningsmaterial. Szendrei (1996) skriver även att lärare kan använda undervisnings-
material i fel syfte. Eftersom dessa material endast finns i skolan har föräldrar inte möjlighet
att följa upp skolarbetet vilket de kan göra i större utsträckning om eleverna använder
vardagsmaterial.

Kamii m.fl. (2001) skriver att lärarutbildare i matematik starkt rekommenderar användning av
laborativa material för att motverka den traditionella undervisningen som kallas
utantillärning. Men det berättas inte lika mycket om hur eleverna lär sig när de använder
                                                  
8 Egidius, H. (1999), s. 64-65.
9 Min egen översättning av Szendrei (1996) ”common tools”.
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laborativa material. Lärare har antagit att elever lär sig de matematiska begreppen genom att
röra och flytta de laborativa materialen. För att förklara hur eleverna lär sig av att använda
laborativa material ser Kamii m.fl. (2001) tillbaka på skillnaderna Piaget gjorde mellan det
konkreta och det abstrakta. Kamii m.fl. (2001) kommer fram till att den konkreta och den
abstrakta kunskapen är beroende av varandra. Det här betyder att eleverna borde få arbeta
med det konkreta, de laborativa materialen för att förstå det abstrakta, som innefattar den
matematiska kunskapen.

Kamii, m.fl (2001) tar upp kulramen som ett exempel för laborativt material. De anser att
kulramen är ett bra hjälpmedel till addition och subtraktion. Men den kan samtidigt störa
elevernas tänkande om den används på ett felaktigt sätt.

Motiv till att använda laborativa material
Enligt Kilborn (1989) ska materialet användas för att bygga upp en tankeform, inte för att lösa
specifika uppgifter.

Konkretisering innebär således att man lyfter fram en bestämd tankeform. Den
läggs sedan som bas för en förståelse av räkneoperationen. Med hjälp av
färdighetsträning gör man sedan tanken snabbare och frigör den samtidigt från
materialet. (Kilborn, 1989, s. 71)

Kilborn menar att konkretiseringen inte ligger i själva materialet utan i tankeformen bakom
det. Löwing och Kilborn (2002) anser att själva poängen med att konkretisera försvinner när
det kallas för konkreta material. Materialet kan i sig inte vara konkret utan det kan användas i
konkretiserande syfte genom att det underlättar förståelsen för ett problem eller en tankeform.
Beroende på hur ett material används avgörs om det kan användas i ett konkretiserande syfte.

Malmer (1999) anser att i matematiken borde elever få börja på det konkreta planet men det
får inte glömmas bort att konkretionen ska upplevas som meningsfull för eleverna. Det
eleverna aktivt får arbeta med, ta i och så vidare, kan bidra till att de är mer delaktiga i
inlärningsprocessen. Även Häggblom skriver att genom konkretion förenas barnens
erfarenheter och tankesystem med matematikens abstrakta system10. Berggren och Lindroth
(1997) menar att arbete med laborativa material gagnar alla elever. När man arbetar laborativt
märker man elevers kreativitet när de själva söker lösningar på problem.  Meningen med det
laborativa materialet är att det ska hjälpa eleverna att lösa en konkret situation för att sedan
kunna diskutera fram generella lösningar och lösningsmetoder11. Berggren & Lindroth
(1997) upplever även att fler elever hänger med på de generella lösningarna, vilka ligger till
grund för att senare kunna abstrahera dessa, genom att använda konkret material12.

Malmer (1999) poängterar att oberoende av vilket material som används måste det sättas in ett
meningsfullt sammanhang. Om eleverna inte vet varför de använder materialet är det inte
säkert att de tar till sig matematiska begrepp. Det här kan vara en av anledningarna till varför
lärare inte vill använda laborativa material. Det kan också vara så att lärare inte använder
laborativa material för att det tar tid från arbetet i matteboken. De menar då att det är först när
man arbetar i matteboken som det är ”riktig” och viktig matematik13.

                                                  
10 Häggblom, L. (2000), s. 17.
11 Berggren, P. & Lindroth, M. (1997). Kul matematik för alla. En idébok för 2000-talets lärare, s. 44.
12 Berggren, P. & Lindroth, M. (1997), s. 44.
13 Malmer, G. (1999), s. 30.
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Är arbetet genomtänkt och strukturerat kan materialet skapa ett inre bildarkiv för eleven som
ger dem stöd i sitt logiska tänkande och som hjälper dem att finna vad vi kallar
generaliserbara lösningsmetoder14.

Malmer (1999) förklarar att syftet med ett laborativt material är att själva tankeformen ska
framhävas, inte att eleverna ska lära sig att använda materialet som en rituell handling. För att
detta inte ska ske kan läraren knyta tankeformen som ska belysas till en erfarenhet som eleven
har. Malmer (1999) menar alltså att syftet med att använda materialet måste vara tydligt. Det
är själva tankeformen som ska tränas, inte användningen av materialet.

Mouwitz och Emanuelsson (2002) hävdar att användning av laborativa material kan ha sina
fördelar, bland annat när man ska förändra geometriska figurer, till exempel att göra en större
kvadrat av fyra mindre. Det kan vara krångligt att behöva göra detta ”i huvudet” och det tar
kraft och energi från själva problemet. Genom att använda laborativa material kan elever
upptäcka saker som de annars inte skulle upptäcka. Det kan också vara lättare för en större
grupp att göra problemet överskådligt. Många sinnen används under arbetet med laborativa
material, men det kan finnas en risk med att använda laborativa material. Det sägs ibland att
”hands on” leder till ”minds off”, dvs. att det finns risk att laborationer inte analyseras eller
generaliseras i språk eller tanke.15 Men enligt Mouwitz och Emanuelsson (2002) behöver det
inte vara så om lärare och elever motiverar lösningarna med logiska argument och hänvisar
till matematiska teorier.

Laborativa material och hur de är avsedda att användas
Löwing och Kilborn (2002) frågar sig själva om det laborativa materialet alltid ska finnas till
hands för eleverna. De anser att så fort eleven har förstått tankeformen som det laborativa
materialet ska visualisera ska materialet läggas åt sidan. De menar alltså att ett av målen med
att använda ett laborativt material är att så snart som möjligt kunna frigöra sig från det16.

Berggren och Lindroth (1997) anser däremot att det laborativa materialet alltid ska finnas
tillgängligt för eleverna. Materialet kommer då in som en naturlig del i undervisningen och
eleverna kan då själva välja vilket material de vill använda vid olika räkneproblem.

Wood (1992) skriver att forskare inom matematikundervisning anser att det ägnas alldeles för
lite tid i skolan åt användningen av konkret material. Eleverna behöver få hjälp med att
manipulera materialen så att de kan överbrygga klyftan mellan sin tidiga begreppsliga
förståelse och det matematiska symbolspråket17. Wood (1992) hävdar att det inte är förrän de
matematiska termerna grundas i konkreta aktiviteter som de symboliska innebörderna kan
översättas till elevernas begreppsliga förståelse.

Kronqvist och Malmer (1993) förklarar hur man ska använda laborativt material och vad man
som lärare behöver tänka på:

GÖRA-PRÖVA är nyckelorden för den praktiska lösningen. Här är det viktigt att
förse eleverna med lämplig rekvisita. Samtidigt vill jag mycket starkt poängtera,
att allt ”plockande” eller laborerande med material inte automatiskt medför bättre
förståelse. Tvärtom kan uppmärksamheten riktas mot materialet och eleverna kan

                                                  
14 Malmer, G. (1999), s. 33.
15 Mouwitz L. & Emanuelsson G. (2002), s. 36.
16 Löwing, M. & Kilborn, W. (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle, s. 207.
17 Wood, D. (1992). Hur barn tänker och lär, s. 285.
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därmed tappa bort vad problemet egentligen handlar om. Troligtvis kan sådan
missriktad hantering vara anledning till en del av lärares skeptiska inställning till
laborationer. Allt laborerande kräver både kunskap och organisation om det ska
fungera och ge positiva resultat.18

Kronqvist och Malmer (1993) understryker här att om elevernas uppmärksamhet endast riktas
mot materialet och inte den matematiska uppgift det handlar om, används inte materialet i rätt
syfte.

Malmer (1999 s 94) har delat in olika laborativa material efter vad de ska användas till:

1. Sortering, klassificering och jämförelse: Här kan man använda material som logiska
block, flanobilder, träklossar eller mattekuber, träkulor och annat plockmaterial.

2. Strukturellt material: Det är material som används för att arbeta med tal- och
taluppfattning. Multibas-material, Centimo-material.

3. Relationsmaterial: Med dessa material vill man visa på de matematiska processerna
och konkretisera relationer vid lösningar av problem. Här kan man använda
Cuisenaires färgstavar.

4. Räkning med enheter: som längd, massa, volym, pengar, temperatur, tid.

5. Färdighetsträning: miniräknare, dataspel

6. Övrigt: tärningar, kortlek, Domino, Geobräde

Malmer (1999) påpekar att elever borde peka på föremål när de ska lära sig att räkna antal.
Ännu bättre skulle det vara om de plockade upp föremålen i handen under tiden de räknade,
eftersom inlärningen då sker genom ett konkret handlande.

Berggren och Lindroth (1997) ger exempel på vad de betraktar som laborativa material:
Centikuber, Cuisenairestavar, geobräda, måttband, måttsatser, pengar, tärningar, våg och
vikter.

Exempel på laborativa material
Jag kommer nu att gå närmare in på och beskriva följande material: Centimomaterial,
Cuisenaires färgstavar, Geobräde, Logiska block och Multibasmaterial. Orsaken till att just
dessa material beskrivs i litteraturstudien är att de introducerats för mig då jag läst
matematikdidaktik i min lärarutbildning. Därmed utgick jag ifrån att det var dessa material
som jag skulle träffa på ute på skolor och som lärare använder sig av i sin matematik-
undervisning. Jag har läst litteratur om Cuisenaires färgstavar och Logiska block där
upphovsmännen själva har förklarat hur materialet skall användas. Om de andra materialen
har jag endast läst litteratur av Kronqvist och Malmer. I Sverige har Gudrun Malmer bidragit
till att sprida kunskap till lärare om flera av materialen (Kronqvist & Malmer, 1993; Malmer,
1999).

                                                  
18 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993), s. 53-54.
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Cuisenaires färgstavar
Enligt Kronqvist och Malmer (1993) var upphovsmannen till detta material belgaren George
Cuisenaire.

Cuisenaire och Gattegno (1961) beskriver att en uppsättning av materialet består av 214
stavar i olika färger. En uppsättning innehåller flera stavar av samma färg. De förklarar att
eleverna behöver leka med materialet innan de börjar att räkna med det för att läraren ska få
kunskap om hur de uppfattar materialet.

Cuisenaire och Gattegno (1961) delar upp användandets syften i att se, att göra, att förstå, att
räkna och att bekräfta.

Att se: Genom att stavarna har olika längd och olika färger representerar färgen en
längd. De olika längderna som är gradvisa uppmanar till att använda både ögon
och händer. Till sist blir färgerna en länk mellan tal.
Att göra: När barn gör något finns det en spontan handling att göra
talkombinationer. Dessa är uppbyggda på deras kunskaper om talrelationer och
grupperingar av tal.
Att förstå: att se och att göra leder till övertygelse och eleverna håller fast vid
resultaten. Genom detta stimuleras fantasin och räkningen blir automatisk.
Att bekräfta: Eleverna kontrollerar sina egna resultat och kan därmed lita till sin
egen förmåga att korrigera fel.

Cuisenaire och Gattegno (1961) förklarar i detalj hur man ska arbeta med materialet genom
att beskriva hur lektionerna inom olika moment ska se ut. Det finns exempel på hur man ska
arbeta med stavarna inom momenten addition, subtraktion, multiplikation, bråk, division,
fördubbling, stora tal, bråk som relationer, proportionalitet och geometri.

Ett exempel på hur en lektion i addition kan se ut

if we use more than two, we have (the colours being represented by figures): 1 + 1 + 1
+ 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 2 (and all its variations), 1 + 1 + 1 + 3 (and its variations), 2 + 2 +
1 (and its variations). When the child has such an arrangement in front of him and can
describe it, saying for example: one white, one red, two white, he can be asked to write
on his slate, on a piece of paper, or in his book, 5, 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, 1 + 1 + 1 +
2, ... as the description of what he sees. (Cuisenaire & Gattegno, 1961, s. 5)

Här beskrivs hur arbetet med addition upp till fem kan se ut genom att använda sig av
stavarna.

Enligt Kronqvist och Malmer (1993) består materialet med Cuisenairestavarna av 10 stycken
stavar i olika färger. Den kortaste är 1 cm lång och den längsta är 10 cm. Varje längd har en
egen färg. Meningen med materialet är inte att man ska dela in stavarna i enheter utan
stavarna ska användas för arbete med relationer i matematiken. Vitsen med att läraren inte ska
ange stavarna med enheter är att eleverna blir fast vid det tänkandet och kan ha svårt att se
enbart relationerna mellan stavarna. Eleverna kan enkelt börja med att lägga en matta av
stavarna. Då belyses helheten i förhållande till delarna. Senare när eleverna börjar med
begreppet bråk kan stavarna användas på ett enkelt sätt för att visa delar.
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Kronqvist och Malmer (1993) anser att Cuisenaires färgstavar kan vara bra att använda för att
introducera likhetstecknet. Genom att lägga lika stora figurer, t.ex. rektanglar, av stavarna på
ena respektive andra sidan om likhetstecknet kan visas konkret att det ska vara lika mycket på
båda sidorna om tecknet.

Enligt Szendrei (1996) kan ett laborativt material både vara användbart och en risk för
matematikinlärning. Cuisenaires stavar är enligt Szendrei (1996) ett exempel på ett laborativt
material som både kan vara en stor hjälp men även vara en risk för elevers inlärning. De kan
vara en otrolig hjälp för att förstå bråk.

The results pupils can arrive at are based on the fact that they avoid building a
unique association between the individual rods and numbers. Misuse occurs when
in some extreme cases pupils are forced to memorize the conventions colours –
numbers (such as white – 1). Exploitation of this knowledge reduces the usage of
the Cuisenaire rods to various trivial exercises concerning addition.
(Szendrei, 1996, s. 424)

Risken med att använda Cuisenairestavarna på fel sätt, om man namnger dem med tal, skulle
då vara att materialets användningsområden begränsas.

Geobräde
Mannen bakom detta material är Caleb Gattegno som har varit verksam i Kanada.19

Geobrädet består av en träplatta som har måtten 12,5 cm x 12,5 cm. På brädan finns 2 5
stycken spikar fastspikade med 25 mm mellanrum. 25x25 mm kan man kalla för 1
areaenhet.20

Detta material kan användas på olika nivåer. Det kan introduceras ganska tidigt i
matematikundervisningen. I början behöver eleverna få bekanta sig med materialet genom fri
lek, genom att bland annat göra olika figurer med gummiband. Senare kan användning med
geobrädet visa på figurers omkrets och area.

Logiska block
Personen som utformade de logiska blocken är Zoltan Dienes som bland annat varit verksam i
Kanada.21

Blocken infördes i Sverige med Lgr 69 när den nya matematiken kom men användes inte i
den utsträckning som var tänkt.22

Enligt Dienes och Golding (1966) är de logiska blocken till för att träna proportionalitet
genom att klassificera de olika blocken. De anser att innan barn tränar olika tal bör de träna
detta. För att barn ska lära sig bör de få upptäcka själva genom att göra. De lär sig inte genom
att någon annan gör medan de ser på. Dienes och Golding (1966) påpekar att den här tekniken
med logiska block inte var någonting nytt på 60-talet utan är en gammal metod som
förmodligen kommer från den ryska psykologen Vygotsky. Materialet består av olika block

                                                  
19 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993), s. 73.
20 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993), s. 73.
21 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993), s. 71.
22 Kronqvist, K-Å. & Malmer, G. (1993), s. 71.
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som skiljer sig åt i fyra egenskaper, form (kvadrat, rektangel, triangel cirkel), färg (röd, blå,
gul), storlek (stor och liten) och tjocklek (tjock, smal).

Dienes och Golding (1966) understryker att eleverna borde får leka med materialet för att de
inte ska tappa sin fantasi och kreativitet.

I boken Learning Logic, Logical Games beskriver Dienes och Golding olika spel man kan
spela med de logiska blocken. Ett exempel är The ”not” game:

In this game a child picks up any piece and asks the other children in his group to
say all the things that the piece chosen is not. For example, the child chooses a
small thin red square. This piece is not large, it is not thick, it is not yellow, it is
not an oblong, it is not a triangle and it is not a circle.
(Dienes & Golding, 1966, s. 29)

Kronqvist och Malmer (1993) anser också att detta material är lämpat för just träning i
klassificering. Eleverna har möjlighet att träna begrepp som bland annat jämförelseord och
benämningar på olika geometriska figurer. Med detta material använder eleverna många
sinnen samtidigt, som syn, känsel och hörsel.

Multibasmaterial och Centimomaterial
Även detta material är Zoltan Dienes upphovsman till enligt Malmer (1999). Materialet
används för att träna positionssystemet. Dienes gjorde materialet för att eleverna ska få
erfarenhet av talsystem där basen är en annan än 10. Det är först då de förstår principen med
10-bassystemet.23

Materialet består av klossar för trebas, fyrabas, fembas, sexbas, och tiobas med enheten en
kub. De minsta komponenterna är just en kub som också kallas en enhet, sedan finns det
stavar, dessa varierar i längd beroende på vilken bas man använder. I trebasen består stavarna
av tre enheter och i tiobasen tio. Det finns även kvadrater, där en kvadrat i till exempel
trebasen består av tre stavar. Den största komponenten är storkuben, vilken består av flera
kvadrater. Det följer samma princip som kvadraterna, en storkub i trebasen består av tre
kvadrater.24

Centimomaterialet (som enligt Wistedt, m.fl., 1992, även kallas Dienes block) är uppbyggt på
samma sätt som tiobasen i multibasmaterialet. Komponenterna till en sats är 100 entalskuber,
20 stycken tiostavar, 10 hundraplattor och 1 tusenkub. Detta material är speciellt användbart
för de elever som ofta vänder på siffror i tal, ett exempel är att de ser talet 123 som 213.
Centimomaterialet hjälper till att konkret visa på siffrornas position i talen.25

Malmer (1999) anser att det är betydelsefullt att konkretisera positionssystemet, som grund
för elevers möjlighet att utveckla sin taluppfattning.

                                                  
23 Malmer, G. (1999), s. 98.
24 Malmer, G. (1999), s. 98.
25 Malmer, G. (1999), s. 97.
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Sammanfattning av litteraturstudien
Kilborn (1989) anser att laborativa material är sådant som kan användas när det inte finns ett
enkelt samband mellan elevernas vardagserfarenheter och själva räkneproblemet, och att
materialet ska användas för att bygga upp en tankeform inte för att lösa specifika uppgifter.
Malmer (1999) poängterar att det laborativa materialet måste sättas in i ett meningsfullt
sammanhang för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig de matematiska begrepp som det är
tänkt. Enligt Szendrei (1996) är det också viktigt att läraren planerar användningen av det
laborativa materialet. Det finns en diskussion laborativa material ska finnas tillgängligt för
eleverna i klassrummet eller inte. Löwing och Kilborn (2002) anser att eleverna inte ska ha
tillgång till materialet när de förstått tankeformen som materialet ska förklara.

Malmer (1999) delar in olika material i kategorier som visar på vad materialen ska användas
till. Kategorierna är följande:

Sortering, klassificering och jämförelse
Strukturellt material
Relationsmaterial
Räkning med enheter
Färdighetsmaterial
Övrigt, där tärningar och spel finns med

Szedrei (1996) har en annan indelning med endast två kategorier, vardagsmaterial och
undervisningsmaterial.

Cuisenaire och Gattegno (1961) samt Dienes och Golding (1966) menar att eleverna behöver
få leka med de laborativa materialen innan de börjar använda materialet för det tänka syftet.
Enligt Cuisenaire och Gattegno (1961) ges då möjlighet för läraren att se hur eleverna
använder och förstår materialet. För Dienes och Golding (1966) syftar leken till att eleverna
inte ska tappa sin kreativitet och fantasi.

Det är fler författare som kommenterar Cuisenaires färgstavar. Cuisenaire och Gattegno
(1961) förklarar i detalj hur Cuisenairestavarna kan användas. De menar att stavarna namnges
med det tal respektive stav är förknippad med och använder dem för att utföra enklare
additioner. Kronqvist och Malmer (1993) anser att stavarna inte borde namnges med det tal de
är förknippade med till en början för att eleverna inte ska fastna i det när de sedan ska arbeta
med proportionalitet.

Empirisk studie
I denna del presenterar jag min egen tolkning av intervjusvaren. Jag har gjort en pilotstudie
och därefter ytterligare sju intervjuer. Presentationen av resultatet delas upp i underrubriker
som hör samman med mina övergripande frågeställningar och med de frågor jag ställde vid
intervjuerna.

Laborativa material och motiv att använda dem
De flesta av informanterna berättade att de anser att laborativa material är sådant man kan
plocka med med händerna och även sådant material som ska åskådliggöra det eleverna arbetar
med. Lena och Maria beskriver laborativa material på olika sätt.
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Lena: material som lärare kan använda till att åskådliggöra olika saker

Maria: allting som man på något sätt får plocka med med händerna och fingrarna helt
enkelt

Flera av informanterna anser också att spel är en typ av laborativt material, men med en viss
tvekan. Ulla är tveksam till om spel ingår i kategorin laborativa material.

Ulla: vi använder också laborativt, om man kan säga att det är laborativt, det är väl inte
det men att använda spel av olika slag

Informanterna tvekar när de säger att spel är laborativa material men de allra flesta tar ändå
upp spel som ett laborativt material och visar på olika typer av spel.

Endast några av de intervjuade lärarna anser att material som mått och vikter av olika slag
ingår i gruppen laborativa material.

Pengar är det material som samtliga informanter anser vara laborativt, pengar nämns av
samtliga intervjuade lärare. Informanterna anger argumenten att eleverna redan är bekanta
med pengar innan de kommer till skolan och att pengar finns i elevernas vardag. Andra
material som enligt informanterna är exempel på laborativa material är Centimomaterial, spel
av olika slag, positionsplattor och ”plockisar” som kan bestå av knappar, plastfrukter,
kapsyler eller makaroner.

Fler av de intervjuade lärarna anser att det laborativa materialet ska hjälpa eleverna att gå från
det konkreta till det abstrakta tänkandet i matematik. Så här förklarar några av informanterna
vad syftet med laborativa material är: Det är något som hjälper eleverna att gå från det
konkreta till det abstrakta, att visualisera det vi pratar om. Det stärker, förstärker och
förklarar, det gör lärandet lustfyllt, det ska inte vara ett hjälpmedel för att göra talen i
matteboken utan tvärt om.

Olika material och hur de används
Flera av de intervjuade lärarna anser att det laborativa materialet ska finnas tillgängligt för
eleverna i klassrummet så att de kan gå och hämta material när de behöver. Lisa poängterar
detta:

Jag tycker att man ska försöka ha material som är lättillgängligt och sen ha material så
att alla kan få en uppsättning av det. Det ska inte kännas så krångligt och det ska inte
vara inlåst i något hemligt skåp där borta som man inte går till. (Lisa)

Lena påpekar också att materialet ska vara lättillgängligt i klassrummet för eleverna. De ska
också veta var det står och att de kan hämta material när de behöver. Samtidigt som materialet
är lättillgängligt behöver man som lärare vara uppmärksam på hur eleverna använder
materialet:

När de hämtar själva måste man se att de använder det på rätt sätt. Det är ju inte
alldeles självklart att de gör det. Och om de ska räkna stora mängder så får dom inte
plocka 35 enkronor till exempel utan då ska dom ta 3 tior och 5 enkronor, så att du då
har tiotalen och entalen. (Maria)
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Även om dessa lärare använder laborativt material i matematikundervisningen kommer man
till lägen då man inte vill använda det:

Man kanske skulle komma loss från det laborativa materialet ibland också så att man
ska kunna utföra processen i huvudet, kanske kunna se materialet i huvudet framför sig
istället, eller kunna utföra räkneoperationer utan att behöva ha någonting. Någonstans
måste man ju kunna släppa det också. (Klara)

Klara säger att hon ibland skulle vilja arbeta utan laborativa material och att det är meningen
att eleverna inte ska behöva det speciellt länge. Helen menar att eleverna släpper materialet
efter ett tag när de är mogna för att arbeta utan det, utan att läraren behöver säga till.

Eleverna släpper materialet när de är mogna för det.(Helen)

Stina tar upp ett annat problem med det laborativa materialet, i det här fallet
Cuisenairestavarna. Hon har märkt att det tar tid innan eleverna lär sig att använda materialet
och att arbetet därför är mycket tidskrävande.

Exempel på specifika material
I följande avsnitt kommer jag att redovisa vad lärarna berättat om specifika material och hur
de används. Jag kommer att presentera de olika materialen i den ordning som eleverna ofta
kommer i kontakt med dem och även i den utsträckning som materialen används. De material
som kommer tas upp är: fingrarna, ”plockisar”, Centimomaterial, pengar, positionsplattor,
spel, kulramen Abakus, Cuisenairestavar, miniräknare och Logiska Block.

Fingrarna
Flera av lärarna anser att fingrarna är ett laborativt material, men ibland med en viss tvekan.
Klara anser att fingrarna kan vara ett laborativt material och att det är ett praktiskt material
eftersom eleverna bär med sig fingrarna hela tiden.

Det är väldigt många som använder fingrarna som laborativt material, om det får lov att
vara det. Fingrarna är någonting som jag använder mycket. Och dom har man ju alltid
med sig men man måste använda dom på rätt sätt. (Klara)

Klara påpekar även att hon använder fingrarna i sin undervisning kanske för att de är så
lättillgängliga.

Maria använder också fingrarna som ett laborativt material. Hon påpekar också att de är
lättillgängliga och att eleverna alltid har dem med sig. Maria förklarar hur hon använder sig
av fingrarna. Eleverna ska lära sig att se talet fem som hela handen inte som två fingrar på ena
och tre på den andra.

Ja, dels så tycker jag att fingrarna är jättebra för det har dom ju med sig hela tiden, det
är inget material men det är något de har. Att dom lär sig att fem är hela handen och
sex är handen och tummen, att sex inte är två fingrar på ena handen och fyra på andra
utan eleverna ska ha en bra fingertanke med sina fingrar. (Maria)

Maria har en tanke med varför eleverna ska se talet fem som hela handen, just för att de
snabbt ska se ett visst antal och kunna använda sig av detta.
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Fingrarna betraktas inte av de intervjuade lärarna som ett material men de används som ett
laborativt material. Enligt de lärare som använder fingrarna är det ett enkelt material eftersom
eleverna alltid har dem med sig. Fingrarna används när eleverna ska lära sig att se hur stor en
mängd specifik mängd är.

”Plockisar”
Plockisar är ett smeknamn för plockmaterial. Det kan vara knappar, stenar, plastfrukter eller
något annat. Dessa har ett ganska stort användningsområde, Maria förklarar att hon använder
stenar som plockmaterial och att dessa inte behöver vara dyra men att de ska vara sköna att ta
i för eleverna. Hon menar bland annat att stenarna inte ska vara vassa så att eleverna upplever
att det är obehagligt att hålla i dem.

Maria: Sen har vi just det som vi kallar plockisar, och som boken kallar för plockisar.
Jag har köpt såna här små stenar, det är sjösten i en burk från blomsterhandeln. Man
kan ha knappar eller vad som helst sånt som är lite skönt att ta i och ändå inte dyrbart.

Intervjuaren: När använder eleverna plockmaterial?

Maria: Ja, om de ska sortera i grupper till exempel, ska räkna antal eller dom tar en
näve och jämför hur många de har. Att man tar en näve och kamraten tar en näve och
man jämför vem som har mest att man då räknar till exempel.

Maria förklarar att hon använder plockisar när eleverna ska räkna antal och jämföra hur stora
olika mängder är.

Helen berättar att hennes elever använder plockisar på ett annat sätt. De använder dem när de
ska dela upp tal. Om det är talet fem så delar eleverna upp talet fem med hjälp av plockisarna.

Helen: och i början använder vi det här också, plockisarna. Det här är ju också sådant
alla elever jobbar med från början och man delar ut tal, delar upp och ritar

Intervjuaren: Delar upp? Hur tänker du då?

Helen: Jo, om man jobbar med talet 5 så delar man upp det i alla kombinationer man
kan dela upp det. Det jobbar jag jättemycket med i början, att dela upp tal.

Plockisar är ett material som alla de intervjuade lärarna använder. Det används ofta på ett
tidigt stadium i matematikundervisningen, i syfte att se hur stor en specifik mängd är eller att
dela upp ett tal på olika sätt.

Centimomaterial
Detta material är ett av de vanligaste materialen som jag nu stött på ute på de skolor jag varit.
Det används i stort sett på samma sätt av alla informanter. De flesta av de intervjuade lärarna
använder det för att konkretisera positionssystemet.

Lisa förklarar att hon använder Centimomaterialet för att förklara positionssystemet. Här
beskriver hon hur hon lägger talet 43 med tiostavar och entalskuber och sedan subtraherar
talet med 7. Lisa beskriver också att hon måste växla en tiostav till entalskuber för att kunna
utföra subtraktionen.
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Man kan ju lägga 43 med dom här. Sen kan till exempel om du har 43 och ska ta bort 7
och du ser att du måste sätta igång med att växla, att man bara kan ta bort 3 och sen
måste du faktiskt nalla på en tiostav här. (Lisa)

Positionssystemet förklaras genom att Lisa bygger upp talet på ett visst sätt med hjälp av
stavar och kuber.

Klara förklarar att hon bygger tal med materialet. Hon visar då på hur stort ett tal verkligen är.
Klara påpekar också att Centimomaterialet är till för att eleverna ska få en bild av hur stort ett
tal är så att de inte bara har en bild i huvudet som kanske inte stämmer.

Intervjuaren: Centimomaterialet, i början förklarade du att du använder dom till att, nu
kommer jag inte riktigt ihåg

Klara. Mycket att bygga tal tror jag, visa hur stort ett tal är. Vad är trehundra
egentligen? Att det inte bara är någonting dom har i huvudet

Lena berättar hur hon bygger upp tal och hon gör på liknande sätt som Klara. Lena påpekar att
eleverna också kan lösa direkta uppgifter med hjälp av materialet.

Ja det är för att det ska vara en hjälp för barnen att se tals storlek, det kan va till
exempel det här centimomaterialet som består av ental, tiotal, hundratal och tusental.
Man kan bygga upp talet 314 och tydligt se hur mycket det är och också då ta bort 10
ifrån det och att man arbetar laborativt, man löser uppgifter med hjälp av materialet.
(Lena)

Centimomaterialet är ett material som konkret visar på hur stort ett tal verkligen är.
Informanterna använder materialet till att förklara positionssystemet genom att bygga upp tal
med hjälp av hundraplattor, tiostavar och entalskuber. Därefter kan eleverna genomföra
direkta uträkningar, i första hand addition och subtraktion, men även multiplikation och
division.

Pengar
Pengar är också ett material som används till att åskådliggöra positionssystemet, räkna plus
och minus, men också för att eleverna ska lära sig valörerna så att man kan handla med dem.

Eva använder pengar i sin matematikundervisning. Hon förklarar att eleverna ska lära sig
pengarnas valörer. Hon använder även pengar för att förklara positionssystemet i form av
uppgifter som 12+3.

I ettan då har man som mål att man ska kunna använda pengar i valörerna 0-20 då. Och
då leker vi affär och så, och även nu när vi kommer in på tiotal. Det berör man inte så
mycket, även om man indirekt kommer in på tiotal med pengar i ettan utan det är det
här med plus och minus när man handlar, med pengar upp till 20. Men när vi kommer
in på tiotal, tiokronan är ju ett tiotal. Så nu när vi har tränat det och repeterat och då har
vi haft genomgångar med det och som det står i lärarhandledningen då så ska eleverna
få ha pengar på sin bänk så här och så säger jag till exempel Hur mycket är 12+3 så tar
dom 12 i en hög, 3 i en hög. Så plussar vi ihop det och målet är att de ska förstå att
dom inte behöver räkna tian en gång till för den är ju redan tio, man behöver ju inte
räkna igen liksom 12, 13, 14, 15 eller så här utan man har tio det är ju alltid tio. (Eva)
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Här berättar Eva att hon använder pengar för att eleverna ska lära sig valörerna och även när
de lär sig addera och subtrahera.

Även Maria använder pengar både till att konkretisera positionssystemet och när eleverna
leker affär:

Ja både som de pengar de är att dom leker affär och handlar och så och sen att använda
det som tiotal och ental. (Maria)

Som jag tidigare nämnt använder alla de intervjuade lärarna sig av pengar som ett laborativt
material. Det används också för att träna på att använda pengar för att handla. I det fallet kan
eleverna få leka affär. Pengar används även för att åskådliggöra positionssystemet genom att
låta enkronan vara ental, tiokronan tiotal och hundralappen hundratal.

Positionsplattor
Positionsplattorna är ett Montessorimaterial som är av trä med olika tal på. Har eleven en
platta med talet 100, en med talet 50 och en med talet 5 kan hon eller han bygga talet 155,
genom att först lägga plattan med talet 50 på 100-plattan och sedan plattan 5 på 50-plattan.
Detta material hörs på namnet att det används för att förklara positionssystemet.

Maria förklarar att hon använder positionsplattorna för att tydligt visa hur olika tal är
uppbyggda. Hon berättar även att dessa plattor är bra att använda för de barn som kan läsa ut
talet 70 men inte 79.

Men det blir så otroligt påtagligt och klart bara, Jaha! alltså 110, 113. Det är ju inte
självklart att eleverna kan räkna till 20 alltså ramsräkna sjuttioåtta, sjuttionio, sjuttiotio,
ja egentligen är det ju, men man säger ju inte sjuttiotio utan man säger ju åttio. Ja dom
är väldigt bra för det är lättare, barn som inte kan läsa ut 79 kan läsa ut 70, ja och så 79.
(Maria)

Ulla använder positionsplattorna parallellt med annat material för att förklara
positionssystemet.

Jag använder mycket sådana här talkort, det är ett Montessorimaterial, tillsammans
med kulramen abakus, när vi jobbar, om man håller på med positionssystemet. (Ulla)

Ulla menar att hon lägger det tal som byggs på kulramen abakus (jag kommer att gå nämnare
in på det materialet senare) med positionsplattorna. I och med det får eleverna fler möjligheter
att se hur ett tal är uppbyggt.

Spel
Det är fler av informanterna som använder olika typer av spel i matematikundervisningen. Det
är alltifrån Yatsy och Talmemory till vanliga tärningsspel där eleverna slår en tärning och
hoppar det antal steg tärningen visar. Det finns också växelspel där eleverna använder sig av
centimomaterialet och växlar till en tiostav när de har fler än tio entalskuber.

En del av informanterna tvekar när de tar upp spel i samband med laborativa material, som
Ulla gör:
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Ulla: vi använder också laborativt, om man kan säga laborativt, det är väl inte det men
att använda spel i olika sammanhang, dom är ju laborativa i viss mån

Ulla: Jag använder det också för att göra det lustfyllt.

Intervjuaren: Vad skulle du annars kalla spelen för om inte laborativa material?

Ulla: Ja, jag väljer nog dom spel som även får dom att se vad som händer. Det finns
även spel som bara tränar färdigheter också, att kunna räkna snabbt.

Ulla: Det finns ju fler bitar, vanliga spel som man lägger ut och kryssar och fyller i, och
såna här tangram eller växelspel, det handlar ju om att när jag har 10 ental så ska jag
växla till en tia när jag har tio tiotal ska jag växla till hundra och så vidare. Det är till
för att kunna åskådliggöra. Spel fyller en stor bit i matten.

När informanterna tvekar om spel kan ingå i klassificeringen laborativa material eller inte
beror det på vilken typ av spel de menar. Ulla nämner spel där eleverna ska träna på att växla
till tiotal om de har tio stycken ental. Hon påpekar även att spelen används för att göra
undervisningen lustfylld.

Eva anser att spel är något konkret som man kan ta i men att det är till för det abstrakta
tänkandet:

Det här är ju ett konkret material, fast det inte är till för det konkreta tänkandet men det
är ju en konkret sak. (Eva)

Eva menar att spel är ett laborativt material eftersom det är något konkret som eleverna
arbetar med. Arbetet blir konkret eftersom eleverna till exempel slår en tärning och hoppar ett
visst antal steg. Det abstrakta kommer in när eleverna måste tänka ut vad de ska göra, eller när
de ska svara på en fråga som har med matematik att göra.

Det ingår många olika sorters spel i denna kategori. Det är alltifrån vanliga tärningsspel till
växelspel där eleverna använder bland annat centimomaterialet. Spelen används för bland
annat färdighetsträning men också för att arbetet ska bli lustfyllt för eleverna.

Abakus - kulram
I Nationalencyklopedin (1989) står att abakus kommer från latinet och betyder plan skiva. Det
är ursprungligen en beteckning på ett räkneinstrument med ett plant underlag med parallella
värdelinjer där räknepjäser placeras eller flyttas. Senare kom även abakus att bli en
benämning på kulramar där ett visst antal knappar sköts längs fasta skåror eller stavar. Dessa
knappar utgjorde olika värden beroende på vilken värdelinje de placerades.

Kulramen Abakus som nu används i skolor som ett laborativt material är en typ av den senare
modellen och används nu för att förklara positionssystemet och för att utföra additioner och
subtraktioner. Den består av en träplatta med fyra pinnar på rad, där tusentalet finns längst till
vänster, bredvid den finns hundratalet, sedan tiotalet och längst till höger finns entalet. Men
denna kulram kan elever och lärare bygga tal genom att sätta markörer på pinnarna. Ett
exempel kan vara om en elev ska bygga talet 120. Hon sätter då en markör på
hundratalspinnen, två markörer på tiotalspinnen och ingen markör på entalspinnen.
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Lena beskriver hur kulramen abakus är uppbyggd. Hon beskriver även att hon använder
abakusen för att bygga upp tal och därmed åskådliggöra positionssystemet för eleverna. Lena
nämner också att eleverna kan använda kulramen för att göra direkta uträkningar.

Eller som den här kulramen abakus där man kan bygga upp talen. Den använder jag
mest som ett hjälpmedel till att förstå positionssystemet. (Lena)

Man kan ju också använda abakusen för att göra direkta uträkningar. Men det vi allra
mest använder den till är att åskådliggöra positionssystemet för det blir väldigt tydligt
för barnen där entalen har sin pinne här, sin position längst till höger, tiotalen
hundratalen och tusentalen. Om jag har abakusen byggd på det här sättet 3 stycken på
entalspinnen och 5 stycken på tiotalen, hundratalen är tom och på tusentalen finns det 1
markör, att man tydligt ser att det är talet 1053 och att det är lätt för barnen att bygga
upp det här så att de sen ska kunna skriva talet. (Lena)

Kulramen abakus är det endast ett par av de intervjuade lärarna som använder sig av. Den
används för att åskådliggöra positionssystemet och kan även användas för att göra direkta
uträkningar.

Cuisenairestavar
Det är fler av informanterna som nämner Cuisenairestavarna som ett laborativt material. Stina
använder dessa i sin matematikundervisning. Hon påpekar att det är Gudrun Malmer som
skrivit om hur de ska användas. Stina förklarar att hon använder Cuisenairestavarna för att
bland annat träna begrepp som längre och kortare. Hon poängterar att hon inte benämner
stavarna med det tal de är förknippade med för tidigt. Stina berättar också att hon använder
stavarna vid multiplikationen.

Stina: Så har jag jobbat med Cuisenairestavar också.

Stina: Och det är ju Gudrun Malmer som hade dom. Och dom är jättebra att hålla på
med egentligen.

Intervjuaren: Hur använder du dom?

Stina: Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag gjorde då. Men först så får dom ju leka med
dom och så tar jag upp till 5 och sen efter det får dom bygga och så får dom väva
mattor. Och sen börjar man benämna dom att, vid färgerna, och då är det mycket den är
längre än men kortare än och sådana begrepp.

Stina: Jag säger ingenting om att den ljusgröna är 3 och så vidare utan det kommer vi
till senare. Sen gör dom till exempel, här väver dom ju mattor, då ser du på trean här.

Stina: Cuisenairestavarna föresten, brukar jag använda även när jag har multiplikation.
Och då kan man få in multiplikation och division samtidigt nämligen, och se
sambandet och det gör man lite faktiskt när man väver dom här mattorna. Då fick man
in addition och subtraktion samtidigt. Det är inte alla som förstår det men så är det, det
funkar med det. Det är mycket jobb när man har sådant material att lära eleverna det,
för att det tar tid innan dom lärt sig materialet.

Stina uttrycker att det är mycket jobb med att arbeta med Cuisenairestavarna eftersom det tar
tid innan eleverna lär sig att hantera materialet.
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Maria har använt sig av Cuisenairestavarna genom att göra talbilder för att eleverna ska få en
bild av hur stort ett tal är. Hon har på senare tid gått över till Centimomaterialet istället och
menar att det fungerar bättre.

Intervjuaren: Ja och på vilket sätt använder du då Cuisenairestavarna?

Maria: Cuisenairestavarna använde jag i allmänhet bara till när jag gjorde talbilder av
olika tal. Om du tänker sju så fick dom lägga trean och fyran, ettan och sexan, tvåan
och femman. Nu gör jag ofta så att vi har en papplåda och eleverna får använda sju
plockisar och så lägger dom på olika sätt och så sitter vi i ring och jag lägger på olika
sätt. Och så skriver man upp det på en gång.

Maria förklarar även att eleverna fick dela upp tal med hjälp av Cuisenairestavarna men att
hon till det momentet nu använder plockisar istället.

Lena har också använt Cuisenairestavar för att jämföra och organisera stavarna efter längd.
Hon förklarar också att eleverna fick leka med materialet och att de kunde använda det i
samband med multiplikationen.

Ja, jag använde dom mycket i början av matematikundervisningen för att jämföra och
organisera dom efter längd till exempel och se hur många gula går det på en blå och att
dom lekte mera med materialet. Och sen fortsatte jag nog inte använda dom så långt
upp men däremot så tog jag fram det ibland i samband med multiplikationen. Att dom
kunde se att 3 stycken tvåor till exempel var lika mycket som en sexa. (Lena)

Cuisenairestavarna används för att träna olika begrepp som längre och kortare och i och med
det träna på att jämföra och organisera stavarna bland annat efter längd.

Miniräknare
Några av informanterna betraktar miniräknare som ett laborativt material. Lisa använder sig
av miniräknare när eleverna lär sig multiplikation. De kan prova sig fram och snabbt se
resultatet.

Lisa: Sen tycker jag även att miniräknaren är ett laborativt material. Det använder vi en
hel del, bland annat, i samband med vad som händer när man ska multiplicera ett tal
med 10. Då kan man faktiskt prova och sätta in lite tal. Då kommer man ju snabbt fram
till det, för miniräknaren är också en form av laborativt material.

Intervjuaren: Är det i trean ni börjar med miniräknaren?

Lisa: I ettan

Intervjuaren: Jaha ok, på samma sätt då?

Lisa: Ja, sitta och prova lite, laborera och se vad som händer. Det är lite roligt att sitta
och titta så där. Det kan vara när man jobbar med talet 10, vad finns det för olika tal
som faktiskt blir 10? Sitta och prova fram lite olika. Det kommer alltid fram någon som
tänker ut något klurigt, så att man kommer in på bra diskussioner.

Lisa menar att eleverna får sitta och prova själva vad som händer när de till exempel
multiplicerar ett tal med 10. Genom det kan eleverna själva se att det tillkommer en nolla på
slutet. Lisa poängterar att diskussioner i det här fallet är en viktig faktor för att förstå vad som
egentligen sker när eleverna använder miniräknaren.
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Stina använder miniräknaren på ett annat sätt i sin matematikundervisning. Hon menar att
miniräknaren är till för att eleverna ska kunna räkna ut större tal och när de ska kontrollera att
de fått rätt svar på en uppgift.

Stina: Sådana här räknedosor brukar eleverna använda när dom ska kontrollera och
märker att nu måste jag ha en miniräknare.

Intervjuaren: Kontrollera att dom har fått rätt svar?

Stina: Ja, det finns ju tal som är så hemskt stora, så att man inte kan räkna ut det själv.
Det ska ju liksom finnas en mening med att man använder den.

Miniräknaren anses av vissa informanter vara ett laborativt material. Den används för att
kontrollera svar på uppgifter men även för att eleverna själva ska få upptäcka vad som händer
vid multiplikation med bland annat talet 10.

Logiska Block
Endast en av de intervjuade lärarna nämnde logiska block som ett laborativt material. Lena
förklarar att hon använder de logiska blocken när eleverna arbetar med de geometriska
figurerna på så sätt att eleverna får bygga nya större figurer med hjälp av de olika blocken.

Sen har jag Logiska block, nej, ja logiska block har jag men det är ju dom geometriska
figurerna. Dom använder jag i och för sig i viss mån som ett laborativt material för då
kan eleverna till exempel få ett antal trianglar och sen ska dom försöka bygga nya
trianglar av det eller bygga kvadrater av det. Dom kan få sådana uppgifter så då kan
man ju kanske kalla det för laborativt material också. (Lena)

Lena tvekade när hon sade att de logiska blocken är ett laborativt material, men hon ändrade
sig och förklarade hur hon använder dem på ett laborativt sätt.

Nackdelar med att använda laborativt material
För att eleverna inte ska få en felaktig bild av matematiken när laborativa material används är
det centralt att läraren har ett tydligt syfte med användandet. Ulla anser att läraren måste vara
tydlig i sina instruktioner för hur ett laborativt material ska användas, annars kan eleverna
använda det på ett felaktigt sätt.

Intervjuaren: Finns det några risker med att elever kan missförstå ett material?

Ulla: Ja det tror jag om du inte som lärare vet varför du använder det, tycker jag. Du
måste själv veta varför du använder det. Hur du ska använda det, och ha en tanke med
varför du använder det, så att du vet det för barnen.

Lena anser att det finns en risk i att använda pengar i undervisningen. Hon syftar då på att
använda pengar för att konkretisera positionssystemet. Lena anser att detta kan vara riskfullt
om eleverna inte lärt sig varje valörs värde.

Jag tycker att det finns en risk med att använda pengar. Det är ganska många som
använder tian som tiotal, enkronan som ental och hundralappen som hundratal. I och
med att sedeln hundra kronor har inte någonting att göra med 10 kronan när det gäller
storleksmässigt. Det är ju ett värde, som vi som vuxna känner till. Hundralappen är
värd så mycket som hundra kronor. Och använder man sig då av pengar när man ska
bygga 23-2, så tycker jag att det är lite vilseledande för eleverna Ska dom förstå det så
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måste dom också ha förstått pengars värde. Så där tycker jag att det finns en klar risk
med att man använder pengarna på fel sätt. Man borde istället använda ett material som
inte bygger på att man ska känna till värdet på det sättet utan att det verkligen är rätt
storleksförhållande också mellan hundratal och tiotal, som Centimomaterialet. (Lena)

Lena understryker att andra material som tydligt visar tals storleksförhållanden som
centimomaterialet är lämpligare material att använda för att åskådliggöra positionssystemet
istället för pengar. Detta eftersom alla barn inte lärt sig pengars värde.

Något som flera lärare pekar på som en risk, är att eleverna ska fastna i ett material. Maria
förklarar att man som lärare ska leda in eleverna på att använda ett bra material för de
uppgifter som ska räknas eller de moment som eleverna ska lära sig. Maria ger exempel på
när barn tar fram 35 enkronor och ska använda det som hjälp för en uppgift. Hon menar då att
läraren ska se till att eleven tar fram tre tior och fem enkronor istället.

När eleverna hämtar material måste man som lärare se till att eleverna använder
materialet på rätt sätt. Till exempel om de plockar fram 35 enkronor så ska de istället ta
tre tior och fem enkronor, för då har dom tiotalen och entalen. (Maria)

Maria menar att lärare ska vara observanta på vilket material eleverna använder och att
läraren ska leda in eleverna på vettiga material. Eleverna borde använda tior och inte bara
enkronor eftersom de annars inte lär sig det som är tänkt.

Lena kommenterar också användandet av Cuisenairestavarna. Hon ser inte någon direkt risk
med dem även om hon hört att det skulle finnas. Det handlar då om att man som lärare inte
borde namnge stavarna med det tal respektive stav förknippas med. Lena menar att detta bara
begränsar materialets användningsområde.

När det gäller Cuisenairestavarna kan man ju också jobba på ett felaktigt sätt, har jag
förstått. Man ska vara väldigt vaksam, att man inte på en gång namnger stavarna med
vilket tal de är förknippade med. Att man låser barnen för tidigt vid en tanke. Men det
är ingen risk egentligen, utan det är ju bara att man på det sättet begränsar materialets
möjligheter. Det kan jag inte säga att det är någon risk med, för barnens förståelse av
matematiken. (Lena)

Det är flera av informanterna som anser att det finns risker med att använda laborativt
material, men med det menar de inte att lärare ska sluta att använda materialet. D e t
väsentligaste är att läraren är medveten om i vilket syfte materialet ska användas så att läraren
förklarar detta tydligt för eleverna. Riskerna som finns med Cuisenairestavarna anses
egentligen inte vara någon risk utan bara att materialets möjligheter begränsas.

De material som de intervjuade lärarna tagit upp som exempel på laborativa material är
fingrarna, plockisar, Centimomaterial, pengar, positionsplattor, spel, Abakuskulramen,
Cuisenairestavar, miniräknare och logiska block.

Fingrarna används till att åskådliggöra hur stor en specifik mängd är. Plockisar ändvänds även
de till att visa på hur stor en mängd är. De används också för att dela upp tal på olika sätt.
Centimomaterialet är till för att åskådliggöra positionssystemet det visar också konkret på hur
stort ett tal verkligen är. Eleverna kan även använda det vid direkta uträkningar.
Abakuskulramen är också ett material för att konkret förklara positionssystemet. Olika spel
används för färdighetsträning, som de fyra räknesätten. De används också för att
undervisningen ska bli lustfylld för eleverna. Cuisenirestavarna används i samband med
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begreppsträning som till exempel längre och kortare, i och med det tränar eleverna på att
jämföra och organisera. Miniräknaren används för att kontrollera svar och för att eleverna ska
upptäcka vad som händer med tal vid multiplikation med till exempel talet 10. De logiska
blocken används för att se samband mellan olika geometriska figurer.

Sammanfattning av den empiriska studien
De flesta av de intervjuade lärarna anser att laborativa material är material som eleverna kan
plocka med och sådant som lärare kan åskådliggöra olika saker med. De material som oftast
nämns är pengar, Centimomaterial, spel av olika slag, plockisar och positionsplattor.

Alla informanter anser att det laborativa materialet ska finnas tillgängligt i klassrummet så att
eleverna kan använda det när de behöver. De flesta nämner också att man som lärare måste
vara observant på hur eleverna använder materialet.

Informanternas svarade väldigt olika på frågan om vad syftet med laborativt material är.
Gemensamt för deras svar är att det hjälper eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta.

Risker med att använda laborativt material ansåg informanterna finnas om man som lärare
inte vet varför man använder ett material eller om eleverna fastnar i ett material och inte
kommer vidare i sin utveckling på grund av det.

Jag tolkar intervjusvaren som att det är en ganska stor skillnad mellan de olika lärarna i hur de
arbetar med laborativt material i stort. Här kan jag se att antal yrkesverksamma år kan ha
betydelse.

Lena, som var den enda av de åtta lärare jag intervjuade som nämnde logiska block, var
tveksam till om de skulle gå under rubriken laborativa material. Det kan vara av samma
anledning andra lärare inte nämnde det.

De intervjuade lärarna använder pengar som laborativt material. Fler av dem för fram att det
är ett bra material eftersom eleverna känner till pengar redan innan de kommer till skolan och
att det finns i deras vardag. Samtidigt som alla de lärare jag intervjuade använder pengar tar
Lena upp att användning av pengar kan vara en risk för elevernas inlärning. Hon menade att
om eleverna inte lärt sig värdet av enkronan, tiokronan eller hundralappen, borde de inte
använda det som en hjälp för att förstå positionssystemet eftersom de inte direkt ser att
hundralappen ska symbolisera mängden 100. Lena anser då att det är bättre att använda ett
material som tydligare åskådliggör mängden.

Eftersom kulramen Abakus introduceras med läromedlet26 med samma namn är det endast de
lärare som kommit i kontakt med det läromedlet som känner till den. De lärare som använde
kulramen har lång erfarenhet inom läraryrket.

                                                  
26 Kuijl, B. & Lindberg, D. (1999). Abakus. Räkna 1, Grundbok.
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Sammanfattning av resultat
Jag kommer här att jämföra resultaten från litteraturstudien med resultatet från intervju-
studien.

Varför ska laborativa material användas?
I litteraturstudien behandlas laborativa material som något som används inte bara för att
plocka med utan något som kan ge förståelse för ett matematiskt begrepp. Lärare måste därför
veta varför ett material används. Just detta skriver Kilborn (1989) om, att laborativt material
ska användas för att bygga upp en tankeform inte för att lösa specifika uppgifter. Både
teoretiker och praktiker som Dewey, Kamii m.fl. (2001) och Kronqvist och Malmer (1993),
kommenterar att det är centralt att lärare tydligt visar i vilket syfte ett laborativt material
används. De intervjuande lärarna anser också att man som lärare måste veta varför eleverna
använder ett specifikt material.

Det finns delade meningar om att materialen ska finnas tillgängliga i klassrummen så att
eleverna kan hämta material när de vill. Alla de lärare jag intervjuade anser att laborativa
material ska finnas tillgängliga för eleverna i klassrummet medan Löwing och Kilborn (2002)
är kritiska till detta. De anser att det laborativa materialet ska läggas åt sidan så fort eleverna
förstått den tankeform som materialet ska förklara.

Hur olika laborativa material används
Diskussionen kring Cuisenaires färgstavar är intressant. Cuisenaire (1961) själv börjar med att
använda stavarna i samband med addition och subtraktion och benämner då stavarna med de
tal de förknippas med. Kronqvist och Malmer (1993) poängterar att stavarna inte ska
användas på det sättet för att eleverna inte ska fastna i det tänkandet när de sedan ska använda
stavarna till proportionalitet. Nu får man komma ihåg att Cuisenaire skrev sin bok på 1960-
talet och Kronqvist och Malmer på 1990-talet. Det är tänkt från början att stavarna ska
användas enligt Cuisenaires beskrivning. Kronqvist och Malmer (1993) påpekar att man som
lärare ska vara försiktig med i vilken ordning de olika momenten inom matematiken
introduceras med hjälp av stavarna. Szendrei (1996) kommenterar också användningen av
Cuisenairestavarna. Även hon menar att laborativt material, i detta fall Cuisenairestavar, som
används på ett ”felaktigt” sätt kan vara en skadlig fiende. Men hon poängterar att risken
endast är att man begränsar materialets användningsområden om man benämner stavarna med
tal från första början. Detta påpekar också Lena i min undersökning. Hon säger att hon har
hört att Cuisenairestavarna kan användas på fel sätt men att det sättet endast begränsar
användningsområdet. Stina påpekar att arbetet med Cuisenairestavarna är tidskrävande och
detta kan vara en anledning till att Cuisenairestavarna inte används av flertalet lärare som jag
intervjuade.

Malmers (1999) indelning av olika material beroende på vad de används till överensstämmer
ofta med hur de intervjuade lärarna använder materialen. Centimomaterialet används för att
strukturera upp tal, spel används till färdighetsträning och plockmaterial används för att bland
annat sortera och klassificera men oftast till att visa mängder och hur olika tal kan delas upp.

Flera upphovsmän till laborativa material, bland annat Cuisenaire och Dienes, hävdar att
eleverna borde få leka med ett material och prova sig fram själva innan läraren förklarar hur
de ska använda det, men det är endast ett fåtal av informanterna i min undersökning som
samtycker. Stina berättade att hennes elever ofta får leka med materialen innan hon förklarar
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hur de ska användas medan Ulla bestämt sade att hon presenterar hur ett material ska
användas för att eleverna inte ska använda det på ett felaktigt sätt.

Kronqvist och Malmer (1993) anser att vad de kallar vardagsmaterial ingår i gruppen
laborativt material medan lärarna som jag intervjuade inte anser det. Det kan vara på grund av
att lärarna delar upp materialen i fler grupper. Då menar jag att de endast anser att laborativt
material är det som hjälper eleverna att förstå en viss tankeform inte allt material som konkret
visar allt möjligt.

Szendrei (1996) anser att laborativt material inte är några mirakelkurer utan att deras
användning kräver planering och förutseende. Ulla, som jag intervjuade, påpekar också detta
när hon säger att det finns en risk med att använda olika laborativa material om du som lärare
inte vet varför du använder det. Du måste själv veta varför du använder det. Malmer (1999)
skriver att om eleverna inte vet varför de använder materialet är det inte säkert att de tar till
sig matematiska begrepp.

Kronqvist och Malmer (1993) delar in olika material i kategorier beroende på vad de används
till. De har fem olika kategorier; plockmaterial, vardagsmaterial, skolans laborativa material,
elevernas egentillverkade hjälpmedel och spel. Szendrei (1996) gör en annan indelning där
hon skiljer på de material som vi använder oss av i vardagen som hon kallar allmänna
material, och sedan de material som kallas för undervisningsmaterial, som pedagoger
utformat. Szendrei (1996) lägger in plockmaterial och spel i de material som finns i vardagen,
medan Kronqvist och Malmer (1993) har en snävare indelning. Enligt dessa olika indelningar
skulle Kronqvist och Malmers laborativa material som används i skolan vara detsamma som
Szendreis undervisningsmaterial.
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Diskussion

Vad är laborativa material?
Det har varit svårt att hitta en förklaring till begreppet laborativt material i litteraturen
eftersom begreppet förklaras med hur ett material används istället för vad det är. Jag skulle
själv beskriva det som att det kan vara i stort sett vad som helst som kan åskådliggöra ett
matematiskt tankesätt. Jag menar då att det inte är själva materialet som avgör om det kan
kallas ett laborativt material utan användningen av det.

I min studie framgår att många material som de intervjuade lärarna använder är sådant som
kan åskådliggöra positionssystemet. Jag har fått den uppfattningen att det är viktigt att förstå
positionssystemet för att kunna komma vidare i matematiken, att det är grunden till all
matematik. En lärare jag intervjuade påpekade detta och sade att förstår eleverna positions-
systemet kan de lära sig vad som helst i matematiken.  De material som används för detta är
bland annat pengar, Centimomaterial, positionsplattor och kulramen som kallas Abakus. En
reflektion efter att ha gjort denna studie är att det finns otroligt många material för att
åskådliggöra ett och samma begrepp och det är inte förrän man som lärare provat att använda
dessa som man hittar ett eller flera material och sätt som passar läraren och eleverna.

Logiska block har vi pratat om och arbetat med en hel del under matematikdidaktiken på
universitetet. Det förvånar mig att detta material inte används i större utsträckning på
skolorna. Kanske beror det på att eleverna redan arbetat med materialet i förskolan där
eleverna får klassificera och jämföra olika föremål. Andra material som jag skrivit om i
litteraturstudien, och som jag antog att lärare använder ute på skolor idag, är multibasmaterial
och Geobräde. Multibasmaterial kan se svårt ut att använda, vilket kan vara orsaken till att
materialet inte används över huvud taget. Geobräde var även det ett material som de
intervjuade lärarna inte använder sig av. Eftersom Geobrädet används för att räkna ut areor
och omkrets därför jag kan förstå om det inte används i undervisningen i åren 1-3 utan mer i
de högre åren där dessa begrepp oftare förekommer.

Att lärare använder miniräknare som ett laborativt material har blivit en överraskning för mig.
Jag har tidigare inte förstått hur den kan användas på annat sätt än att göra vanliga
beräkningar. Genom mina intervjuer har jag lärt mig hur miniräknaren kan vara ett hjälpmedel
för eleverna att se och upptäcka samband, till exempel när de ”hoppar tioskutt”.

Överensstämmer litteraturen med hur lärare använder ett material idag?
Kronqvist och Malmer (1993) påpekar att lärare inte ska benämna Cuisenairestavarna efter de
tal de är förknippade med. Jag har fått den uppfattningen att deras rekommendation grundar
sig på deras egen erfarenhet av att arbeta med stavarna. Några av de intervjuade lärarna
använder inte Cuisenairestavarna, viket kanske beror på att Kronqvist och Malmer (1993)
skriver att det kan vara skadligt för eleverna om de används på ett felaktigt sätt. Eller att det
beror på bristande kunskap om materialet och att man som lärare måste vara väldigt isatt i ett
material för att kunna använda det. Det kanske till och med är bristen på tid som gör att ett
material som anses krångligt för eleverna att använda, inte heller används. Stina säger att det
tar tid innan eleverna lär sig att förstå och använda materialet.
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Ska det laborativa materialet alltid finnas tillhands?
Efter att ha intervjuat erfarna lärare anser jag att så är fallet. Löwing och Kilborn (2002)
hävdar motsatsen, jag tolkar det som om de menar att eleverna inte ska ha material tillhands
när de egentligen inte behöver det. Enligt fler av de intervjuade lärarna slutar eleverna
automatiskt att använda de laborativa materialen när de inte behöver dem längre. Jag har den
uppfattningen att somliga barn behöver få hjälp med att komma vidare med matematiken utan
stöd av laborativa material. Det är ändå dit lärare ska sträva med vår undervisning.

Det intryck jag fått efter att ha intervjuat olika lärare är att de som arbetat länge har en
tydligare motivering till varför de använder laborativt material i sin undervisning. Med det
menar jag inte att lärare med mindre erfarenhet inte kan sitt yrke, men att de efter ett antal år i
skolan har utvecklat bl.a. sin förmåga att sätta ord på vad de gör. Ulla nämner att hon genom
erfarenhet lärt sig hur olika material kan användas. Detta tycker jag bekräftar att lärare
utvecklas genom sitt arbete, och att jag som nybliven lärare är långt ifrån fullärd. Istället kan
jag se fram emot att bli bättre och bättre för varje år.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Vad tänker du på när jag säger laborativt material?

Vilken funktion fyller laborativt material i allmänhet i matematikundervisningen?

Hur har du kommit i kontakt med de olika materialen?

Berätta hur du använder de olika materialen i din undervisning.

Finns det några risker att elever missförstår ett material?
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Bilaga 2

Linköpings universitet 2004-02-17
Lärarprogrammet

Undersökning om laborativt material i matematikundervisningen i år 1-3

Jag heter Anna Aronsson och studerar till lärare vid Linköpings Universitet, inriktning
Matematik och NO-ämnen i år 1-7. Som jag berättade vid vårt telefonsamtal skriver jag just
nu mitt examensarbete inom matematik och behandlar där användningen av laborativt
material i matematikundervisningen i år 1-3. Jag är mycket tacksam för att Du ställer upp och
vill dela med Dig av Dina erfarenheter.

Intervjun, som beräknas ta ca 1 timme, kommer att spelas in på band. De uppgifter som är
identifierbara, som namn och skola, avidentifieras i rapporten. Intervjudata används endast i
min rapport och efter att rapporten blivit godkänd kommer banden att förstöras.

Din medverkan är självklart frivillig och Du kan när som helst avbryta intervjun eller din
medverkan. Om Du väljer att inte medverka kommer Dina uppgifter inte att ingå i rapporten.
Om Du önskar kommer jag naturligtvis att skicka Dig ett exemplar av rapporten.

Tack för att Du ställer upp!

Anna Aronsson Maria Bjerneby Häll
Studerande Handledare
Tfn: 013-47401 47 Matematiska institutionen
Mobil: 070-89 89 136 Tfn: 013- 28 28 98
e-post: annar484@student.liu.se e-post: mahal@mai.liu.se


