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Sammanfattning  
Resultatet från TIMSS-undersökningen år 2011 visar att svenska elever har försämrat sina kunskaper 
inom området taluppfattning. Matematikundervisningen är vanligtvis läroboksstyrd med lite variation i 
arbetssätt. Författare och forskare belyser att laborativt material är ett redskap som kan användas för 
att konkretisera abstrakt matematik. Därmed undersöker denna studie hur användandet av laborativt 
material inverkar på elevernas utveckling av taluppfattning. Vidare granskas relevanta faktorer som 
läraren bör ha i åtanke vid denna undervisningsmetod. Studien riktar sig mot grundskolans tidigare 
årskurser. Detta är en litteraturstudie där sökning av forskning har skett utifrån databaser. 
Inledningsvis utfördes bredare sökning där få sökord användes. Därefter begränsades sökningen 
genom tillägg av ord för att minska antalet träffar. Aktuella artiklars sammanfattningar studerades för 
att sedan välja relevanta artiklar till detta arbete. Utvalda artiklars resultat visar att nyttjandet av 
laborativt material och aktiviteter kan gynna elevernas taluppfattning. Genom att använda materialet 
som redskap kan kopplingen mellan konkret och abstrakt tydliggöras. Det är viktigt att läraren 
framhäver materialets matematiska innebörd. För att lyckas med undervisning där laborativt material 
integreras är därmed lärarens reflektion central. I vilken utsträckning materialet används är relaterat till 
vilken årskurs läraren undervisar i samt lärarens uppfattning av undervisningsmetoder. En vanlig 
missuppfattning är att eleverna ser användandet av materialet som syftet med undervisningen. Det är 
av stor vikt att läraren är medveten om vilket material som bör nyttjas för att utveckla olika 
matematiska färdigheter.  
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt är utgångspunkten våra egna erfarenheter i relation till taluppfattning 

och laborativt material. Därefter redogörs det för svenska elevers matematiska 

kunskapsutveckling, vilket även relateras till läraryrket. Slutligen presenteras betydelsen av 

matematikkunskaper utifrån ett individ och samhälleligt perspektiv.  

 

Under tidigare genomförd matematikkurs väcktes vårt intresse för taluppfattning. Vi ser detta 

område som oerhört centralt i åldrarna F-3 där vi kommer att arbeta i vår framtida 

lärarprofession. Det kan därmed uppfattas som viktigt att lärare har kompetens om hur 

undervisning inom taluppfattning bör bedrivas. Vid tidigare verksamhetsförlagd utbildning 

har laborativt material påträffats som en del av matematikundervisningen. Vi har dock 

observerat att läroboksstyrt lärande dominerar. Vår uppfattning av laborativt material är att 

det medför lustfyllt lärande. Tankarna kring att taluppfattning och laborativt material bör 

sammankopplas utgår därmed från att taluppfattning är viktigt för att utveckla matematisk 

förståelse samt att laborativt material möjligtvis kan påverka denna utveckling. Om laborativt 

material kan främja elevernas utveckling av god taluppfattning vill vi ha denna kunskap med 

oss samt förmedla den till andra lärare. Detta för att vägleda eleverna mot rätt mål och en 

bättre framtid. Ovanstående utgör därmed grundtankarna till detta arbete. 

 

Skolverket (2012) presenterar TIMSS-resultatet, en internationell granskning av elevers 

naturvetenskap- och matematikkunskaper i årskurs 4 och 8. Vid den senaste granskningen år 

2011 presterade svenska elever under genomsnittet, vilket innebär oförändrat resultat sedan 

undersökningen från 2007. Flertalet länders prestationer förbättras medan Sveriges i relation 

till övriga länder försämras. Inom området Taluppfattning och aritmetik är svenska elevers 

resultat sämre än tidigare. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) är barns första 

matematikerfarenheter betydande för framtida ställningstaganden i relation till matematik. 

Tidig identifiering av styrkor och svagheter i kunskapsutvecklingen är därmed centralt för 

både individ och samhälle. Flertalet elever i dagens samhälle uppnår ej kunskapskraven för 

betyget Godkänd i grundskolan. Undervisande matematiklärare har ofta begränsad utbildning 

i matematik och/eller matematikdidaktik. Vanligtvis innehåller undervisningen lite variation i 

arbetssätt samt är traditionell och läromedelsstyrd. Detta måste utmanas och ifrågasättas för 

att undervisningens innehåll ska utvecklas. Vilket i sin tur kan leda till ökat matematikintresse 

och inspiration till förändrade attityder. I Sverige ökar den tysta läroboksstyrda 
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undervisningen vilket kan ses som negativt för elevernas utveckling. Aktivt ledarskap, 

kreativitet samt varierat arbete i verksamheten är betydelsefullt för elevernas vilja och lust till 

djupare matematiskt kunnande. I samhället förekommer matematik på ett relativt osynligt sätt. 

Detta medför att en matematisk paradox uppstår: varför behöver människor matematiska 

kunskaper om de inte behövs eller finns i vardagslivet? När detta tänkande uppstått kan 

matematiska strukturer synliggöras och dess relevans tydliggöras. Sammanfattningsvis kan 

det konstateras att matematikundervisningen bör relateras till vardagen och präglas av 

kreativitet och variation. Matematik påverkar oss på flertalet nivåer och bör därmed upplevas 

positivt från början. God relation till matematiken kan möjligtvis leda till ökat intresse och 

bättre prestation på längre sikt.  

1.1 Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att granska hur laborativt material inverkar på utvecklingen av 

taluppfattning. En intressant aspekt är om laborativt material kan synliggöra matematiken i 

vardagen och därmed leda till meningsfullt lärande. Intresseväckande är även att analysera 

vilka matematiska kompetenser eleverna kan utveckla via detta arbetssätt. Detta medför även 

betydelsen av att granska vad läraren bör ha i åtanke vid denna typ av undervisning. Studien 

riktar sig mot grundskolans tidigare åldrar. 

1.2 Frågeställningar 
Litteraturstudien ska besvara frågorna:  

• Hur kan laborativt material påverka utvecklingen av taluppfattning? 

• Vad påverkar lärarens val av arbetssätt vid undervisning med laborativt material?  

 

Urvalet av dessa frågor gjordes eftersom vi ser denna kunskap som relevant för vår 

kommande profession. Varierad matematikundervisning där laborativt material är en central 

del kan ses som en viktig del av elevernas lärande. Då även utvecklandet av god 

taluppfattning är oerhört betydande i dessa åldrar kan det vara relevant att sammankoppla 

detta med laborativt material. 
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2 Bakgrund 
Som påvisades i ovanstående avsnitt är grunden i detta arbete taluppfattning och laborativt 

material. För att förstå detta erfordras ett tydliggörande av begreppen lärande och kunskap 

samt vad matematik innebär. I skolan sker lärande när matematikkunskaper utvecklas. 

Taluppfattning är en central del av matematiken och laborativt material är ett redskap som kan 

nyttjas. Därmed är det relevant att inledningsvis redogöra för lärande- och kunskapsbegreppet 

samt vad matematik innebär för att slutligen definiera taluppfattning och laborativt material.  

2.1 Lärande 
Lindström och Pennlert (2012) menar å ena sidan att människor ständigt eftersträvar 

meningsskapande och förståelse via olika slags lärande. Å andra sidan relateras lärandet 

kontinuerligt till vår omvärld och våra tidigare erfarenheter. Vidare konstaterar författarna att 

lärande skapar djupare förståelse eller färdighet inom olika områden. Därmed förändras 

relationen till den tillägnade kunskapen eftersom lärande förändrar eller utvidgar tidigare 

erfarenheter. Här följer två aspekter av lärande som Lindström och Pennlert uppmärksammar. 

Lärande utgörs av innehåll och form. Innehållet behandlar vad vi lär och består av kunskaper 

inom varierande områden. Formen relateras till hur vi lär. Ett liknande resonemang förs av 

Marton (2009) som beskriver att lärande är en aktivitet hos varje individ som medför att 

föreställningar av händelser i vår omgivning förändras. Två typer av lärande, ytinlärning och 

djupinlärning synliggörs av Marton och Booth (2000). De poängterar att ytinlärning fokuserar 

på det som ska läras. Däremot studeras även meningen och fenomenen kring det tänkta 

lärandet vid djupinlärning. Slutligen konstaterar författarna att djupinlärning är att föredra för 

långsiktigt lärande men hur detta sker är kontextberoende.  

2.2 Övergripande kunskapssyn 
För det första tar Lindström och Pennlert (2012) upp att kunskap alltid relateras till praktiken 

eller teorin med syftet att lösa problem. De konstaterar även att kunskap förekommer i 

varierande uttryck och former. Vidare betonar författarna att alla individer besitter 

vardagskunskaper vilket är en förutsättning för att vetenskaplig kunskap ska bildas. Sist men 

inte minst hävdar Marton (2009) att kunskap är ett resultat av lärande och består av 

uppfattningar av ting i vår verklighet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan vi utifrån Statens offentliga utredning (SOU 

1992:94) urskilja tre kunskapsaspekter. För det första är kunskapens kontextuella aspekt 
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kontextberoende vilket innebär att vår omvärld bidrar till att göra kunskapen förståelig. För 

det andra syftar den konstruktiva aspekten till att kunskap gör världen förståelig. Kunskap 

avbildar därmed inte verkligheten. Flera faktorer inverkar vid utvecklandet av ny kunskap: det 

man vill åstadkomma, tidigare kunskap, upplevda problem samt erfarenheter. För det tredje 

innebär den funktionella aspekten att kunskap är ett redskap. Kunskapsutveckling tillskrivs i 

denna bemärkelse en funktion. Skolverket påpekar även att kunskap är föränderlig över tid, 

det som betraktas som kunskap idag behöver inte göra det i framtiden.  

2.3 Kunskapsutveckling – Lärandeteorier 
Nedan beskrivs två perspektiv på hur kunskap tillägnas. Dessa lärandeteorier valdes eftersom 

aktiva och undersökande elever är betydande utifrån dessa perspektiv, vilket även är centralt 

vid lärande med stöd av laborativt material.  

2.3.1 Konstruktivistisk teori 

Intelligens utifrån Piagets (2008) bemärkelse är ett så kallat adaptivt beteende. Detta innebär 

att beteendet gynnar människans anpassning till omvärlden samt strukturerar och 

omstrukturerar tankar och handlingar. Detta leder till bildandet av ny kunskap. Utvecklingen 

till det abstrakta tänkandet sker i stadier som avspeglar tankarnas och beteendets struktur vid 

de olika utvecklingsstadierna. Kontakten med omvärlden resulterar i en stegvis övergång till 

nästkommande utvecklingsstadie. Vid omvärldskontakt samordnas, reformeras samt 

expanderas beteendemönstret, schemat. Detta sker via två samverkande processer 

assimilation och ackommondation. Assimilation innebär att ny kunskap införlivas i tidigare 

schema. Ackommondation sker då våra tankar inte stämmer överens med den tidigare 

kunskapen. Därmed omstruktureras schemat. Säljö (2010) konstaterar att läraren utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv ska låta eleverna utforska omvärlden för att skapa nya 

erfarenheter. Undervisningen ska inte bedrivas på traditionellt vis. Den ska utgå från 

elevernas nyfikenhet och arbetet ska vara av laborativ karaktär. Säljö menar att syftet med 

detta är att utveckla förståelse för undervisningens innehåll istället för att memorera fakta. 

Under aktiva processer ska de vuxna vara passiva. Detta för att främja elevernas spontanitet 

som leder till skapandet av ny kunskap. Piaget (1976) poängterar att eleverna måste uppleva 

det som ska läras och inte enbart få kunskapen förmedlad. Läraren ska vara passiv under 

dessa aktiviteter men det är lärarens ansvar att upptäckande situationer skapas. Utifrån 

elevernas eget utforskande ska läraren ställa frågor som stimulerar tankeutvecklingen. Detta 

för att eleverna måste reflektera kring sitt lärande och kontrollera sina svar. 
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2.3.2 Sociokulturell teori  
Enligt Vygotskij (1978, 1982, refererad i Willams 2006) är lärande och utveckling 

sammankopplade från det att barnet föds. Den mest centrala drivkraften för individers 

utveckling är det sociala samspelet. Även kommunikation är betydande. Säljö (2010) betonar 

att en av Vygoskijs grundläggande tankar är att människor kontinuerligt utvecklas och 

förändras. I socialt samspel kan kunskaper tillägnas, approprieras. Tidigare erfarenheter är 

varje individs utgångsläge vid intagandet av ny kunskap. Vidare påtalar Säljö att Vygotskij 

använder begreppet ZPD (zone of proximal development) som beskrivning av individers 

lärande och utveckling. ZPD är zonen mellan det en människa kan prestera på egen hand samt 

med stöd från någon annan mer kompetent. Problem som anses svårlösta individuellt kan 

lösas i socialt samspel. Stödet som ges i samverkan med andra kan exempelvis vara 

tydliggörande av frågeställningar.  

 

Säljö (2010) menar att världen består av artefakter, vilket är fysiska redskap som människan 

kan nyttja. Både fysiska och intellektuella redskap är betydande. Fysiska ting utvecklas 

utifrån våra idéer och vår tankeförmåga. I praktiken sker människans handlingar med stöd av 

redskap. Människans kognitiva tillgångar finns inte enbart i intellektet utan även i artefakter, 

vilket fungerar som tankestöd, exempelvis miniräknaren. Å ena sidan fungerar den inte av sig 

själv, funktionen uppfylls i samspel med människans handlingar. Å andra sidan kan 

människan inte utföra samma handlingar individuellt som med stöd av artefakten. Detta är 

utmärkande för det sociokulturella perspektivet. För att optimera människans naturliga 

förmåga har artefakter utvecklats. När nya artefakter utvecklas sker även en utveckling av 

människans intellekt. Människans intellektuella kunskaper kan sedan införlivas i nya 

artefakter. Människans lärande sker därmed i samspel med sociala praktiker. Erfarenheter 

utvecklas med stöd av medierande redskap. Språkliga, intellektuella och fysiska redskap 

medierar verkligheten till människan. Människan tolkar omvärlden med stöd av artefakterna. 

Mediering innebär att människan påverkas av kulturen via de intellektuella redskapen och 

artefakterna.  

2.4 Vad är matematik? 
Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) betonar att alla barn har rätt till 

matematikutbildning. Varje individs allmänbildning ska inbegripa förmågan att uppleva 

matematiken som meningsfull. Detta innebär att matematiken kan användas i 

vardagssituationer, i samhället samt i relation till aktuellt yrke. 
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Boaler (2011) uppmärksammar att elevers uppfattning av matematik är att det handlar om tal 

eller matematiska regler. Matematiker däremot beskriver matematik som studier av mönster 

eller uppsättningar av sammanlänkande idéer. Människor får vanligtvis en missvisande bild 

av matematik i skolan och därmed upplevs matematik negativt. I själva verket menar Boaler 

att matematik är en human sysselsättning, en social interaktion samt en uppsättning tekniker 

som används för att göra världen förståelig. Engström, Engvall och Samuelsson (2007) 

konstaterar att eleverna via undervisningens sociala processer aktivt tillägnar sig matematiska 

begrepp och relationer. Utifrån egna erfarenheter tilldelar de siffror och symboler en specifik 

betydelse. 

Nedan följer sju kompetenser som Engström et al. (2007) poängterar att individer måste 

erhålla för att utveckla matematiskt kunnande. Dessa är relaterade till elevernas 

kunskapsutveckling inom skolmatematiken.  

• Produktivt förhållningssätt innebär att matematiken uppfattas som meningsfull och 

användbar. Detta sammankopplas med tilltro till sin egen förmåga att utöva matematik 

i vardagslivet.  

• Helhetsperspektiv inkluderar matematikens funktion, betydelse och egenvärde i ett 

historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv.  

• Begreppslig förståelse innefattar förståelse och användning av matematiska begrepp 

och procedurer.  

• Behärskande av procedurer innebär att på ett flexibelt och precist sätt kunna utöva 

procedurer.  

• Kommunikationsförmåga innefattar att i tal eller skrift kunna föra diskussion och 

argumentation i relation till matematiska frågor inom matematiken.  

• Strategisk kompetens inkluderar utformning, representation och lösning av 

matematiska problem. 

• Argumentationsförmåga innebär att utifrån ett logiskt och reflekterande perspektiv 

kunna redogöra för matematiska påståenden. 

Kompetenserna förekommer även läroplanen som matematikundervisningens syfte och 

förmågorna som eleverna ska utveckla. Produktivt förhållningssätt finns i syftesdelen. 

Undervisningen ska leda till att eleverna känner tilltro till sin egen förmåga, skapar 

matematiskt intresse samt kan använda matematik i flertalet situationer. Eleverna ska även 
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utveckla kunskap om matematikens uttrycksformer, metoder och begrepp samt hur de kan 

nyttjas. Även helhetsperspektiv avspeglas i syftesdelen. Eleverna ska förstå matematikens 

begränsningar, användningsområden samt betydelse i vardagen. Begreppslig förståelse är en 

av de förmågor som eleverna via undervisningen ska utveckla. De ska se samband mellan 

matematiska begrepp samt kunna analysera och använda dessa. Behärskande av procedur är 

ytterligare en förmåga. Eleverna ska lösa och formulera matematiska problem samt välja 

strategier och metoder med omtanke. Kommunikationsförmåga är förmågan då eleverna 

aktivt ska delta i matematiska diskussioner. Strategisk kompetens är relaterat till förmågan att 

eleverna ska välja relevanta metoder för att utföra olika beräkningar. Argumentationsförmåga 

är den sista förmågan. Denna innebär att uttrycksformer nyttjas vid samtal och argumentation 

samt vid redogörandet för beräkningar, frågeställningar och slutsatser (Engström et al. 2007; 

Skolverket 2011a). 

2.5 Taluppfattning 
Detta avsnitt behandlar till en början olika definitioner av begreppet taluppfattning. Därefter 

presenteras förutsättningar som är betydande för att utvecklas inom detta matematiska 

område. Sedan redogörs det för problem som kan förekomma inom taluppfattning. Slutligen 

åskådliggörs hur taluppfattning presenteras i läroplanen. 

2.5.1 Definitioner 
Inledningsvis menar Engström et al. (2007) att taluppfattning är grundläggande inom 

matematiken. Begreppet taluppfattning är svårdefinierat. Det innebär bland annat att utveckla 

förståelse för tals storlek, enkel talfakta (dubbelt så mycket, hälften så mycket, talkamrater 

m.m.), utföra enkla huvudräkningar samt förstå och använda räknelagarna. Det är inte helt 

enkelt att sammanfatta innebörden av taluppfattning men det är oerhört viktigt att eleverna 

utvecklar detta då det utgör grunden för matematiskt kunnande. För att eleverna ska utvecklas 

inom matematiken behöver talbegreppet redogöras utifrån olika perspektiv i undervisningen. 

Ett liknande resonemang förs av Muir (2012) som beskriver att taluppfattning är ett begrepp 

som är svårt att definiera. Det handlar om god intuition för tal, relationen mellan tal, känsla 

för tals storlek samt utförandet av rimliga uppskattningar. Ytterligare en likartad uppfattning 

framförs av Shumway (2011). Enligt författaren innebär god taluppfattning att förståelse för 

tal, representationsformer samt förhållandet mellan tal och talsystem utvecklats. Det handlar 

även om att kunna utföra sannolika uppskattningar, räkna flytande samt använda visuella 

modeller som stöd. Även Bobis (2008) benämner taluppfattning på ett liknande sätt som 
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ovanstående. För det första inbegriper det grundläggande förståelse för relationen mellan tal 

och operationer. För det andra handlar det om uppdelning och sammansättning av tal för att 

kunna utföra uppskattningar och beräkningar. Slutligen är förståelse för platsvärde samt tals 

relativa och absoluta storlek centralt. Avslutningsvis definierar Skolverket (2011b) 

taluppfattning som att förståelse för tals betydelse, relationer och storlek utvecklats. Detta är 

grundläggande för att kunna vidareutveckla sina matematiska kunskaper. 

2.5.2 Förutsättningar för att utveckla taluppfattning 
Jordan, Glutting och Ramineni (2010) påtalar att utvecklingen av taluppfattning påbörjas i 

spädbarnsåldern. Detta utgör grunden för framtida verbal talkompetens. Vid utvecklingens 

början identifieras små mängder, 3 eller mindre, genom direkt igenkänning av kvantitet. Detta 

benämns som subitisation.  

 

Piazza (2010) beskriver att approximate number system (ANS) är en förmåga som finns hos 

djur och människor. ANS innebär att individer spontant kan uppfatta det ungefärliga antalet 

objekt i mängder. Detta förekommer tidigt i utvecklingen, redan några timmar efter födseln. 

Sedan sker en successiv utveckling som blir mer precis ju äldre man blir. ANS utförs med 

mängder som består av fler än fyra element. Detta är en grundläggande färdighet som stödjer 

utvecklandet av symbolisk taluppfattning.  

 

Gelman och Gallistel (1978) har utformat fem principer som är viktiga för elevernas 

räkneförmåga. Barns räkneförmåga kan därmed analyseras utifrån vardera princip samt hur de 

nyttjas tillsammans. De tre första principerna relateras till hur man räknar. Den fjärde 

principen behandlar vad som räknas. Den femte principen är en sammansättning av de fyra 

tidigare nämnda principerna. Nedan följer beskrivning av vardera princip. 

 

Ett – ett-principen 

Inledningsvis framhåller Gelman och Gallistel (1978) att denna del av räknandet behandlar 

två samverkande processer, uppräkning och uppdelning. Uppräkning innebär att barnet 

namnger objekten som räknas. Det behöver inte ske med räkneramsan. Det viktiga är att 

vardera objekt får ett unikt namn, vilket symboliserar att barnet förstått att objekten är 

enskilda delar av helheten. Uppdelning innebär att barnet kan förstå vilka objekt som räknats 

och vilka som kvarstår. Uppräkning och uppdelning sker synkroniserat. Fortsättningsvis 

poängterar författarna att detta i vissa fall kan vara problematiskt. Fingrarna kan då nyttjas 
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som redskap genom att peka på vardera objekt som räknas. Gelman och Gallistel framhäver 

tre vanliga svårigheter vid utvecklandet av ett – ett-principen. För det första kan barnet räkna 

samma objekt två gånger eller hoppa över något. För det andra kan barnet nyttja samma namn 

till fler än ett objekt. För det tredje kan processerna vara osynkroniserade. Barn upplever det 

vanligtvis mer komplicerat att utföra ett – ett-principen när objekten är placerade i oordning. 

Linjär placering av objekten med tydlig början och slut underlättar denna process eftersom 

räknandet då kan ske från höger till vänster eller vice versa.  

 

Principen om den stabila ordningen 

Enligt Gelman och Gallistel (1978) är ytterligare en princip nödvändig. Principen om den 

stabila ordningen, vilken innebär förståelse för räkneramsans ordning. Räkneramsan följer ett 

mönster och är upprepningsbar. Dessutom hävdar författarna att vardera objekt i en mängd 

sammankopplas med ett räkneord i korrekt ordningsföljd när kunskap om denna princip 

utvecklats. Antalet räkneord måste överensstämma med antalet objekt i mängden. 

 

Kardinaltalsprincipen 

Denna princip innebär enligt Gelman och Gallistel (1978) att barnet uppnått förståelse för att 

det sistnämnda objektet i en mängd avgör storleken. För att principen ska utvecklas krävs 

kunskap om de två ovanstående principerna. Vidare menar Gelman och Gallistel att barnets 

förståelse för kardinaltalsprincipen kan kontrolleras genom att ställa frågan: hur många? Om 

barnet besvarar frågan korrekt uppges räkneordet för det sista objektet. Om barnet återigen 

börjar uppräkning från första objektet har denna princip inte utvecklats ännu.  

 

Abstraktionsprincipen 

Gelman och Gallistel (1978) konstaterar att abstraktionsprincipen innebär förståelse för att 

alla objekt i en mängd kan räknas oberoende av vardera objekts egenskaper. Dessa 

egenskaper kan exempelvis vara storlek och form. Författarna uppmärksammar att kunskap 

om abstraktionsprincipen medför att ett – ett-principen, principen om den stabila ordningen 

samt kardinaltalsprincipen kan nyttjas vid räknandet av alla mängder. 

 

Den irrelevanta ordningens princip 

Den femte principen är enligt Gelman och Gallistel (1978) den irrelevanta ordningens princip. 

Denna inbegriper förståelse för att mängders objekt kan räknas oberoende av ordning och 

riktning. Betydande är att vardera objekt endast räknas och namnges en gång samt förståelse 
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för att objektens spridning inte påverkar mängdens antal. Därmed kan uppräkning av föremål 

med olika egenskaper räknas med utgångspunkt från vilket av mängdens objekt som helst, 

antalet blir ändå detsamma. Ett barn som behärskar den irrelevanta ordningens princip har 

medvetet eller omedvetet kunskap om tre aspekter. För det första är objekten som räknas 

föremål och inte räkneord. För det andra är benämningen av räkneorden till respektive objekt 

tillfälliga och tillhör därmed endast objektet under räkningsprocessen. För det tredje är 

mängdens antal detsamma oavsett vilket objekt uppräkningen utgår ifrån. 

 

Här kan även tilläggas att McIntosh (2008) benämner att antalskonservation är betydande för 

räknefärdigheten. Detta innebär att barnet utvecklat kunskap om att mängders antal inte 

förändras om föremålen ändrar plats eller räknas igen. Kunskap om att objektens storlek inte 

påverkar antalet samt att utspridda föremål är samma antal som föremål tätt ihop är ytterligare 

viktiga insikter i relation till antalskonservation. Avslutningsvis påtalar McIntosh att 

antalskonservation är betydande för vidareutvecklandet av matematiska kunskaper. 

 

För att avgöra större mängders storlek hävdar Jordan et al. (2010) att kunskap om 

kardinaltalens värde är betydande. När barnen går i förskolan eller förskoleklass utvecklar de 

flesta förmågan att räkna mängder i stabil ordning med stöd av ett – ett-principen. Förståelsen 

för att sistnämnda objektet avgör mängdens storlek utvecklas också vid denna ålder. När 

barnet tillägnat sig dessa räkneprinciper finns förståelse för att föremål kan räknas i vilken 

riktning som helst, från vänster till höger eller vice versa, men mängdens storlek blir 

densamma. Därefter poängterar författarna att denna grundläggande kunskap är betydande för 

talförståelsen. Detta för att barn vid senare skede kan uppfatta att efterkommande tal i en 

talföljd har högre värde än tidigare tal samt när addition och subtraktion används. Shumway 

(2011) påpekar att elever som utvecklat god taluppfattning via mentala bilder kan föreställa 

sig en mängd i relation till tidigare erfarenheter. Förståelse via mentala bilder kan till exempel 

handla om att uppfatta !
!
  som tårtbitar. Vidare tillägger Shumway att god taluppfattning 

innebär förståelse för att mängder är kontextberoende. Exempelvis när talet 150 är en stor 

mängd och när det är en liten mängd. Tal kan hanteras flexibelt och effektivt genom 

automatik då fem- och tiostrukturer används. Slutligen betonar Shumway att elever med god 

taluppfattning kan redogöra för tillvägagångssättet vid lösningen av uppgifter. Relevant är 

även att de är medvetna om att det finns flera sätt att lösa problem. 

 



	   	   	  	  

	  
15	  

Läroplanens centrala innehåll benämner att eleverna via undervisningen ska få ta del av 

området taluppfattning och tals användning. Genom detta ska de bland annat utveckla 

kunskaper om naturliga tal, dess egenskaper, delbarhet och tillämpning av tal för att ange 

ordning och antal. Undervisningen ska även bidra med kunskap om bråk och dess 

förhållningssätt till naturliga tal samt hur de kan nyttjas i vardagssituationer. Dessa väsentliga 

aspekter inom taluppfattning är även kunskapskrav för årskurs 3 (Skolverket, 2011a). 

2.5.3 Problem inom taluppfattning 
Jordan et al. (2010) menar att god taluppfattning är betydande för elevers prestationer. Det 

finns skilda orsaker till elevers problem inom matematik. Å ena sidan kan det handla om 

bristande kunskap om symbolsystemet. Å andra sidan kan bristerna relateras till 

ramsräknandet, förståelsen för tals relationer och grundläggande operationer. Vidare 

poängterar författarna att taluppfattning är centralt för att eleverna ska kunna utföra 

beräkningar samt lösa problem. För att kunna utföra problemlösningsuppgifter i slutet av 

första skolåret behöver taluppfattningen utvecklats i början av detta år. Det är även betydande 

att taluppfattningen utvecklats under första skolåret då matematikkunskapen kan nyttjas bättre 

under resterande skoltid. Dessutom visar Jordan et al. att bristande kunskap inom 

taluppfattning är relaterat till framtida matematiksvårigheter. Tidig identifiering av brister är 

därmed betydande då åtgärder kan vidtas vid tidigt skede. 

 

Yang och Li (2008) har uppmärksammat att många elever i Taiwan inte utvecklat god 

taluppfattning i slutet av årskurs 3. För det första påpekar Yang och Li att det mest 

problematiska för eleverna var att avgöra svars rimlighet. För det andra var en vanlig brist 

förståelsen för bråktals grundprincip. Det var även vanligt att det förekommer 

missuppfattningar vid jämförandet av bråktals storlek. Då täljaren var konstant och nämnaren 

varierade trodde eleverna att det största talet i nämnaren utgjorde det största bråktalet. 

Svårigheterna handlade om att överföra konkreta figurer för bråk till symbolspråk och vice 

versa. För det tredje var en svårighet att lösa operationer genom huvudräkningsstrategier. 

Avslutningsvis menar Yang och Li att elevernas taluppfattning måste utvecklas tidigare under 

skolåren för att förhindra detta. Även läroböckerna behöver förändrad karaktär, taluppfattning 

måste integreras i uppgifterna. Om taluppfattning inte ingår i läromedlet kan det heller inte tas 

förgivet att läraren undervisar inom detta centrala område.  
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2.6 Laborativt material 
Inledningsvis definieras laborativt material på flertalet sätt. Sedan beskrivs materialets 

användning i relation till matematikundervisning. Därefter behandlas hur laborativt material 

framträder i kursplanen för matematik. Till sist presenteras vilken definition av laborativt 

material som utgör grunden för detta arbete.  

2.6.1 Definitioner 
Utifrån Rystedt och Trygg (2010) framgår det att laborativ matematikundervisning är en 

process där mentalt och praktiskt arbete är betydande. Barnen får undersöka och delta i 

varierade aktiviteter med tydligt undervisningssyfte. Karakteristiskt för ett laborativt 

arbetssätt jämförelsevis med arbete i läroboken är att flera sinnen aktiveras. Relevant är även 

att det konkreta sammankopplas med det abstrakta. I detta sammanhang är det enligt 

författarna viktigt att poängtera att konkret i denna bemärkelse innebär att det kan uppfattas 

med våra sinnen. De abstrakta innebär i detta fall sådant vi endast kan uppfatta mentalt. 

Vidare menar Rystedt och Trygg att laborativt läromedel kan ha bred innebörd. Det kan 

innefatta både fysiska och digitala material. Till fysiska material räknas sådant som kan tas 

itu, sammansättas, roteras, vändas, omfördelas samt arrangeras. Till digitalt material räknas 

exempelvis interaktiva skrivtavlor samt datorprogram. D'Angelo och Iliev (2012) lyfter fram 

en bred innebörd av laborativt material. De menar att konkret laborativt material exempelvis 

är miniräknare, tioblock och kuber. Det är av stor vikt att materialet ses som ett redskap för 

lärande. Ett resonemang av liknande karaktär förs av Moyer (2001). Författaren tar upp att 

laborativt material är föremål med syftet att konkretisera abstrakta matematiska idéer. 

Materialet är visuellt och kan vidröras. Föremålen nyttjas vid praktiskt lärande. 

2.6.2 Laborativt material i matematikundervisningen 
Björkqvist (1993, refererad i Engström et al., 2007) hävdar att det i en laborerande 

verksamhet är centralt att barnen själva får upptäcka för att lära. Därmed är elevernas behov, 

vilja och möjlighet till lärande i fokus. Denna verksamhet är aktuell då eleverna ska uppfatta 

matematikens mening och relevans i flera situationer. Ernest (1991, refererad i Engström et 

al., 2007) påtalar att ideologin Progressive Educator innebär att eleverna inspireras till att 

använda matematiken. Detta sker i olika slags miljöer där eleverna får möjlighet att göra 

flertalet upptäckter. Läraren ansvarar för att dessa situationer skapas.  
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Löwing och Kilborn (2002) betonar att laborativt material inte bör benämnas som konkret 

material. Detta för att materialet inte är levande. Därmed har materialet i sig inte någon 

konkretiserande effekt. Materialet används med syftet att konkretisera men det är viktigt att 

poängtera att det inte är materialet som är konkret. Om en konkretisering lyckas är det därmed 

inte materialets förtjänst utan hur materialet använts. En likartad uppfattning förs fram av 

Skolverket (2011c) som påtalar att konkretisering används för att underlätta förståelsen för det 

abstrakta. Det är dock inte materialet som bidrar till denna förståelse eftersom det är dött. Det 

handlar om vilket material som nyttjas, hur detta görs samt vilken matematik läraren vill 

tydliggöra med hjälp av materialet. Vidare poängterar Löwing och Kilborn att laborativt 

material kan användas för att tydliggöra den språkliga förståelsen av operationer. Materialets 

funktion är därmed att göra tankar eller begrepp begripliga. Enligt Ahlberg och Wallby (2000) 

är syftet med att använda laborativt material i undervisningen att konkretisera tal samt bidra 

till varierad undervisning. Författarna påtalar vikten av att förändra materialet för att undvika 

att eleverna fäster sitt tänkande till ett specifikt material. Nackdelen då en elev fästs vid ett 

material är att det kan medföra svårigheter med räknande utan tillgång till det aktuella 

materialet. Slutligen menar Ahlberg och Wallby att laborativt material kan ha ytterligare 

negativa effekter. I en klass där laborativt material inte är ett återkommande inslag i 

undervisningen kan elever som behöver särskilt stöd av materialet uppleva obehag inför andra 

kamrater och därmed undvika att använda det. 

 

Skolverket (2011c) påtalar att huvudsyftet med att bedriva laborativ undervisning är att 

eleverna inte enbart ska få matematiken presenterad i en bok. En laboration klassificeras som 

en undervisningsmetod. Användandet av laborativt material behöver inte enbart ske när 

matematiken ska konkretiseras. Att nyttja materialet är fördelaktigt även vid 

färdighetsträning. För att detta ska främja elevernas lärande är det av stor vikt att läraren 

observerar vilken strategi som används. Om fel strategi används övas färdigheten in på ett 

missgynnande sätt. Detta leder till att elevernas kunskaper inte utvecklas korrekt. Vidare 

menar Skolverket att undervisning som innefattar laborativt material består av två aspekter, 

teori och praktik, som bör samverka. Den teoretiska aspekten behandlar förförståelsen kring 

matematikens innehåll. För att detta ska verka optimalt krävs det att läraren besitter kunskap 

om det tänkta lärandet, hur det ska förstås av eleverna samt hur detta sammankopplas med 

annat matematiskt innehåll. Den praktiska aspekten utgörs av arbetsformen, uppgiften, 

materialet, redovisningen samt uppföljningen. Vid efterarbetet ska målet återigen tydliggöras. 

Detta är den mest väsentliga delen för vilken förståelse eleverna utvecklat.  
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Skolverket (2011c) tar upp att lärare med otillräckliga matematikdidaktiska kunskaper skapar 

brister i matematikundervisning av laborativ karaktär. Även om materialet och instruktionerna 

till utförandet är bra krävs kunskaper inom matematikdidaktik. Det är vanligt att läraren 

planerar undervisningens syfte och mål men planeringen samspelar inte med vad som sker i 

undervisningen. Vanligtvis saknas redogörande för vilken matematik eleverna ska utveckla 

kunskap inom. För att eleverna ska utveckla djupare förståelse via laborationerna krävs det att 

läraren reflekterar kring arbetet och lärandet. Laborativt material bör inte bli 

matematikundervisningens mest centrala del. Istället bör det anpassas utifrån planering samt 

olika individers behov. Avslutningsvis hävdar Skolverket att den viktigaste frågan som 

läraren bör ställa sig själv är varför ett visst material används i undervisningen. Detta för att 

skapa den optimala vägen till målen. Vilket material som används och hur det används är 

därmed underordnade frågeställningar. 

I läroplanen beskrivs syftet med ämnet matematik. En del av detta är att eleverna ska få 

möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper för att tolka vardags- och matematiksituationer. De 

ska även redogöra för dessa med stöd av matematiska uttrycksformer. Vidare beskrivs det i 

kunskapskraven för årskurs 3 att eleverna med stöd av symboler och bilder eller konkret 

material ska redogöra för matematiska begrepps egenskaper i relation till elevnära situationer. 

Eleverna ska även med stöd av bilder, symboler, konkret material alternativt andra 

matematiska uttrycksformer redogöra för och samtal om metoder med delvis hänsyn till 

kontexten (Skolverket, 2011a).  
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3 Metod 
I följande stycken beskrivs vad en systematisk litteraturstudie är samt tillvägagångssättet vid 

litteratursökning och de urval som gjorts. Därefter beskrivs analysprocessen av de artiklar 

som bearbetas. Slutligen redogörs det för hur hänsyn tagits till källkritik vid arbetets gång.  

 

Detta arbete baseras på tidigare nationell och internationell forskning. Utifrån en 

frågeställning som är relevant för läraryrket har tidigare forskningsresultat granskats och 

sammanställts. Inledningsvis påtalar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att 

undersökningar av god kvalitet är ett krav för att systematiska litteraturstudier ska kunna 

genomföras. Därefter tydliggörs den positiva aspekten av att många frågor som relateras till 

praktiken kan besvaras genom denna typ av studie. Dessutom påpekas att systematiska 

litteraturstudier ska innehålla resultat från flera undersökningar som sammanfogas och skapar 

utrymme för ny analys. Enskilda undersökningar är inte lika tillförlitliga som flera 

undersökningar som vävts samman och noga analyserats. 

3.1 Litteratursökning och urval 
Enligt Hartman (2003) ska en litteraturstudie innehålla relevanta avgränsningar i relation till 

området som ska undersökas. För det första är det vid arbetet med denna typ av studie centralt 

att göra urval. För det andra är det betydande att skapa god struktur och för det tredje ska 

aktuella texter summeras. Nyberg och Tidström (2012) framhåller att insamling av relevant 

litteratur kan ske via systematisk sökning. Vid dessa sökningar används datorn som redskap. 

Via databaser och kataloger påträffas väsentligt material. 

 

Vid den systematiska sökningen av litteratur användes katalogen LIBRIS. Denna nyttjades för 

att finna avhandlingar. Hartman (2003) menar att ”LIBRIS är en gemensam on-line-katalog 

för alla svenska universitets- och högskolebibliotek.” (Hartman, 2003, s. 52).  Fördelen med 

dessa kataloger är att de är lättillgängliga via datorn (Hartman, 2003). Vi har även använt 

databaserna ERIC, UniSearch och PsycINFO. Nyberg och Tidström (2012) poängterar att 

”ERIC Educational Resources Information Center, uppehåller världens största pedagogiska 

databas.” (Nyberg & Tidström, 2012, s. 344). Peer Reviewed markerades för att endast få 

fram vetenskapliga artiklar som noga granskats. Via ERIC har vi använt Thesaurus som ett 

stöd vid sökandet av internationella artiklar. Hartman (2003) hävdar att detta är ett redskap då 

nyckelord samt dess innebörd ska identifieras innan sökningsprocessen påbörjas. Via 

UniSearch utfördes motsvarande sökningsprocess. UniSearch är en uppsamlingsdatabas där 
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sökningarna ger träffar i andra databaser. Orsaken till detta val var att få en översiktlig bild av 

vad som fanns att tillgå inom olika databaser istället för att utföra sökningar på enskilda 

databaser. Även i PsycINFO har sökning på samma sätt utfördes. Eriksson Barajas et al. 

(2013) påtalar att detta är ”en bred databas som täcker psykologisk forskning” (Eriksson 

Barajas et al., 2013, s.77). Vi använde dessa databaser för att få en heltäckande bild vid 

presentationen av studiens resultat. 

 

Vid artikelsökningarna var utgångspunkten artiklarnas årtal, dessa begränsades till år 2004-

2014. Detta för att minska antalet träffar samt nyttja nyare forskning. Ett urval av sökord 

gjordes även. De svenska sökorden som användes var: matematik, lärande, taluppfattning, 

laborativt, material samt konkret. Motsvarande sökord användes på engelska vid sökning av 

internationella artiklar: mathematics, teaching, number, sense, manipulatives och concrete. 

Orden valdes utifrån dess relevans för vårt arbete om taluppfattning och laborativt material. 

Huvudsökorden för detta arbete var: mathematics, number, sense och manipulatives. Därmed 

användes orden teaching och concrete som tilläggsord. Huvudsökord eller huvudsökord 

tillsammans med tilläggsord kombinerades på olika sätt för att hitta optimala artiklar. Vid 

artikelsökningen gällande laborativt material och taluppfattning, motsvarande första 

frågeställningen, var en begränsning att artiklarna skulle behandla båda dessa områden. Vid 

sökningen gällande andra frågeställningen begränsades artiklarna till att inbegripa lärarens 

arbetssätt i relation till laborativt material och/eller taluppfattning. Inledningsvis utfördes 

bredare sökning med enstaka sökord. Därefter begränsades sökningen genom att nyttja 

tilläggsord. Ordet manipulatives brukades exempelvis i databasen ERIC, vilket resulterade i 

418 träffar. Därefter begränsades sökningen med tilläggsordet mathematics vilket gav 212 

träffar. Dessa artiklars rubrik och sammanfattning studerades för att göra ett första urval 

relaterat till årskurserna F-3. Syftet med denna avgränsning var att optimera litteraturstudien 

för vår kommande profession. Detta ledde till ett bortfall av omkring 40 % av artiklarna. Det 

andra urvalet som utfördes var att digitalt laborativt material valdes bort och de som riktades 

mot fysiskt laborativt material tillvaratogs. Denna begränsning medförde ett bortfall på 

omkring 15 % av artiklarna. Genom att begränsa oss till en typ av material kan djupare 

förståelse för användandet av detta utvecklas. Det sista urvalet behandlade artiklarnas 

matematiska innehåll. Exempelvis valdes artiklar som fokuserar på problemlösning bort. 

Detta för att arbetets fokus är taluppfattning. Enstaka artiklar var ej fritt tillgängliga i fulltext 

via Linköpings universitetsbibliotek vilket medförde att de inte kunde nyttjas. Vid den slutliga 

genomgången av dessa sökord kvarstod då omkring 35 artiklar. Dessa artiklar studerades mer 
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ingående för att uppmärksamma artiklarnas relevans för detta arbete. Detta resulterade i 

ytterligare bortfall av artiklar eftersom avgränsningarna som nyttjats inte alltid framkom i 

sammanfattningen eller titeln. Motsvarande sökningsprocess utfördes vid fynden av alla 

artiklar. Vid fåtalet tillfällen fick sökord tas bort då träffarna blev för få och irrelevanta. 

Därmed togs sökord bort och kombinerades på nytt. Empiriska och teoretiska studier 

användes till detta arbete för att behandla relevanta områden. Till en början var 

utgångspunkten empiriska studier men då resultatet blev fattigt utökades sökningen till att 

även inbegripa teoretiska studier. Det slutliga fyndet resulterade i sammanlagt åtta artiklar.  

 

Tabell 1 presenterar urvalet av artiklar. Detta för att skapa en tydlig bild av sökningsprocessen 

och de valda artiklarna. 
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Tabell 1 

Det slutliga antalet artiklar 
	  
Författare Årtal Databas Sökord Metod Deltagare 
Bobis, J. 2008 ERIC Number + Sense + 

Mathematics 
Litteraturstudie  

Engvall, M. 
 

2013 LIBRIS Laborativt + 
Material + Lärande 

Deltagande 
observation 

4 klasser i 
årskurs 2-3. 24-
25 elever i 
vardera klass. 
En lärare i 
vardera klass. 

McGuire, P., 
Kinzie, M. B., 
& Berch, D. 
B. 

2012 ERIC Number + Sense + 
Manipulatives + 
Concrete + 
Teaching + 
Mathematics 

Litteraturstudie  

Puchner, L., 
Taylor, A., 
O’Donnell, B., 
& Fick, K. 

2008 ERIC Manipulatives + 
Mathematics 

Deltagande 
observation 

23 lärare från 
förskolan till 
och med 
årskurs 8. 

Tournaki, N., 
Young Seh, 
B., & 
Kerekes, J. 

2008 UniSerarch Number + Sense + 
Mathematics + 
Manipulatives 

Experiment 45 elever i 
årskurs 1. 

Uribe-Florez, 
L. J., & 
Wilkins, J. M. 

2010 ERIC Manipulatives + 
Mathematics 

Enkät 503 lärare från 
förskolan till 
och med 
årskurs 5. 

Wilkins, J. M. 2008 ERIC Mathematics + 
Teaching 

Enkät 481 lärare från 
förskolan till 
och med 
årskurs 5. 

Yang, D., & 
Wu, W. 

2010 PsycINFO Number + Sense Experiment och 
intervju 

2 klasser i 
årskurs 3. 30 
elever i vardera 
klass. 
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3.2 Analysprocess 
Innan sökningen av litteratur påbörjades valdes området taluppfattning och laborativt 

material. Detta för att begränsa sökandet till specifika områden eftersom det finns en uppsjö 

av litteratur inom matematikdidaktik. Relevanta delar av litteraturen studerades via översiktlig 

läsning för att slutligen fördjupa oss inom de mest centrala områdena. 

 

Det finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till vid urvalet och analysen av litteratur där 

undersökningar gjorts. Dessa är validitet och reliabilitet. Validitetsbegreppet behandlar 

undersökningens giltighet. Det granskas då om undersökningen mäter det som planerats. 

Reliabilitetsbegreppet behandlar studiens trovärdighet. Relevant att granska i relation till 

reliabilitet är om studiens resultat skulle bli detsamma om den utfördes igen (Eliasson, 2006; 

Hartman, 2003). Dessa perspektiv nyttjades vid granskningen och urvalet av litteratur. 

Sammanfattningsvis kan det vara viktigt att ha detta synsätt när studier utförs men även när 

tidigare studier granskas.  

3.3 Källkritik 
Nyberg och Tidström (2012) uppmärksammar att litteraturens referenser bör granskas för att 

sedan söka upp dessa och använda de tillförlitliga källorna. Detta benämns som kedjesökning. 

Hartman (2003) samt Nyberg och Tidström (2012) betonar att forskning innebär att finna 

trovärdiga svar på frågor. Detta medför att det är relevant att gå tillbaka till primärkällan, 

ursprungskällan, till en text. Om detta försummas kan misstolkningar lätt uppstå eftersom 

källan gått via flera författare. Sekundärkällor, andrahandskällor, kan dock accepteras i viss 

utsträckning när primärkällan är svår att tillgå. Studierna som använts i detta arbete har på 

varierande sätt samlat in data som analyserats och presenteras i ett resultat. Därmed kan dessa 

vetenskapliga studier betraktas som primärkällor vilket medför en tillförlitlig grund för vårt 

arbete. Nyberg och Tidström hävdar att en central utgångspunkt vid valet av litteratur är att 

den litteratur som används i arbetet är på högre avancerad akademisk nivå än det man själv 

skriver. Utifrån ovanstående har vi noga granskat valda texter till denna studie. Därmed har 

stor mängd litteratur valts bort på grund av för låg vetenskaplig standard. 
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4 Resultat 
Nedan besvaras tidigare nämnda frågeställningar under relevanta rubriker. Till en början 

redogörs det för hur laborativt material kan nyttjas som redskap vid utvecklandet av 

taluppfattning. Därefter presenteras vad läraren bör tänka på vid användningen av materialet.  

4.1 Matematikundervisning – Laborativt material 
Yang och Wu (2010) utförde en studie genom att två lärare gav eleverna instruktioner. Ena 

läraren undervisade sedan genom aktiviteter som främjar utvecklandet av taluppfattning och 

den andra läraren följde lärobokens instruktioner. Experimentet kompletterades med enskilda 

intervjuer där eleverna besvarade flervalsfrågor inom taluppfattning. Intervjuernas frågor 

behandlade elevernas uppskattningsförmåga. Författarna uppmärksammade att eleverna 

presterade bättre inom taluppfattning om de utfört aktiviteter och inte enbart arbetat i 

läroboken. Aktiviteter med olika slags material medförde att eleverna kunde använda sina 

taluppfattningskunskaper mer flexibelt och effektivt. Integrering av laborativt material i 

undervisningen hade positivt effekt på elevernas förståelse för tals relationer, nyttjandet av 

flexibla och effektiva beräkningsmetoder, känsla för tal, identifiering av relativa och absoluta 

storlekar samt rimlighetsbedömning. Yang och Wu betonar vikten av att läraren vid tidigt 

skede skapar aktiviteter som främjar elevernas taluppfattning som komplement till läroboken. 

Detta för att elevernas taluppfattning påverkar deras framtida matematiklärande.  

 

Bobis (2008) beskriver olika aktiviteter som främjar utvecklandet av elevernas taluppfattning. 

Dessa fokuserar på att identifiera mängder snarare än att räkna med ett – ett-principen. 

Eleverna ska även förstå tals relationer, framförallt sammansättningar som skapar talet tio. I 

undervisningen bör läraren involvera aktiviteter med tärningar, prickkort, dominobrickor samt 

tioramar. Bobis kommer fram till att aktiviteterna är betydande för att utveckla ovanstående 

förmågor innan additions- och subtraktionsuppgifter utförs med symbolspråk. Detta för att de 

stödjer elevernas taluppfattningsutveckling. 

 

Tournaki, Young Seh och Kerekes (2008) utförde en studie i tre elevgrupper. För- och 

eftertest behandlade addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Grupp 1 fick 

instruktioner kring användandet av materialet rekenrek samt nyttjade detta i undervisningen. 

Grupp 2 fick samma instruktioner som grupp 1 men fick inte använda rekenrek. Däremot 

fanns tillgång till plockmaterial samt fem- och tioramar. Grupp 3 fick ingen instruktion och 

inte nyttja något material, dessa var studiens kontrollgrupp. Tournaki et al. beskriver att 
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instruktioner i kombination med användandet av rekenrek gynnar lärandet. Detta för att 

eleverna som använde rekenrek presterade bättre i relation till eleverna som inte fick det. 

 

Rekenrek 

 

 

 

Figur 1. Visar en modell av rekenrek som är starkt förankrad i Tournaki et al. (2008) egna 

bild av materialet. Redskapet bygger på tiostruktur med inbyggd femstruktur. Sammanlagt är 

det tjugo kulor, tio på vardera rad. Dessa är i sin tur indelade i fem röda och fem vita kulor 

vilket utgör den inbyggda femstrukturen.   

 

Enligt Tournaki et al. är materialet gynnsamt vid utvecklandet av taluppfattning. Grupp 1 

hade betydligt bättre resultat på eftertestet än övriga grupper. Det var ingen utmärkande 

skillnad mellan grupp 2 och 3. Vid jämförandet av grupp 1 och 2 konstaterade Tournaki et al. 

att det inte var instruktionerna av rekenrek som resulterar i förbättrad prestation, det var 

användandet av materialet. Femstrukturen kan liknas med våra fem fingrar på vardera hand 

och fem tår på vardera fot. Under studien observerade lärarna att elevernas medvetenhet om 

deras egna kroppar var nära relaterat till deras taluppfattning. Femstruktur var lättare för 

eleverna att se som en helhet än ett material med enbart tiostruktur. Tournaki et al. framhåller 

att mönster och uppdelning kunde nyttjas utifrån fem- och tiostrukturerna, vilket medförde 

förståelse för associativa och kommutativa lagen för addition. Eleverna utvecklade även 

kunskap om additions- och subtraktionstecknets innebörd genom att kulorna förflyttades åt 

höger eller vänster. Dessutom visar författarna att eleverna breddade sin kunskap om 

likhetstecknets betydelse. Eleverna utvecklade förståelse för tals relationer eftersom analys 

och syntes förstås. Utifrån ovanstående kom Tournaki et al. fram till att rekenrek är ett bra 

redskap när eleverna ska förstå kopplingen mellan konkret och abstrakt. Detta för att eleverna 

tillgår ett bra stöd vid utvecklandet av taluppfattning samt effektiva räknestrategier. 

Ytterligare en fördel är att eleverna som arbetat med rekenrek utvecklade mer positiva 

attityder till matematik.  

 

McGuire, Kinzie och Berch (2012) utförde en teoretisk studie om hur det laborativa materialet 

femramen påverkade elevernas utveckling av taluppfattning. Studien fokuserade på att 

identifiera hur femramen kunde bidra till utvecklandet av tre räkneprinciper. 
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Femramar 

  

 

	  
 
 

 

Figur 2. Visar tre modeller som är förankrade i McGuire et al. (2012) figurer av femramen 

och dess användning. Modellerna beskriver hur femramen kan användas med laborativt 

material samt symbolspråk. 

 

McGuire et al. (2012) redovisade att femramen är ett bra verktyg då eleverna ska utveckla 

kunskap om de tre viktiga principerna för räknande: kardinaltalsprincipen, principen om den 

stabila ordningen samt ett – ett-principen. För att sammankoppla det laborativa materialet som 

konkretiserar matematiken med det abstrakta symbolspråket kan vardera siffra placeras över 

respektive kvadrat (Figur 2). Författarna kom fram till att integrerandet av femramen i den 

tidiga matematikundervisningen underlättar elevernas framtida lärande. Detta för att 

materialet bidrar till att eleverna kan utveckla effektiva och flexibla tillvägagångssätt vid 

lösandet av grundläggande matematikuppgifter. 

4.2 Läraren vid matematikundervisningen 
Wilkins (2008) inledde med att lärarna som undervisade i årskurs 3-5 hade bättre innehållslig 

kunskap i relation till matematik än lärarna i förskolan till och med årskurs 2. Lärarna i de 

högre åldrarna hade vanligtvis mer positiv attityd än lärarna i de lägre åldrarna. Författaren 

går vidare till att beskriva att undersökande arbetssätt nyttjades mer regelbundet i de lägre 

åldrarna. Flera variabler granskades vid studien: lärarens innehållsliga matematikkunskap, 

erfarenhet, ålder, uppfattning av undersökande undervisning samt attityd. Wilkins visar till 

sist att lärarens uppfattning av undersökande undervisning var mest betydande för hur den 

bedrevs. 

 

 1 2 3 4 5 
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Uribe-Florez och Wilkins (2010) inledde med att betona kopplingen mellan det laborativa 

materialets användning och vilken årskurs läraren undervisade i. Vid högre årskurser sjönk 

förekomsten av laborativt material. Ytterligare faktorer som kan påverka detta är lärarens 

ålder och erfarenhet. Dessa har dock liten påverkan på nyttjandet av det laborativa materialet, 

men det är ändå relevant att synliggöra detta. Vidare menar författarna att lärarna som 

betraktade hands-on aktiviteter som betydande i matematikundervisningen använde materialet 

oftare än lärarna som såg detta som irrelevant. Slutligen konstaterar Uribe-Florez och Wilkins 

att lärarens uppfattning av laborativt material samt vilken årskurs de undervisade i var mest 

avgörande för hur ofta materialet nyttjades i undervisningen.  

 

Engvall (2013) studerade fyra klassrum. I den första verksamheten, Almen, förekom 

laborativt material i form av bingo eller spel som inledning på matematiklektionerna. Detta 

för att aktivera elevernas matematiska tänkande. Klassläraren betraktade matematik som en 

hjärnaktivitet. Aktiviteter som involverade handarbete var därmed inte vanligt 

förekommande. För övrigt användes laborativt material oregelbundet med syftet att 

åskådliggöra begrepp och resonemang. När eleverna påträffade svårigheter nyttjade läraren 

sina fingrar eller tiobasmaterial för att tydliggöra olika tillvägagångssätt. I denna klass 

användes inte laborativt material på eget initiativ av eleverna. Den andra verksamheten, 

Björken, nyttjade laborativt material som belöning då eleverna arbetat klart med betingen i 

matematikboken och lösbladen samt vid helklassgenomgångar. Överlag var det samma elever 

som fick ta del av belöningen. Vid aktiviteterna med material uppfattades elevernas attityder 

oerhört positiva. Utöver detta var laborativt material inte ett vanligt inslag i undervisningen. I 

den tredje verksamheten, Eken, förvarades övervägande material i skåp. Vid 

matematiklektionernas introduktion använde läraren laborativt material parallellt med 

symbolspråk för att konkretisera räkneoperationer och begrepp. Vid enstaka tillfällen förekom 

samarbetsövningar. Eleverna arbetade då i par med att lösa uppgifter som redovisades inför 

klassen med tiobasmaterial och symbolspråk. Vid redovisningarna var läraren noga med att 

eleverna använde materialet utifrån samma princip som används med symbolspråket. Detta 

innebär att tiotal placeras till vänster och ental till höger. Syftet med detta var att 

sammankoppla det konkreta materialet med det abstrakta symbolspråket. Ytterligare ett 

material som användes i denna verksamhet var låtsaspengar. Detta nyttjades vid undervisning 

om talsorternas olika värde vilket var positivt då det sammankopplades med pengarnas 

valörer. Därmed relaterades undervisningen till elevernas erfarenheter i vardagen. Den fjärde 

verksamheten, Lönnen, hade olika typer av laborativt material som fritt nyttjades av eleverna 
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under matematiklektionerna. Även vid arbetandet i mindre grupper fick eleverna välja vilket 

material de skulle använda. Detta resulterade i att materialet inte alltid kunde representera den 

strategi eleverna nyttjade. I denna klass användes låtsaspengar som ett tankeredskap. Läraren 

var dock allt för bunden till skolmatematiken, vilket medförde att eleverna inte kunde relatera 

kunskapen till vardagen. 

 

Yang och Wu (2010) poängterade å ena sidan att läraren måste besitta kunskap om hur 

eleverna ska utveckla förståelse för taluppfattning. Å andra sidan ska materialet som används 

i undervisningen vara nära relaterat till elevernas vardag. Detta för att material som eleverna 

kan koppla till tidigare erfarenheter ses som meningsfullt och därmed främjar utvecklandet 

taluppfattning.  

 

Puchner, Tayor, O’Donnell och Fick (2008) tog inledningsvis upp att de vid 

undervisningsanalys kunde uppfatta ett mönster. Laborativt material användes på ett felaktigt 

sätt vilket resulterade i ineffektivt lärande. För det första var ett vanligt inslag vid arbetet med 

laborativt material att undervisningens syfte modifierades under arbetets gång. Exempelvis då 

eleverna skulle utveckla förståelse för platsvärde med stöd av laborativt material. Vid detta 

tillfälle utvecklades istället förståelse för hur tal kan representeras. För det andra observerades 

att läraren såg en tydlig koppling mellan laborativt material och symbolspråk men detta 

uppfattades inte av eleverna. Läraren reflekterade därmed inte tillräckligt kring elevernas 

förståelse. För det tredje uppfattade inte eleverna meningen med att använda laborativt 

material. När läraren introducerat eleverna till ett arbetsområde med stöd av material 

kopierade eleverna hur läraren använde materialet istället för att nyttja det effektivt. Därmed 

försvann materialets tänkta syfte. Dessutom betonar Puchner et al. att eleverna vanligtvis 

uppfattade användningen av laborativt material som undervisningens huvuduppgift. Slutligen 

konstaterar författarna att läraren måste vara medveten om vilket lärande materialet ska bidra 

till. Det är även centralt att läraren har kunskap om hur materialet ska användas samt vilket 

material som är relevant för olika typer av uppgifter. Läraren ska även ha förståelse för hur 

eleverna tänker kring materialet som nyttjas i undervisningen. Därmed är reflektion kring 

dessa aspekter avgörande för att undvika ovanstående problem.  

 

Enligt McGuire et al. (2012) är det lärarens ansvar att tydliggöra kopplingen mellan konkret 

och abstrakt vid användandet av laborativt material. Om läraren förbiser detta kan det 

resultera i att eleverna inte kan utföra beräkningar utan stöd av materialet. Det är därmed 
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betydande att läraren poängterar det materialets matematiska innebörd. Laborativt material 

kan ses som ett redskap vid matematiska diskussioner. Vid dessa tillfällen kan läraren 

identifiera elevernas strategier och upptäcka aktuella utvecklingsbehov.  
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5 Diskussion 
Syftet med studien är att granska det laborativa materialets inverkan på utvecklandet av 

taluppfattning och vad läraren bör tänka på vid detta arbete. I kapitlet presenteras 

inledningsvis en summering av resultatet. Därefter utförs analys och diskussion där resultatet 

sammankopplas med arbetets bakgrund. Kapitlet avslutas med metoddiskussion samt slutsats.  

5.1 Summering av resultat 
Utifrån artiklarnas resultat kan det konstateras att fem- och tiostrukturer är positivt att nyttja i 

undervisningen. Dessa medför att eleverna lättare kan utveckla viktiga färdigheter inom 

taluppfattning. Studierna visade att förståelse för tals relationer, sammansättningar av talet tio, 

tre räkneprinciper, additions-, subtraktions- och likhetstecknets innebörd, räknelagar för 

addition kunde utvecklas (Bobis, 2008; McGuire et al., 2012; Tournaki et al., 2008). Fem- och 

tiostrukturer är nära relaterat till det redan kända för eleverna (Tournaki et al., 2008). Flertalet 

studier visar även att laborativt material är positivt när eleverna ska förstå kopplingen mellan 

konkret och abstrakt (Engvall, 2013; McGuire et al., 2012; Tournaki et al., 2008). För att 

elevernas utveckling av taluppfattning ska gynnas är det betydande att aktiviteter med olika 

typer av laborativt material integreras i undervisningen (Bobis, 2008; McGuire et al., 2012; 

Tournaki et al., 2008; Yang och Wu, 2010).  

 

Lärares innehållsliga matematiska kunskap varierar beroende på vilken årskurs läraren 

undervisar i (Wilkins, 2008). Överlag är lärare positiva till ämnet matematik vilket avspeglas i 

elevernas syn på detta ämne (Engvall, 2013; Wilkins, 2008). Det är lärarens uppfattning av 

matematikundervisningen som avgör vilken typ av undervisning som bedrivs samt om 

laborativt material integreras eller ej (Uribe-Florez och Wilkins, 2010; Wilkins, 2008). 

Vanligtvis används laborativt material effektivt vid de lägre årskurserna och minskar med 

tiden (Uribe-Florez och Wilkins, 2010). Om läraren ser matematiken som en aktivitet där 

praktiskt arbete ingår nyttjas laborativt materialet mer regelbundet i undervisningen än om 

läraren ser matematik som en kognitiv aktivitet (Uribe-Florez och Wilkins, 2010). En vanlig 

missuppfattning när laborativt material används är att eleverna ser detta som undervisningens 

huvudsyfte. Det är även vanligt att läraren tydligt uppfattar kopplingen mellan konkret och 

abstrakt men det är inte alltid eleverna gör det vilket resulterar i ineffektivt lärande. Det är 

oerhört centralt att läraren har kunskap om vilket material som ska användas för att utveckla 

olika typer av färdigheter (Puchner et al., 2008). I svenska matematikklassrum varierar det hur 

laborativa material används och läroboksstyrd undervisning dominerar verksamheterna. Å ena 
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sidan skiftar materialens undervisningssyfte och vilken typ av material som nyttjas. Å andra 

sidan skiljer det sig i vilken utsträckning materialet finns tillgänglig för eleverna. 

Avslutningsvis finns variation i vilket sammanhang materialet används (Engvall, 2013).  

5.2 Matematikundervisning med laborativt material som redskap 
Skolverket (2011c) framhäver inledningsvis att laboration är en undervisningsmetod, inte ett 

matematiskt innehåll. Detta kan relateras till Lindström och Pennlerts (2012) syn på lärande. 

Författarna menar att lärande är en kombination av vad som lärs (innehåll) och hur det lärs 

(form). Man kan, med hänsyn till detta, konstatera att undervisningens matematiska innehåll 

är detsamma oavsett om laborativ undervisning bedrivs eller ej. Det varierande är vilken 

metod som används. Lindström och Pennlert menar även att kunskap alltid är kopplat till teori 

eller praktik. Rystedt och Trygg (2010) samt Skolverket (2011c) framhäver att teoretiskt och 

praktiskt arbete samspelar vid undervisningen med laborativt material. Utifrån dessa 

resonemang kan det slutligen tolkas som positivt att nyttja det laborativa materialet vid 

bildandet av ny kunskap. Detta för att teori och praktik sammankopplas vid denna 

undervisningsmetod.  

5.2.1 Utveckla förmågor inom taluppfattning med stöd av laborativt material 
Bobis (2008) framhäver identifiering av mängder i den tidiga matematikundervisningen 

genom att använda laborativt material. Detta kan sammankopplas med Jordan et al. (2010) 

som tar upp subitisering samt Piazza (2010) som beskriver förmågan ANS. Bobis poängterar 

vikten av denna undervisning innan symbolspråket införs. Detta kan sammankopplas med 

Piazza som tar upp att ANS gynnar utvecklandet av symbolisk taluppfattning. I 

lärarprofessionen är det med hänsyn till ovanstående centralt att integrera denna typ av 

aktiviteter i den tidiga matematikundervisningen. Detta för att skapa en god grund vid 

införandet av symbolspråket. Genom att identifiera mängder i olika storlekar samt jämföra 

dessa kan det tolkas som att eleverna får utföra subitisering och ANS. Bobis litteraturstudie 

stärks möjligen vid sammankopplingen med Jordan et al. samt Piazza. Detta för att studierna 

kan relateras till de aktiviteter Bobis tar upp. Gelman och Gallistel (1978) samt McGuire et al. 

(2012) menar att det är av stor vikt att eleverna får utföra räkning med ett – ett-principen. 

Bobis menar tvärtom att identifiering av mängder är att föredra framför att räkna med ett – 

ett-principen. Mot den bakgrunden vill vi dra slutsatsen att det finns olika resonemang kring 

vad som är centralt vid utvecklandet av taluppfattning. Det är på grund av detta som det kan 
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uppfattas betydande att lärare besitter kunskaper inom båda dessa områden. Detta för att 

skapa goda förutsättningar för att elevernas taluppfattning ska gynnas.  

 

Shumway (2011) betonar för det första att flexibel och effektiv hantering av tal via fem- och 

tiostrukturer är betydande för elevernas taluppfattning. För det andra påtalar Engström et al. 

(2007) att eleverna behöver förståelse för enkel talfakta för att uppnå god taluppfattning. 

Bobis (2008), Muir (2012), Shumway (2011) och Skolverket (2011b) påpekar för det tredje 

att eleverna behöver utveckla förståelse för tals relationer. Tournaki et al. (2008) visar i sin 

studie att eleverna kunde förstå tals relationer samt analys och syntes via nyttjandet av 

rekenrek. Yang och Wu (2010) påvisar att aktiviteter med laborativt material kan gynna 

elevernas förståelse för tals relationer och deras känsla för tal. En likartad uppfattning förs 

fram av Bobis (2008). Olika slags aktiviteter kan främja elevernas hantering av mängder. 

Eleverna kan utveckla kunskap om tals relationer, exempelvis jämförandet av mängder samt 

olika sammansättningar av tal.  

 

Bobis (2008), Engström et al. (2007), Shumway (2011) samt Skolverket (2011b) konstaterar 

att kunskap om huvudräkningsstrategier inverkar på elevernas taluppfattning. Detta kan 

sammankopplas med Tournaki et al. (2008) och McGuire et al. (2012) som argumenterar 

likartat. Deras studiers resultat visar att femstrukturer främjar utvecklandet av effektiva 

strategier. Tournaki et al. uppfattning skiljer sig dock från McGuire et al. på så sätt att 

Tournaki et al. menar att fem- och tioramar inte utvecklar strategier i samma utsträckning som 

rekenrek. McGuire et al., däremot, menar att femramar är gynnsamt för elevernas användning 

av flexibla beräkningsstrategier. Följden blir att tillförlitligheten måste ifrågasättas. Det kan 

tolkas som att Tournaki et al. utfört en mer tillförlitlig studie än McGuire et al. För det första 

har Tournaki et al. genomfört experiment. Detta kan ses som positivt då förtest, undervisning 

samt eftertest analyserats. För det andra studerades effekten av att använda rekenrek samt 

fem- och tioramar som undervisningsmaterial. För det tredje innefattar studien tre grupper 

vars resultat analyserats i relation till varandra. McGuire et al. har utfört en litteraturstudie där 

enbart femramen integrerades. Mot bakgrund av dessa resonemang kan Tournaki et al. studie 

uppfattas som mer tillförlitlig. Även Yang och Wu (2010) påtalar att eleverna via aktiviteter 

med stöd av material kan utveckla kunskap om flexibla och effektiva metoder. Slutligen har 

Engvall (2013) observerat att laborativt material kan nyttjas för att tydliggöra strategier.  
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Shumway (2011) lyfter även fram att god taluppfattning innebär förståelse för att mängder är 

kontextberoende. Utifrån Bobis (2008), McGuire et al. (2012), Tournaki et al. (2008) samt 

Yang och Wu (2010) kan det konstateras att studiernas resultat inte påvisar att detta kan 

utvecklas via användandet av laborativt material. Inte heller Engvalls (2013) undersökning 

tyder på att detta observerats. Man kan spekulera över en möjlig förklaring till detta. Större 

mängder kan vara svåra att konkretisera och förstå med olika typer av material. 

 

Engström et al. (2007) menar att eleverna måste förstå räknelagarna för att ha god 

taluppfattning. Detta kan relateras till Tournaki et al. (2008) som påvisar att rekenrek kan 

medföra förståelse för associativa och kommutativa lagen för addition. Orsaken till detta är att 

mönster och uppdelning kan nyttjas vid användandet av materialet. Boaler (2011) hävdar att 

eleverna vanligtvis uppfattar matematik som tal och regler, medan matematiker uppfattar 

matematik som mönster och sammanlänkande idéer. Utifrån detta perspektiv kan det 

möjligtvis uppfattas som positivt att arbeta med rekenrek eftersom eleverna nyttjade mönster 

och uppdelning. Detta för att eleverna möjligen uppfattar matematiken som en 

sammansättning av tal, regler, sammanlänkade idéer och mönster. Förståelse för lagarna kan 

uppfattas som sammanhängande idéer som utgår från tal och bygger på olika regler. Mönstret 

som nyttjades kan uppfattas som stöd för att utveckla denna förståelse. Det kan därmed tolkas 

som att eleverna kan utveckla en kombination av elevers och matematikers synsätt på 

matematiken.  

 

Shumway (2011) tar upp att ramsräknandet är relevant kunskap i taluppfattningsutvecklingen. 

Detta kan kopplas till användandet av femramen. McGuire et al. (2012) lyfter fram att tre 

principer för räknandet kan utvecklas via användandet av detta redskap. Dessa är de tre första 

av Gelman och Gallistels (1978) fem räkneprinciper. Gelman och Gallistel påtalar dock 

vikten av att alla principer måste utvecklas för att räknandet ska vara färdigutvecklat. Därmed 

saknas kunskap om abstraktionsprincipen samt den irrelevanta ordningens princip via 

nyttjandet av femramen. Abstraktionsprincipen och den irrelevanta ordningens princip kan 

uppfattas som sammansatta i det McIntosh (2008) benämner som antalskonservation. Även 

McIntosh, precis som Gelman och Gallistel, ser detta som betydande för räknefärdigheten. 

Utifrån dessa resonemang kan det tolkas som centralt att läraren kompletterar användandet av 

femramen med andra aktiviteter så att alla principer utvecklas. Utifrån ovanstående 

resonemang kan det tolkas centralt att läraren reflekterar kring vilka områden inom 

taluppfattning som utvecklas med stöd av olika typer av material. Möjligen behöver det 
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laborativa materialet i somliga fall kompletteras med andra uppgifter eller aktiviteter för att 

optimalt gynna elevernas utveckling. 

5.2.2 Laborativ matematikundervisning – gynnsamt för elevernas lärande 
Säljö (2010) tar upp att vår värld består av fysiska redskap, artefakter, som människan kan 

nyttja som stöd för olika ändamål. Utifrån detta kan vi konstatera att laborativt material är 

artefakter. Detta för att det är fysiskt material som kan användas som redskap för olika syften. 

Enligt Ahlberg och Wallby (2000), Löwing och Kilborn (2002), McGuire et al. (2012), Moyer 

(2001), Rystedt och Trygg (2010), Skolverket (2011c) samt Tournaki et al. (2008) 

sammankopplas konkret och abstrakt vid nyttjandet av laborativt material i 

matematikundervisningen. Engvall (2013) har studerat att laborativt material används i ett 

konkretiserande syfte. Bobis (2008), McGuire et al., Tournaki et al. samt Yang och Wu 

(2010) visar att laborativt material kan främja elevernas taluppfattning. 

 

Inledningsvis menar Yang och Li (2008) att många elever har bristande taluppfattning i slutet 

av årskurs tre. Därmed måste taluppfattningen utvecklas tidigare. Vidare betonar Yang och Li 

att taluppfattning måste integreras i lärobokens uppgifter för att läraren ska undervisa inom 

detta område. Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) menar att läroboksstyrd 

undervisning med lite variation dominerar. Ovanstående resonemang kan sammankopplas 

med Skolverket (2012) som tar upp att svenska elevers prestation försämras. Då studiers 

resultat visar att laborativt material kan främja utvecklingen av taluppfattning (Bobis, 2008; 

McGuire et al., 2012; Tournaki et al., 2008; Yang och Wu, 2010) kan det tolkas som relevant 

att integrera detta i undervisningen. Även Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) betonar 

att varierat arbete är centralt för att eleverna ska uppnå djupare matematiskt kunnande. Detta 

kan möjligtvis ske via inslag av laborativt material i undervisningen. Av dessa skäl kan det 

tolkas som att taluppfattning inte måste framträda tydligt i lärobokens uppgifter. Studier visar 

att lärarens kunskap om hur arbetet med laborativt material bör bedrivas påverkar elevernas 

lärande (McGuire et al., 2012; Puchner et al., 2008; Yang och Wu, 2010). Det kan därmed 

uppfattas som betydelsefullt att läraren är medveten om detta. Ovanstående resonemang kan 

även sammankopplas med Jordan et al. (2010) som menar att eleverna måste ha utvecklat god 

taluppfattning under första skolåret. Detta för att kunna nyttja sina matematikkunskaper mer 

effektivt under resterande skoltid. Jordan et al. och Skolverket (2012) framhäver vikten av att 

tidigt identifiera elevernas matematiska styrkor och svagheter. Utifrån dessa resonemang är 
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det troligen aktuellt att på korrekt sätt integrera laborativt material i undervisningen. Detta för 

att utveckla elevernas taluppfattning samt uppmärksamma möjliga brister. 

5.3 Matematik i vardagen 
Lindström och Pennlert (2012) inleder med att vardagskunskaper är en förutsättning för att 

vetenskaplig kunskap ska bildas. Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) 

uppmärksammar att eleverna å ena sidan måste se matematiken som meningsfull. Å andra 

sidan ska kunskaperna kunna användas i vardagen, samhället och framtida arbetsliv. 

Skolverket (2011a) påvisar att eleverna via undervisningen ska utveckla kunskap för att nyttja 

matematik på flertalet sätt i vardagssituationer. Man kan, med hänsyn till detta, konstatera att 

skolmatematiken ska sammankopplas med elevernas vardagliga erfarenheter. 

 

Statens offentliga utredning (SOU 1992:94) tar upp tre olika aspekter av kunskap: den 

kontextuella, den konstruktiva och den funktionella. Ovanstående aspekter kan relateras till 

Yang och Wu (2010) samt Säljö (2010). Yang och Wu redogör för att materialet som används 

i undervisningen ska relateras till elevernas vardagliga erfarenheter. Detta för att lärandet ska 

uppfattas meningsfullt. Säljö framhäver att artefakter är centralt utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Artefakterna är redskap i vår omgivning som utgör stöd för människans tankar och 

handlingar. Språkliga, intellektuella och fysiska redskap medierar verkligheten till människan. 

Med stöd av artefakter tolkar människan omvärlden. Utifrån ovanstående kan det uppfattas 

som att materialen, artefakterna, bör vara vardagsrelaterade. Dessa är ting i vår omgivning 

som möjligen kan bidra till utvecklandet av kunskapens kontextuella aspekt. Dessa kan 

medföra att kunskapen blir förståelig. Utvecklande av den kontextuella aspekten kan troligen 

bidra till att den konstruktiva aspekten utvecklas. Detta för att den tillägnade kunskapen gör 

vår omvärld mer förståelig. När kunskapen tillägnats utvecklas möjligen den funktionella 

aspekten eftersom kunskapen kan nyttjas som redskap. Utifrån dessa resonemang kan det 

tolkas som att läraren bör reflektera kring vilket material som nyttjas vid undervisningen för 

att skapa meningsfullt lärande. 

 

Engvall (2013) observerade två verksamheter som på skilda sätt nyttjade låtsaspengar i 

undervisningen. Den ena verksamheten relaterade vardagsmatematik till skolmatematik 

genom att talsorternas olika värde sammankopplades med pengarnas valörer. Den andra 

verksamheten använde låtsaspengarna som redskap för tänkandet. Läraren i den sistnämnda 

verksamheten begränsade elevernas tänkande till skolmatematiken. Detta kan möjligtvis leda 
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till att eleverna inte tillägnar sig kunskapen optimalt. I verksamheten där skolmatematiken 

relaterades till vardagskunskaper kan det tolkas som att meningsfullt lärande skapades 

jämförelsevis med den andra verksamheten. Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) 

påtalar att matematik förekommer relativt osynligt i vardagen. Det kan därmed uppfattas 

betydande att läraren framhäver vardagsmatematiken. Detta för att eleverna ska utveckla 

förståelse för dess relevans. 

5.4 Matematiska kompetenser 
Produktivt_förhållningssätt  

Tournaki et al. (2008) påtalar att femstrukturen kan liknas med våra fingrar och tår eftersom 

de utgör samma antal. Under studiens gång observerade lärarna att taluppfattning är nära 

relaterat till uppfattningen av våra egna kroppar. Vidare har Engvall (2013) observerat att 

laborativt material kan medföra positiv attityd till matematik. Med utgångspunkt i 

ovanstående kan det tolkas som att elevernas produktiva förhållningssätt kan utvecklas. Detta 

för att tilltron till sin egen matematiska förmåga kan öka via användandet av laborativt 

material. Genom att utgå från femstrukturer som kan relateras till det redan kända för eleverna 

kan det tolkas som att eleverna uppfattar matematiken som meningsfull vilket kan resultera i 

ökad tilltro till sin förmåga. 

Begreppslig_förståelse 

Tournaki et al. (2008) menar att användningen av rekenrek medförde utvecklad kunskap om 

tals relationer och additions-, subtraktions- samt likhetstecknets innebörd. Bobis (2008) tar 

upp att eleverna kan utveckla förståelse för tals relationer genom identifiering av mängder. 

Yang och Wu (2010) påtalar att aktiviteter med laborativt material utvecklade elevernas 

förståelse för tals relationer. Engvall (2013) har studerat att laborativt material används för att 

åskådliggöra begrepp. Det kan därmed tolkas som att elevernas begreppsliga förståelse på 

flertalet sätt kan utvecklas via undervisning med laborativt material. Möjligtvis kan kunskap 

om tals relationer utveckla elevernas begreppsliga förståelse. Detta för att det bland annat 

innefattar kunskap om begreppen fler, färre, större än och mindre än. 

Behärskande_av_procedur 

Yang och Wu (2010) uppmärksammade att eleverna kunde använda flexibla och effektiva 

strategier samt utföra rimlighetsbedömning bättre då laborativt material användes. Det kan 

tolkas som att behärskande av procedur utvecklades. Detta för att flexibla metoder och 

värderande av valda strategier är centralt för denna kompetens. Beroende på vilken strategi 
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som används och behärskas vid lösandet av uppgifter kan det leda till att olika felaktigheter 

uppstår. Därmed är det möjligen centralt att kontrollera svarets rimlighet. Tournaki et al. 

(2008) hävdar att eleverna utvecklade förståelse för associativa och kommutativa lagen för 

addition, symbolers innebörd samt analys och syntes. Detta kan tolkas som att deras 

procedurkunnande utvecklas via rekenrek eftersom kunskap om lagarna medför att 

beräkningar kan lösas på flertalet sätt. Kunskap om symbolers innebörd kan möjligen medföra 

att beräkningar kan lösas mer flexibelt och effektivt. Engvall (2013) har observerat att 

laborativt material används för att konkretisera räkneoperationer. I grupper kom eleverna fram 

till en lösning som sedan redovisades inför klassen. Det kan därmed tolkas som att 

procedurkunnandet utvecklades eftersom eleverna delade kunskap om olika strategier. Vid 

samtal om strategier kan eleverna troligen utveckla kunskap om att värdera dessa i relation till 

uppgiftens karaktär. 

Kommunikationsförmåga_och_argumentationsförmåga 

Engvall (2013) har observerat att det utförs samarbetsövningar där laborativt material 

integreras. Det kan därmed tolkas som att elevernas kommunikations- och 

argumentationsförmåga kan utvecklas. Detta för att eleverna får diskutera och reflektera kring 

deras tankesätt. Detta kan sammankopplas med Vygotskij (1978, 1982, refererad i Willams 

2006) som poängterar att kommunikation är centralt vid kunskapsutveckling utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Det sociala samspelet är därmed den mest väsentliga aspekten i 

utvecklingen. Säljö (2010) menar att stöd från någon mer kompetent medför att problem som 

individuellt är svårlösta kan lösas. Det kan utifrån ovanstående resonemang troligen vara 

betydande att eleverna får arbeta i grupper för att lösa matematikuppgifter. Detta för att de 

kan stödja varandra, diskutera och resonera vilket kan leda till tillägnandet av ny kunskap. 

Även Engström et al. (2007) betonar att eleverna tillägnar sig kunskap om matematiska 

begrepp och relationer vid undervisningens sociala inslag. Detta kan tolkas som 

motsägelsefullt i relation till Piaget (1976). Detta för att det sociala samspelet inte lyfts fram 

utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Piaget (1976) menar att de spontana handlingarna är 

centrala. Dessa kan uppfattas som individuella eftersom nyfikenheten är drivkraften. 

Strategisk_kompetens 

Tournaki et al. (2008) hävdar att eleverna utvecklade förståelse för additionslagar. Eleverna 

utvecklade möjligtvis sin strategiska kompetens eftersom användandet av lämpliga metoder 

kan sammankopplas med kunskap om lagarna. Yang och Wu (2010) menar att eleverna via 

användandet av laborativt material kunde identifiera relativa och absoluta storlekar. Detta kan 
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ses som utvecklandet av strategisk kompetens eftersom det kan vara stöd vid val av lämplig 

metod. Engvall (2013) har observerat att laborativt material används för att konkretisera 

räkneoperationer. Därmed kan eleverna möjligtvis utveckla sin strategiska kompetens 

eftersom de kan uppnå ökad förståelse för olika strategier. 

Beroende på hur undervisningen utformas kan kommunikations- och argumentationsförmågan 

utvecklas. Det kan därmed uppfattas som lärarens ansvar att eleverna får kommunicera och 

argumentera kring matematik. Engvall (2013) observerade då eleverna själva fick välja vilket 

material de ville använda. Detta resulterade i att materialet inte alltid kunde representera vald 

strategi. Det kan därmed tolkas som att elevernas strategiska kompetens och behärskande av 

procedur inte alltid främjas när laborativt material används. Å ena sidan skulle det troligen 

vara positivt för lärandet är att resonera kring varför materialet inte representerar strategin. Å 

andra sidan kan det tolkas som att elevernas produktiva förhållningssätt missgynnas om detta 

sker vid flertalet tillfällen. Detta för att misslyckanden vid flertalet tillfällen skulle kunna 

försämra elevernas tilltro till sin egen matematiska förmåga. McGuire et al. (2012) hävdar att 

tre räkneprinciper kan utvecklas via nyttjandet av femramen. Detta kan tolkas som 

grundläggande kunskaper för att utveckla begreppslig förståelse, strategisk kompetens, 

behärskande av procedur, kommunikations- samt argumentationsförmåga. Räkneprinciperna 

kan dock leda till att elevernas produktiva förhållningssätt ökar eftersom de möjligen ser 

matematiken som meningsfull och känner tilltro till sin förmåga när de behärskar dessa. 

McGuire et al. (2012) menar att användandet av femramen underlättar framtida 

matematiklärande då det främjar lösandet av uppgifter på ett flexibelt och effektivt sätt. 

Därmed är möjligtvis strategisk kompetens och procedurkunnande de kompetenser som är 

närmast relaterat till användandet av femramen. Det kan tolkas som att utvecklandet av 

helhetsperspektivet kan ske vid undervisning med laborativt material. Detta om materialet 

relateras till vardagliga erfarenheter, vilket kan resultera i att eleverna uppfattar matematikens 

funktion utifrån olika perspektiv. 



	   	   	  	  

	  
39	  

Laborativt material och taluppfattning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3. Visar en sammanfattning utifrån de funna resultaten. Grön pil innebär att eleverna 

kan utveckla kunskap inom dessa områden av taluppfattning med stöd av laborativt material. 

Röd pil innebär att kompletterande aktiviteter krävs för att utveckla kunskap inom de givna 

områdena. 
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5.5 Läraren vid matematikundervisning med laborativt material 
Skolverket (2011c) menar att vissa kriterier måste uppfyllas för att läraren ska kunna utföra 

kopplingen mellan teori och praktik vid undervisning med laborativt material. För det första 

måste läraren ha kunskap om vilket lärande eleverna ska utveckla, hur det ska uppfattas av 

eleverna samt hur detta kan relateras till annat matematiskt innehåll. Wilkins (2008) visar i 

sitt resultat att det för lärare vid de lägre åldrarna var vanligt förekommande med brister 

gällande matematiskt innehåll. Detta kan utifrån Skolverkets (2011c) resonemang uppfattas 

som negativt för att läraren ska kunna bedriva effektiv undervisning med inslag av laborativt 

material. Detta kan sammankopplas med Säljö (2010) som menar att undervisningen utifrån 

ett konstruktivistiskt perspektiv ska utgå från elevernas nyfikenhet. Detta för att utveckla 

förståelse för det matematiska innehållet istället för att memorera fakta. Även Björkqvist 

(1993, refererad i Engström et al., 2007) betonar att eleverna själva ska få utforska för att lära, 

vilket kan medföra att eleverna ser meningen med matematiken. Utifrån ovanstående 

resonemang kan det tolkas som centralt att läraren besitter goda kunskaper kring 

matematikens innehåll. Detta för att kunna förmedla matematiska kunskaper samt hur olika 

matematiskt innehåll förhåller sig till varandra. Det kan även uppfattas som relevant att 

läraren tillvaratar elevernas spontanitet, nyfikenhet och vilja att utforska för att lära 

matematik. Detta för att eleverna möjligen kan tillägna sig kunskap om det matematiska 

innehållet och se dess relevans via detta arbetssätt. För det andra menar Skolverket (2011c) att 

läraren måste ha kunskap om vilken undervisningsmetod och vilket material som ska 

användas samt hur redovisning och uppföljning ska ske. Det krävs även att läraren besitter 

goda matematikdidaktiska kunskaper för att kunna bedriva undervisning av laborativ karaktär. 

Detta för att undervisningens planering av syfte och mål ska samverka med vad som sker vid 

undervisningstillfället. Detta kan sammankopplas med studien som utförts av Puchner et al. 

(2008). De konstaterade att det var vanligt att undervisningens syfte förändrades vid arbetet 

med laborativt material vilket resulterade i ineffektivt lärande. Ytterligare en aspekt som 

visades var att eleverna inte uppfattade kopplingen mellan konkret och abstrakt. Eleverna såg 

även användandet av materialet som undervisningens huvudsyfte. Detta kan sammankopplas 

med Marton och Booth (2000) som menar att meningen med det tänkta lärandet måste förstås 

för att djupinlärning ska ske. Därmed kan det tolkas som att djupinlärning inte kan ske när 

eleverna inte förstår syftet med undervisningen.  

 

Säljö (2010) samt Piaget (1976) betonar att läraren utifrån konstruktivistiskt perspektiv ska 

vara passiv vid undervisningen eftersom elevernas spontana beteende leder till att ny kunskap 
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tillägnas. Piaget (1976) hävdar dock att läraren ska ställa frågor som stimulerar elevernas 

tänkande. Puchner et al. (2008) menar att undervisningens syfte förändrades när material 

integrerades, eleverna missuppfattade syftet med att använda materialet samt uppfattade inte 

relationen mellan konkret och abstrakt. Utifrån Säljö, Piaget (1976) samt Puchner et al. kan 

det tolkas som att läraren måste ställa frågor till eleverna gällande kopplingen mellan konkret 

och abstrakt samt materialets matematiska innebörd. Om läraren är för passiv kan möjligtvis 

missuppfattningarna som Puchner et al. belyser bli aktuella. Detta kan jämföras med Säljö 

som menar att socialt samspel är centralt utifrån ett sociokulturellt perspektiv vid tillägnandet 

av ny kunskap. Därmed kan det uppfattas relevant att läraren vägleder eleverna och utvecklar 

deras tänkande kring det matematiska innehållet när laborativt material används. För att 

undvika negativa mönster när laborativt material ger Puchner et al. två råd. Läraren ska ha 

kunskap om vilket material som ska nyttjas till olika uppgifter samt reflektera över hur 

eleverna tänker kring materialet. Även Skolverket (2011c) framhäver lärarens reflektion kring 

arbetet med laborativt material som central samt att materialet inte får uppfattas som 

undervisningens huvudsyfte av eleverna. Detta för att skapa den optimala vägen till 

undervisningens mål. McGuire et al. (2012) betonar vikten av att det laborativa materialets 

matematiska innebörd synliggörs för att effektivt lärande ska uppnås. Möjligtivis kan det 

undvikas att eleverna uppfattar materialets användning som huvudsyftet med undervisningen 

om läraren tydliggör dess matematiska innebörd.  

 

Wilkins (2008) poängterar att undersökande arbetssätt är mer vanligt förekommande i de 

lägre åldrarna än i de högre. Även Uribe-Florez och Wilkins (2010) påtalar att laborativt 

material nyttjas mer regelbundet i de lägre årskurserna. Uribe-Florez och Wilkins (2010) samt 

Wilkins (2008) betonar att lärarens uppfattning av undervisningsmetoden är mest avgörande 

för hur regelbundet utforskande aktiviteter med laborativt material utförs. Detta kan tolkas 

som positivt men inte om det inte samspelar med ovanstående kriterier för effektiv 

undervisning. Detta kan möjligtvis uppfattas som relativt tillförlitliga resultat. Detta för att 

både Uribe-Florez och Wilkins (2010) samt Wilkins (2008) nyttjat enkäter för datainsamling 

och uppnått samstämmiga resultat. Det skulle dock bedömas som mer tillförlitliga om 

enkäterna kompletterats med exempelvis intervjuer. Detta för att Eriksson Barajas et al. 

(2013) poängterar att studiers resultat blir starkare och bättre då flera metoder kombineras. 

 

Ahlberg och Wallby (2000) framhäver nackdelar som kan förekomma vid användandet av 

laborativt material i undervisningen. Å ena sidan kan eleverna uppleva det bekymmersamt att 
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nyttja materialet om det inte förekommer regelbundet i undervisningen. Å andra sidan kan 

eleverna fästa sitt tänkande till materialet om de ständigt nyttjar samma material. Detta kan 

relateras till Engvall (2013) som observerat att det i klassrummen förekommer att eleverna 

själva får bestämma vilket material de ska använda samt att laborativt material inte 

förekommer som ett regelbundet inslag i matematikundervisningen. I de fall verksamheten 

fungerar på det sätt som Engvall observerat kan det möjligtvis leda till att eleverna använder 

samma material hela tiden. För att undvika dessa negativa inslag ger Ahlberg och Wallby 

rådet att förändra materialet i undervisningen. Det kan därmed tolkas som relevant att läraren 

kontrollerar vilket material som används och hur ofta detta sker. 
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Laborativt arbetssätt – påverkansfaktorer 

 

 

 

Figur 4. Visar en sammanställning av vad som påverkar lärarens arbetssätt vid användandet 

av laborativt material i undervisningen. De gröna pilarna visar faktorer som påverkar lärarens 

arbetssätt. De röda pilarna visar vad det laborativa materialet bidrar till om det nyttjas på 

korrekt sätt. 
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5.6 Metoddiskussion 
De avgränsningar som använts i detta arbete fastställdes efter utformandet av syfte och 

frågeställningar. Detta medför att vissa faktorer som påverkat vårt slutliga resultat måste 

tydliggöras. För det första begränsades arbetet via vårt tidsurval vilket resulterade i färre 

artiklar. Möjligen finns relevanta artiklar som publicerats tidigare än år 2004 men som inte 

tillvaratogs. Därmed hade annat tidsurval kunnat påverka resultatet av vår litteraturstudie. För 

det andra bidrog den årskursrelaterade avgränsningen till minskande av antalet artiklar. Detta 

kan uppfattas som positivt då studierna utförts i relevanta åldersgrupper. Det kan även 

uppfattas som negativt då studier som utförts i tidigare och/eller senare årskurser kan redovisa 

resultat som är aktuellt även för åldrarna F-3. För det tredje avgränsades arbetet till 

taluppfattning. Genom att inte inkludera andra områden inom matematik försvann ett stort 

antal artiklar. Om denna avgränsning inte utförts skulle möjligen annat resultat uppnås. För 

det fjärde valde vi att inrikta oss på fysiskt laborativt material. Om även digitalt laborativt 

material skulle ingå i vår studie skulle troligen resultaten bli annorlunda. Eftersom vi utfört ett 

konsumtionsarbete har vi begränsats till att nyttja tidigare forskning. Detta kan ses som 

ytterligare en faktor som skulle kunna påverkat vårt resultat. Om vi istället utfört ett 

produktionsarbete och därmed utfört egna studier i skolverksamheten hade våra 

förutsättningar varit annorlunda. Detta för att tidigare forskning inte skulle vara det enda som 

avspeglar studiens resultat. Sammantaget kan det konstateras att resultatet skulle kunna bli 

annorlunda om andra avgränsningar använts. De avgränsningar som genomsyrar arbetet kan å 

ena sidan tolkas som positiva eftersom det finns en uppsjö av publicerade vetenskapliga 

artiklar. Å andra sidan kan detta uppfattas negativt eftersom fler samstämmiga referenser 

medför mer trovärdigt resultat.  

5.7 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att elevernas taluppfattning kan utvecklas med stöd 

av laborativt material. Det finns dock en rad olika faktorer som kan missgynna denna 

utveckling. Det kan konstateras att det laborativa materialet inte utvecklar elevernas 

taluppfattning om det används felaktigt. Därmed är det relevant att läraren besitter kunskap 

om hur arbetet med laborativt material som redskap ska ske. En oerhört central aspekt är att 

eleverna uppfattar materialets matematiska innebörd samt syftet med att använda det. 

Undervisning som integreras av laborativt material kan bidra till variation och 

sammankopplas med elevernas vardagliga erfarenheter. Detta är positivt eftersom 

matematiken, enligt läroplanen, ska relateras till vardagen. Variationsrikt arbetssätt kan även 
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ses som positivt för att utveckla kompetenserna i matematik. Det optimala är att begränsa 

vilket material används beroende på undervisningens syfte. Till sist kan undervisning inom 

området taluppfattning gynna elevernas lärande både när det sker individuellt och i grupp.  

6 Förslag till framtida forskning 
Under tiden vi utfört detta arbete har vi utvecklat intresse för att undersöka andra aspekter 

kring arbetet med laborativt material. I framtida forskning vore det intressant att undersöka 

hur elever och vårdnadshavare uppfattar arbetet med laborativt material. Detta skulle kunna 

utföras genom att nyttja enkätundersökningar, intervjuer och/eller deltagande observation. Det 

vore även intressant att fortsätta studera hur lärare arbetar med laborativt material. Detta för 

att relatera fynden i denna litteraturstudie till egna observationer i verksamheten. Även vid 

denna forskning skulle deltagande observation och intervjuer vara aktuella. 

7 Tack 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Rickard Östergren för vägledledning och snabb 

återkoppling. Vi vill även tacka Matilda Samuelsson för stöd under arbetets gång samt 

givande feedback vid opponeringen. Tack även till vår examinator Joakim Samuelsson som 

gav oss bra respons på arbetet. Avslutningsvis vill tacka oss själva för att vi skrivit detta 

arbete. Det har medfört djupare kunskap kring diverse faktorer som är betydande vid 

matematikundervisning. 	  
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