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Sammanfattning  

Resultatet från de internationella studierna TIMSS (2011) och PISA (2012) visar att svenska elevers 

matematikkunskaper försämrats över tid. Detta i relation till övriga deltagande länder. Vanligen präglas 

matematikundervisningen av få inslag av variation och läroboksstyrd undervisning dominerar. Både litteratur och 

forskning framhäver laborativt material som ett redskap för att konkretisera abstrakt matematik. Dock tydliggörs 

betydelsen av lärares reflektion gällande denna undervisningsform. Därmed är syftet med denna studie att undersöka 

hur arbetet med laborativt material bedrivs samt lärares synsätt gällande denna undervisning. Studien riktas mot 

grundskolans tidigare åldrar, F-3. Studiens teoretiska ramverk utgår från sociokulturellt och konstruktivistiskt 

perspektiv på lärande. Elevers utvecklande av matematiska kompetenser lyfts, i litteratur och forskning, fram som 

oerhört betydande. Det teoretiska ramverket samt matematiska kompetenser relateras i diskussionen till denna studies 

resultat.  

 

Detta är ett produktionsarbete utifrån kvalitativ metodansats. Empiri har insamlats utifrån deltagande observation av 

tre klassers miljö och undervisning samt en fokusgruppsintervju. Insamlad data har därefter analyserats utifrån 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet presenteras i två studier, studie 1 och studie 2. Resultatet utifrån deltagande observation (studie 1) visar att 

de tre klassrumsmiljöerna inbegriper brett utbud av laborativt material. Observation av undervisningen påvisar att 

arbetet med laborativt material kan ske för utvecklandet av elevers förståelse inom skilda matematikområden. De 

identifierade utvecklingsområdena är vardagsanknuten matematik, geometri samt aritmetik. Inom dessa områden 

används skilda typer av material samt olika aktiviteter. Resultatet utifrån fokusgruppsintervjun (studie 2) visar att 

lärarnas synsätt inbegriper både likheter och skillnader i relation till arbetet med laborativt material i 

matematikundervisningen. Lärarna uppfattar laborativt material som mer vanligt förekommande i lägre årskurser. 

Lärarna anser dock att detta arbete bör fortlöpa även i högre årskurser. Deltagande lärare framhäver betydelsen av att 

använda laborativt material, dock förkommer vissa uppfattningar gällande nackdelar med detta arbete.  

 

Nyckelord  
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tidigare åldrar 
 

  



 

Förord 

Under utbildningen till grundlärare har jag läst matematikkurser, utfört verksamhetsförlagd 

utbildning samt i samarbete med Elisabeth Bergström skrivit konsumtionsuppsatsen 

Laborativt material och taluppfattning: En litteraturstudie med fokus på de tidiga skolåren 

(Bergström och Hallenberg, 2014). Detta var utgångspunkten för det fortsatta arbetet med 

denna studie. Utan stöd från flertalet människor i min omgivning samt stort engagemang för 

deltagandet i studien hade arbetet inte fortlöpt lika effektivt. Därmed vill jag inledningsvis 

tacka de lärare och elever som via sin medverkan bidragit till genomförandet av denna 

studie.  Jag vill även tacka min handledare Mats Bevemyr för snabb återkoppling och 

vägledning. Tack även till Elisabeth Bergström och Matilda Samuelsson för stöd och råd 

under arbetsgången. 
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1 Inledning 

Detta inledande avsnitt utgår från mina tidigare erfarenheter i relation till 

matematikundervisning med laborativt material som redskap. Därefter presenteras svenska 

elevers kunskapsutveckling i matematik. Detta relateras till lärarprofessionen. 

Avslutningsvis redogörs för relevansen av matematiska kunskaper utifrån ett individ- och 

samhälleligt perspektiv.  

 

Tidigare genomförda matematikstudier väckte och ökade mitt intresse för ämnet matematik. 

Ämnet kan uppfattas oerhört central i åldrarna F-3. Besittandet av god ämnesdidaktisk 

kunskap, för att eleverna ska få god kunskapsgrund inom matematik, kan därmed uppfattas 

avgörande för detta uppdrag. Vid tidigare verksamhetsförlagd utbildning har jag reflekterat 

över att laborativt material påträffats i matematikundervisningen i skilda syften. 

Matematiska kompetenser framhävs i rapporten Hög tid för matematik (2001), Engström, 

Engvall och Samuelsson (2007) samt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001). Dessa är 

delar av en komplex helhet och sammankopplas med elevers kunskapsutveckling inom 

skolmatematik. Kompetenserna har jag dock inte påträffat explicit reflekterande av i relation 

till elevers kunskapsutveckling. Det kan även konstateras att läroboksstyrd undervisning 

dominerar verksamheterna. Ytterligare reflektion utifrån min verksamhetsförlagda 

utbildning är att lärare har svårigheter att individanpassa matematikundervisningen. Detta 

för att kunskapsnivån i de heterogena grupperna vanligen är oerhört varierande. Utifrån min 

uppfattning kan laborativt användas inom alla matematikområden som ett redskap för att 

möjligen stödja individualiserad undervisning. Tankarna kring att de matematiska 

kompetenserna och laborativt material bör sammankopplas utgår därmed från att 

kompetenserna är avgörande för att utveckla korrekt matematisk förståelse samt att 

laborativt material på skilda sätt kan inverka på denna utveckling. Laborativt material kan 

främja elevers matematikutveckling om det nyttjas korrekt (Bergström & Hallenberg, 2014). 

Därmed vill jag ha denna kunskap med mig och även förmedla denna till andra lärare i min 

framtida profession. Detta för att optimera vägledandet av eleverna mot rätt mål och en 

bättre framtid. Ovanstående reflektion utgör denna studies grundtankar. 

 

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

matematikkunskaper i årskurs 4 och 8. Senaste granskningen, år 2011, visar att svenska 
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elever presterade under genomsnittet. Detta innebär oförändrat resultat sedan 

undersökningen år 2007. Elevers prestationer har i flertalet länder förbättrats medan 

Sveriges, i relation till övriga länder, försämrats. Skolverket (2013) presenterar PISA-

resultatet, en internationell studie av 15-åriga elevers kunskaper matematik. Senaste 

undersökningen, år 2012, visar att svenska elevers matematikkunskaper försämrats. I 

relation till tidigare PISA-studier kan det konstateras att elevers resultat sjunker 

kontinuerligt. Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) lyfter fram att barns tidiga 

matematikerfarenheter är centrala för framtida matematiska ställningstaganden. Därmed är 

tidig identifiering av kunskapsutvecklingens styrkor och svagheter betydande, både för 

individ och samhälle. I dagens samhälle uppnår flertalet elever i grundskolan ej 

kunskapskraven för betyget Godkänt i matematikämnet. Vidare poängterar Statens offentliga 

utredning att undervisande matematiklärares ämnes- och/eller ämnesdidaktiska kunskap 

vanligen är begränsad. Undervisningens variation av arbetssätt är bristande och mestadels 

traditionell och läromedelsstyrd. För utvecklandet av undervisningens innehåll måste detta 

utmanas och ifrågasättas, vilket kan resultera i ökat matematikintresse och därmed 

inspiration till förändrade attityder till ämnet. Tydligt och aktivt ledarskap, kreativitet samt 

varierat arbetssätt är relevanta byggstenar för elevers lust och vilja att utveckla djupare 

matematiskt kunnande. I samhället existerar matematiken förhållandevis dolt. Statens 

offentliga utredning menar att detta i sin tur skapar en matematisk paradox: varför behöver 

individer matematikkunskaper om de inte är nödvändiga eller förekommer i vardagslivet? 

Utifrån detta tänkesätt kan matematiska strukturer synliggöras och dess relevans tydliggöras. 

Skolverket (2003) menar att individer använder matematiska modeller, metoder och begrepp 

i såväl vardagligt, yrkesrelaterat, samhälleligt samt vetenskapligt syfte. Å ena sidan kan 

positiva upplevelser av matematik vidga individers vilja att undersöka och upptäcka. Å 

andra sidan kan negativa erfarenheter av ämnet medföra uppfattningen av matematik som 

svårförståelig och meningslös. Uppfattningarna av matematik tas vanligen med in i 

vuxenlivet och överförs till nästkommande generation. Utifrån ovanstående framhäver 

Skolverket betydelsen av att utveckla kunskaper både i och om matematik. Detta för att 

tydliggöra livslångt lärande och aktivt engagemang i det demokratiska samhället.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att matematikundervisningen bör relateras till 

vardagen och präglas av kreativitet och variation. Matematik påverkar oss på individ-, grupp 

och samhällelig nivå. Därmed bör ämnet upplevas positivt från början. God relation till 

matematiken kan möjligtvis leda till ökad motivation och bättre elevprestation på längre sikt.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna studie är att ge en helhetsbild gällande förståelsen för hur 

användningen av laborativt material kan bidra till elevers möjlighet att utveckla matematiska 

kompetenser. Utifrån detta finns tre intressanta aspekter att undersöka. Mer specifikt är 

syftet att för det första ge en inblick i klassrumsmiljöns strukturella drag i relation till 

laborativt material. För det andra få en uppfattning av vilken innehållslig matematisk 

förståelse elever har möjlighet att utveckla via skilda aktiviteter där laborativt material 

integreras. Intresseväckande blir även att undersöka vilket material elever brukar. För det 

tredje hur lärare uppfattar denna undervisning. Centralt blir då även att identifiera vilka för- 

och nackdelar arbetet med laborativt material anses inneha i relation till elevernas 

kunskapsutveckling. Avslutningsvis är syftet att diskutera hur användningen av laborativt 

material kan möjliggöra elevers utvecklande av matematiska kompetenser. För uppnående 

av syftet att skapa en helhetsbild diskuteras även studiens frågeställningar i relation till 

varandra. Syftet mynna ut i tre frågeställningar:  

 

 Hur tillgängliggörs laborativt material i klassrummet? 

 Hur används laborativt material i matematikundervisningen för elevers möjlighet att 

utveckla innehållslig matematisk förståelse? 

 Vilka synsätt präglar lärares uppfattning av det laborativa materialets användning i 

undervisningen? 
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3 Teoretiskt ramverk 

Nedan beskrivs teoretiska ramverk, perspektiv på tillägnandet av ny kunskap. Urvalet av 

perspektiv till denna studie gjordes eftersom aktiva och undersökande elever är betydande, 

vilket även kan tolkas centralt vid lärande med laborativt material som redskap. Centrala 

delar i lärandeperspektiven i relation till arbetet med laborativt material tydliggörs. 

Doverborg, Pramling och Qvarsell (1996) betonar att lärarens uppfattning av lärande 

avspeglas i deras undervisning. Därmed är det relevant att utföra analys av denna studies 

resultat i relation till lärandeperspektiven i denna studies diskussionsdel.  

Konstruktivistisk teori 

Utforskande och nyfikenhet kan vara centralt vid nyttjandet av laborativt material. I vilken 

utsträckning detta förekommer kan dock möjligen bero på undervisningens utformning. 

Utifrån ovanstående kan det uppfattas relevant att redogöra för centrala delar inom ett 

konstruktivistiskt lärandeperspektiv. Enligt Piaget (2008) är intelligens ett så kallat adaptivt 

beteende. Detta innebär att beteendet främjar människans anpassning till omvärlden samt 

strukturerar och omstrukturerar tankar och handlingar. Detta resulterar i sin tur till bildandet 

av ny kunskap. Utvecklingen till abstrakt tänkande sker i stadier som avspeglar tankarnas 

och beteendets struktur vid de olika utvecklingsstadierna. Kontakten med omvärlden medför 

stegvis övergång till nästkommande utvecklingsstadie. Vid omvärldskontakt samordnas, 

reformeras samt expanderas beteendemönstret, schemat. Detta förlopp sker via två 

växelverkande processer assimilation och ackommondation. Vid assimilation införlivas ny 

kunskap i tidigare schema. Då våra tankar inte överensstämmer med tidigare kunskap sker 

ackommondation. Därmed sker omstrukturering av befintligt schema.  

 

Säljö (2010) poängterar att läraren, utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv, ska låta eleverna 

skapa nya erfarenheter genom utforskande av omvärlden. Bedrivandet av undervisning på 

traditionellt vis anses därmed missgynnsamt. Utgångspunkten ska vara elevernas nyfikenhet 

vilket kan resultera i upptäckter och arbetet ska vara av laborativ karaktär. Säljö konstaterar 

att syftet med detta är att utveckla förståelse för undervisningens innehåll istället för 

memorerande av fakta. Under barnens aktiva processer ska de vuxna vara passiva. Detta för 

att uppskatta elevernas spontanitet som leder till skapandet av ny kunskap. Piaget (1976) 

tydliggör att eleverna måste uppleva det som ska läras, inte enbart få kunskapen förmedlad. 

Även fast läraren ska vara passiv under dessa aktiviteter är det lärarens ansvar att situationer 

då upptäckande fokuseras skapas. Utifrån elevernas utforskande ska läraren ställa frågor som 
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stimulerar tankeutvecklingen. Detta för att eleverna måste reflektera kring sitt lärande och 

kontrollera sina svar. 

Sociokulturell teori 

Sociala lärandeaspekter kan, beroende på hur undervisningen utformas, vara en del av denna 

studie. Därmed kan det tolkas relevant att presentera begrepp utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Vygotsky (1978, 1982, refererad i Willams 2006) konstaterar att lärande och 

utveckling är i en kontinuerlig samverkansprocess från barnets födsel. Socialt samspel och 

kommunikation är väsentliga drivkrafter för individers utveckling. Enligt Vygotsky (1986) 

är språket verktyget för att människor ska kunna kommunicera. Det är även ett stöd för det 

egna tänkandet samt en länk mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktionen). Säljö 

(2010) poängterar att en av Vygotsky grundtankar är att människor kontinuerligt utvecklas 

och förändras. Det sociala samspelet möjliggör att nya kunskaper tillägnas, approprieras. 

Varje individs tidigare erfarenheter är utgångsläge vid intagandet av kunskap. För att 

appropriering ska ske är individens aktiva deltagande avgörande. Vidare framhäver Säljö att 

Vygotskij använder begreppet ZPD (Zone of Proximal Development) som skildring av 

individers lärande och utveckling. ZPD är zonen mellan det en individ kan prestera på egen 

hand samt med stöd från någon annan mer kompetent. Problematiska ting som anses 

svårlösta individuellt kan lösas vid socialt samspel. Tydliggörande av frågeställningar är 

exempelvis ett sådant stöd som kan ges i samverkan med andra.  

 

Säljö (2010) poängterar att aktiviteter alltid sker i någon typ av kontext, exempelvis ett 

sammanhang eller en situation. Kontexten är relativ och ska ses som aktivitetens 

meningsbildande bakgrund. Därmed är det centralt att inte uppfatta kontexten som en statisk 

behållare för aktiviteten. Aktivitet och kontext samverkar och skapar tillsammans en helhet. 

Flertalet kontexter existera på analytisk nivå. För det första kan klassrummet ses som en 

fysisk kontext där skilda strukturella drag kan identifieras vid utförandet av skilda aktiviteter. 

För det andra sker enskilt lösande av matematiska uppgifter i en kognitiv kontext. För det 

tredje sker elevens lösande av samma matematikuppgift i samspel med någon annan i en 

mental kontext. För det fjärde kan matematikundervisningen genereras i en kommunikativ 

kontext.  Detta innebär att undervisningen utmärks av frågor och svar. För det femte kan 

lösandet av skilda matematikuppgifter ske i både kulturell och historisk kontext. Sist men 

inte minst ingår individer ständigt i en kontext eller i överlappning av dessa. Därmed skapar 

och återskapar aktiviteter kontexter.  
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Enligt Säljö (2010) är artefakter redskap som kan nyttjas av människan. Både fysiska och 

intellektuella redskap är betydande. Artefakterna medierar verkligheten för människor i 

skilda typer av aktiviteter i skilda kontexter. Utifrån idéer och tankeförmåga kan fysiska ting 

utvecklas. I praktiken sker människans handlingar med stöd av skilda redskap (vad som kan 

göras). Artefakterna kan även vara medel för aktiviteter (hur något kan göras). Individers 

kognitiva tillgångar finns därmed inte enbart i intellektet utan även i artefakter, vilket 

fungerar som tankestöd, exempelvis miniräknare. Å ena sidan uppfylls dess funktion enbart i 

samspel med människans handlingar. Å andra sidan kan människan inte utföra samma 

handlingar individuellt som med artefakten som redskap. Detta är utmärkande tankegångar 

för ett sociokulturellt perspektiv. Därmed har artefakter utvecklats för att optimera 

människans naturliga förmåga. Utvecklandet av nya artefakter utvecklar även människans 

intellekt. Därefter kan människans intellektuella kunskaper införlivas i nya artefakter. Säljö 

(1999) framhäver att språket är ett effektivt redskap för att mediera verkligheten och ge 

perspektiv på omvärlden. Språket inbjuder människan, att i samtal med andra, konstruera en 

specifik föreställning av världen. Vid avgränsning av vad som ska sägas och tänkas gällande 

något uppstår en så kallad diskurs. Detta beskriver Säljö som en koppling mellan materiella 

artefakter, intellekt och kommunikation. Wyndhamn (u.å., refererad i Säljö och Linderoth, 

2003) poängterar att en diskurs är då vetenskapliga matematiska begrepp nyttjas istället för 

vardagliga matematiska begrepp.   
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Som påvisades i ovanstående avsnitt är grunden i denna studie laborativt material och 

möjligheten till utvecklandet av matematiska kompetenser. För att öka förståelsen för 

studien erfordras tydliggörande av begreppen lärande, kunskap samt matematik. När 

matematikkunskaper utvecklas sker lärande. Möjligheten att utveckla kompetenser vid detta 

lärande genomsyrar all matematik och laborativt material är ett redskap som kan nyttjas vid 

detta arbete. Därmed är det relevant att inledningsvis redogöra för lärande- och 

kunskapsbegreppet samt vad matematik innebär för att slutligen definiera de matematiska 

kompetenserna och laborativt material. 

Övergripande kunskapssyn 

Lindström och Pennlert (2012) påvisar å ena sidan att kunskap alltid relateras till praktiken 

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

varierande uttryck och former. Å andra sidan betonar författarna att alla individer besitter 

vardagskunskaper, vilket är en förutsättning för att vetenskaplig kunskap ska bildas. En 

annan syn på kunskap framförs av Marton (2009) att kunskap är ett resultat av lärande och 

består av uppfattningar av ting i vår verklighet. Mot bakgrund av ovanstående resonemang 

går det i relation till Statens offentliga utredning (SOU 1992:94) urskilja tre 

kunskapsaspekter. För det första är kunskapens kontextuella aspekt 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.  

Matematikkunskap 

Boaler (2011) betonar att elevers föreställning av matematik är att det innefattar tal eller 

matematiska regler. Matematiker beskriver emellertid matematik som uppsättningar av 

sammanlänkande idéer eller studier av mönster. Människor får vanligen en missvisande bild 

av matematik i skolan och därmed upplevs matematik negativt. Däremot påtalar Boaler att 

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

som används för att göra världen förståelig. Likartat resonemang framförs av Engström et al. 
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(2007) som konstaterar att elever, via undervisningens sociala processer, aktivt tillägnar sig 

matematiska begrepp och relationer. Utifrån elevers egna erfarenheter tilldelas siffror och 

symboler specifik betydelse. Skolverket (2003) tydliggör ett annat perspektiv beträffande 

matematik. Matematik befinner sig ständigt i en utvecklingsprocess och uppfattas som en 

verksamhet av problemlösande karaktär. Matematik är ett centralt ämne för utbildning. Detta 

för att det är ett betydande tankeredskap i både samhälle, yrke och vardag. Matematisk 

kunskap ska medföra kompetens, självförtroende och reella möjligheter att delta och påverka 

samhället på flertalet sätt. Därmed ska alla elever ha möjlighet att tillägna sig kunskaper 

inom ämnet. En samstämmig uppfattning av matematik tydliggör Statens offentliga 

utredning (SOU 2004:97) som framhäver alla barns rätt till matematikutbildning. Varje 

individs allmänbildning ska inkludera förmågan att erfara matematiken som meningsfull. 

Detta innebär att matematik kan nyttjas i vardagligt, yrkesrelaterat och samhälleligt 

perspektiv. 

Matematiska perspektiv i undervisningssammanhang 

Skott, Jess, Hansen och Lundin (2010) inleder med att skolmatematik kan beskrivas utifrån 

två perspektiv, process och produkt. Skott et al. menar att processer handlar om behärskande 

av matematiska processer. Detta innebär att elever ska kunna förklara, identifiera mönster 

samt undersöka, vilket i sin tur ska resultera i förståelse för matematiska relationer. Skott et 

al. exemplifierar perspektivet process med att elever besitter förståelse för bland annat 

positionssystemets uppbyggnad och därmed inte enbart nyttjar färdiga algoritmer. 

Perspektivet produkt syftar enligt författarna på förståelsen av skilda matematiska begrepp 

och färdigheter. Detta handlar exempelvis om behärskandet av algoritmer, de fyra 

räknesätten samt skilda matematiska metoder. Avslutningsvis framhäver Skott et al. att 

nyttjandet av matematiska färdigheter och besittandet av bakomliggande förståelse för dessa 

färdigheter ska ses som två skilda aspekter. Ett annat sätt att uppfatta 

matematikundervisningen framförs av Marton och Pang (2006). De menar att undervisning 

innefattar ett lärandeobjekt, lärandet undervisningen syftar till att utveckla. Ett lärandeobjekt 

besår av två aspekter, ett indirekt samt ett direkt. Det direkta lärandeobjektet är det 

matematiska innehållet. Det indirekta lärandeobjektet är de förmågor elever förväntas 

utveckla vid behandlandet av innehållet. Marton och Pang exemplifierar det indirekta 

lärandeobjektet med att elever kan nyttja matematiska begrepp samt identifiera kritiska 

aspekter i nya situationer. Det sker en ständig samverkan mellan det indirekta och det 

direkta lärandeobjektet. Elevers förmågor utvecklas ständigt på något sätt då matematiskt 
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innehåll behandlas. Därmed kan en del av lärandeobjektet inte existera enskilt. Ytterligare 

forskare så som Dahl (2012), Lester och Lambdin (2006), Möllehed (2001) samt Pettersson 

och Wistedt (2013) besitter gemensam uppfattning av denna samverkansprocess av. 

Samuelsson (2007) påvisar att fyra skilda verksamheter är identifierbara i skolan. Dessa 

fokuserar på utvecklandet av elevers matematiska kompetenser. Vardera verksamhet 

exemplifierar hur lärare kan arbeta för utvecklandet av elevers kunskaper inom matematik. 

Den första verksamheten, strukturerande inommatematisk verksamhet, innefattar lärares 

visualisering av matematiska fenomen med stöd av redskap, exempelvis via bilder. Elever 

lyssnar och ska därmed utveckla förståelse för matematiska strukturer och relationer. Denna 

verksamhet är gynnsam för utvecklandet argumentationsförmåga samt begreppslig 

förståelse. Den andra verksamheten, övande verksamhet, inbegriper lärares utdelande av 

matematiskt innehåll till elever. Därefter övar elever individuell på behärskande av 

procedurer. Tredje verksamheten, diskuterande verksamhet, innebär enligt Samuelsson att 

elever och lärare diskuterar matematik. Detta medför att elever skapar sin egen kunskap. Vid 

denna verksamhet har elever möjlighet att utveckla produktivt förhållningssätt, 

helhetsperspektiv, kommunikationsförmåga, begreppslig förståelse, strategisk kompetens 

samt argumentationsförmåga. Den fjärde och sista verksamheten, laborerande verksamhet, 

medför varierat resursutbud. Elever utforskar och undersöker vilket resulterar i att 

helhetsperspektiv, produktivt förhållningssätt, argumentationsförmåga samt strategisk 

kompetens kan utvecklas.  

Utifrån ovanstående kan det konstateras att matematikundervisning kan inta skilda 

perspektiv.  

Matematiska kompetenser 

I följande avsnitt beskrivs de kompetenser som individer enligt rapporten Hög tid för 

matematik (2001), Engström et al. (2007) samt Kilpatrick et al. (2001) måste erhålla för att 

utveckla matematiskt kunnande. Inledningsvis redogörs för kompetenserna utifrån Engström 

et al. och Hög tid för matematik.  Därefter presenteras de kompetenser som Kilpatrick et al. 

framhäver, fördjupning av vardera kompetens samt relationen mellan kompetenserna. Sedan 

beskrivs hur dessa kompetenser kan urskiljas i läroplanen, Skolverket (2011a). 

Avslutningsvis presenteras en tabell (Tabell 1) över sammankopplingen mellan de olika 

skrifternas beskrivning av kompetenserna. Denna studie utgår från Kilpatrick et al. 

kompetenser, dock relateras insamlad data även till kompetenserna som tydliggörs i de andra 
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skrifterna. Detta för att få bredare bild och därmed djupare insikt av elevers möjliga 

kunskapsutveckling.  

Matematiska kompetenser utifrån Hög tid för matematik (2001) och Engström et al. (2007): 

 Produktivt förhållningssätt innebär att uppfattningen av matematik är att den är 

meningsfull och användbar. Detta sammankopplas med tilltro till den individuella 

förmågan att utöva matematik i vardagslivet.  

 Helhetsperspektiv innefattar matematikens egenvärde, funktion och betydelse utifrån 

ett samhälleligt, kulturellt och historiskt perspektiv.  

 Begreppslig förståelse inbegriper förståelse och nyttjande av matematiska begrepp 

och procedurer.  

 Behärskande av procedurer innebär att flexibelt och precist kunna utöva procedurer.  

 Kommunikationsförmåga inkluderar förmågan att i tal eller skrift kunna föra 

diskussion och argumentation i relation till matematiska frågeställningar.  

 Strategisk kompetens innefattar kunskap att utforma, representera och lösa 

matematiska problem. 

 Argumentationsförmåga inbegriper förmågan att redogöra för matematiska 

påståenden utifrån ett reflekterande och logiskt perspektiv. 

Matematiska kompetenser är enligt forskarna Kilpatrick et al. (2001) nödvändiga för 

effektivt matematiklärande. Undervisning präglad av matematiska kompetenser ska lära 

elever att möta matematiska utmaningar i vardagsliv och skolsituationer. De kompetenser 

som tydliggörs av Kilpatrick et al. är:  

 Begreppslig förståelse innebär att elever har förståelse för matematiska begrepp, 

relationer samt operationer. 

 Strategisk kompetens innefattar förmågan att formulera, representera och lösa 

problem inom matematik.  

 Procedurkunnande inbegriper förmågan att utföra procedurer flexibelt, precist, 

effektivt och lämpligt. 

 Logiskt resonemang innebär att elever besitter kapacitet för logiskt tänkande, 

motiverande samt reflektion. 

 Produktivt förhållningssätt inbegriper att matematiken uppfattas meningsfull, 

användbar och givande. Detta sammankopplat med förmågan att känna tilltro till sin 



 11 

egen förmåga att använda matematik. Motivation är ytterligare en central aspekt för 

denna kompetens. 

 

Nedan presenteras vardera kompetens mer ingående. Avslutningsvis framhävs relationen 

mellan kompetenserna samt forskningsresultat gällande elevers matematiska kompetenser. 

Begreppslig förståelse 

Enligt Kilpatrick et al. (2001) uppfattar elever som utvecklat begreppslig förståelse varför 

matematiska idéer är viktiga. Tillägnad kunskap organiseras i en helhet, vilket resulterar i att 

nya idéer enklare kan läras genom att relateras till tidigare inlärd kunskap. Vidare menar 

Kilpatrick et al. att lärare vanligen söker elevers förståelse via verbaliserade kopplingar 

mellan begrepp och representationer, men begreppsförståelse är inte alltid explicit. Innan 

elever verbaliserar förekommer vanligen förståelsen implicit. Centralt gällande begreppslig 

förståelse är varierande representationer av matematik samt kunskap om hur skilda 

representationsformer kan användas för skilda syften. Genom att fastställa om skilda 

representationsformer kan relateras till varandra kan lärare kontrollera elevers 

begreppsförståelse.  

Strategisk kompetens 

Kilpatrick et al. (2001) påvisar att denna kompetens inbegriper förmågan att formulera, 

representera och lösa matematiska problem på skilda sätt. I skolsituationer blir elever 

vanligen tilldelade specifika problem. Detta kan medföra problem i vardagslivet eftersom 

elever då måste identifiera och formulera problemet själva för att därefter lösa det. Därmed 

behövs kunskap i problemformulering i lika stor utsträckning som i problemlösning. När 

elever tilldelas formulerade problem är första steget att på något vis representera det 

matematiskt. En mental bild av problemet och matematiska representationer som tydliggör 

relevanta och irrelevanta matematiska element måste skapas. Elever ska även kunna använda 

representationsformer gemensamt för att utveckla förståelse för matematiska strukturer. 

Både rutinuppgifter och problemlösningsuppgifter är relevant att kunna lösa. Flera metoder 

ska kunna nyttjas vid lösandet av samma problem.  

Procedurkunnande 

Denna förmåga innefattar, enligt Kilpatrick et al. (2001), kunskap om procedurer. Å ena 

sidan kunskap om när och hur procedurer är lämpligt att använda. Å andra sidan kunskap att 

utföra dessa precist, flexibelt och effektivt. Procedurkunnande verkar även som stöd vid 
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analys av beräkningsmetoders likheter och skillnader. Dessa metoder inkluderar att fysiska 

procedurer och mentala metoder. Effektiviteten och precisionen vid procedurkunnande 

förbättras via övning. Alla uträkningssituationer skiljer sig från varandra, därmed behövs 

flexibel kunskap av procedurer. Kilpatrick et al. menar att inlärning av procedurer utan 

förståelse kan medföra bristande engagemang i aktiviteter samt svårigheter att förstå 

procedurers syfte. Utan tillräckligt procedurkunnande har elever vanligtvis svårigheter att 

utveckla förståelse för lösandet av matematiska problem. Detta för mycket energi går åt till 

att komma fram till rätt svar. Det är mer problematiskt att lära sig nya områden inom 

matematik om procedurkunnandet inte är tillräckligt utvecklat.  

Logiskt resonemang 

Denna förmåga påtalar Kilpatrick et al. (2001) innefattar logiskt tänkande om relationer 

gällande begrepp och situationer. Förmågan inbegriper förklaringar, klargöranden och 

motiveringar. Logiskt resonemang är korrekt och hållbart då kunskap inkluderas i 

motivering av slutsatser. Denna förmåga guidar lärandet eftersom den är stöd då 

överenstämmelsen mellan fakta, procedurer, begrepp och lösningsmetoder ska kontrolleras. 

Deduktivt resonemang används för resonerande av motsägelsefulla uppfattningar kring 

matematiska fenomen. Korrekta lösningsstrategier följer logiska steg. Därmed är det 

relevant att elever kollar resonemangets hållbarhet. Även induktivt resonemang är centralt. 

Detta innebär resonerande utifrån mönster och metaforer.  

Produktivt förhållningssätt 

Kilpatrick et al. (2001) poängterar att denna kompetens innebär att matematiken uppfattas 

meningsfull, användbar och givande. Tron på att hårt arbete lönar sig och att uppfatta sig 

själv som en effektiv elev är oerhört centralt. Regelbundna möjligheter att se 

matematematikens meningsfullhet samt att uppleva fördelar av uthållighet erfordras för att 

utveckla ett produktivt förhållningssätt. Läraren besitter en kritisk roll gällande elevers 

uppfattning av matematik. Detta för att lärares synsätt på ämnet och lärandet av matematik 

påverkar undervisningen.  

Relationen mellan kompetenserna 

Inledningsvis betonar Kilpatrick et al. (2001) att kompetenserna inte ska uppfattas skilda, de 

representerar aspekter av en komplex helhet. De samverkar för att matematisk kompetens 

ska utvecklas på djupare nivå och kunna nyttjas effektivt. Därmed kan matematisk 

kompetens ej uppnås om enstaka kompetenser fokuseras. Ett liknande resonemang framförs 
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av Bråten (1998) som menar att förmågor är utvecklingsbara. Matematiska förmågor är 

relaterat till utvecklandet av förmågor som är unika för en matematisk verksamhet. För 

utvecklandet av dessa förmågor är beräknandet av rutinuppgifter långt ifrån tillräckligt. I en 

matematisk aktivitet är en mångfald av förmågor betydande för att individers utveckling.  

 

Kilpatrick et al. (2001) tydliggör samverkan mellan de matematiska kompetenserna. När 

elever tillägnat sig begreppsförståelse kan de uppfatta kopplingar mellan begrepp och 

procedurer. Argumentation för varför vissa fakta är konsekvenser av andra kan även utföras. 

Ovanstående resulterar i utvecklat självförtroende, vilket är grunden för att uppnåendet av 

bättre förståelse. När elever utvecklat förståelse för begrepp och procedurer, exempelvis 

operationer med ental och flersiffriga tal, kan kunskaperna utvidgas och nyttjas i nya 

sammanhang. Vidare poängterar forskarna att procedurkunnande är nödvändigt för 

stödjandet av den begreppsliga förståelsen av platsvärde och rationella tal. Förståelsen av 

skilda begrepp inverkar på utförandet av beräkningar. Begreppsförståelsen kan utvecklas via 

användandet av procedurer. Ett likasinnat resonemang framförs av Schneider, Rittle-Johnson 

och Star (2011). Deras studie visar att begreppslig förståelse och procedurkunnande stödjer 

elevers förmåga att lösa problem flexibelt och effektivt. Även Rittle-Johnson, Siegler och 

Alibali (2001) och Canobi och Bethune (2008) framhäver relationen mellan 

begreppsförståelse och procedurkunnande. Forskarna menar att elevers utvecklande av 

begreppslig förståelse resulterar i förbättrat procedurkunnande och vice versa. 

 

Kilpatrick et al. (2001) betonar även sambandet mellan strategisk kompetens, begreppslig 

förståelse och procedurkunnande. Utvecklandet av strategisk kompetens är av stort värde för 

utförandet av problemlösningsuppgifter. Detta för tillvägagångssättet beror på förståelsen för 

siffrorna i problemet, relationen mellan dessa samt elevers flyt att utföra rutinuppgifter. 

Strategisk kompetens har därmed stor inverkan på begreppsförståelsen. När strategisk 

kompetens används utvecklas procedurkunnandet gällande effektivitet och flexibilitet. 

Effektiviteten vid lösandet av problemlösningsuppgifter beror på färdigheten att välja 

procedur. Utförandet av problemslösningsuppgifter medför även tillägnande av nya begrepp 

och färdigheter.  

 

Vidare menar Kilpatrick et al. (2001) att logiskt resonemang används för att lotsa sig igenom 

fakta, procedurer, begrepp och lösningsmetoder. Förmågan används via motiveringar och 

förklaringar, för att kontrollera att ovanstående förmågor överensstämmer. Det är centralt att 



 14 

redan i förskoleklass resonera om matematiska begrepp och procedurer som används. Detta 

för att elever ska utveckla en stadig grund för att resonera kring matematik. Elever behöver 

förklara idéer för att göra resonemanget tydligt, tillägna sig nya begrepp och procedurer 

samt relatera dessa till de begrepp och procedurer de redan förstår. Enligt Kilpatrick et al. 

samt Ally och Christiansen (2013) samspelar logisk resonemangsförmåga med utvecklandet 

av övriga matematiska kompetenser. Kilpatrick et al. (2010) menar att detta framförallt 

gäller vid lösandet av problem. Detta för att elever använder strategisk kompetens för att 

formulera och representera problem. Tillvägagångssätt kan medföra en lösningsstrategi men 

logiskt resonemang måste ingå för att bedöma aktuell strategis lämplighet. Begreppslig 

förståelse stödjer logiskt resonemang då lösningsstrategier motiveras. Logisk 

resonemangsförmåga kan även brukas vid identifiering av procedurers lämplighet. För att 

utvecklandet av begreppslig förståelse, procedurkunnande, strategisk kompetens och logisk 

resonemangsförmåga ska ske, måste matematik uppfattas begriplig. Därmed krävs 

produktivt förhållningssätt, vilket utvecklas i samverkan med de andra kompetenserna och 

vice versa. Uppgifter som är för utmanande medför att elever memorera fakta istället för att 

förstå syftet med matematik. Detta resulterar i att elevers självförtroende att lära minskar. 

Elever som uppfattar sig själva kapabla att lära, förstå och använda matematik för att lösa 

problem, är mer benägna att utveckla procedurkunnande och logisk resonemangsförmåga.  

Matematiska kompetenser i läroplanen 

Kompetenserna avspeglas även läroplanen som matematikundervisningens syfte och 

förmågor eleverna ska utveckla. Produktivt förhållningssätt finns i syftesdelen. 

Undervisningen ska leda till att eleverna känner tilltro till sin förmåga att använda 

matematik, skapar intresse för ämnet samt kan använda sina matematikkunskaper i flertalet 

situationer. Eleverna ska även utveckla kunskap om matematiska uttrycksformer, metoder 

och begrepp samt hur de kan nyttjas. Även helhetsperspektiv avspeglas i syftesdelen. 

Eleverna ska utveckla förståelse för matematikens betydelse i vardagen, 

användningsområden samt begränsningar. Begreppslig förståelse motsvarar 

begreppsförmågan eleverna, via undervisningen, ska utveckla. De ska uppfatta samband 

mellan matematiska begrepp samt kunna använda och analysera dessa. Ytterligare en 

förmåga är strategisk kompetens som kan likställas med problemlösningsförmåga. Eleverna 

ska kunna lösa och formulera matematiska problem samt med omtanke kunna välja 

strategier och metoder. Kommunikationsförmåga är förmågan då eleverna aktivt ska 

medverka i matematiska diskussioner. Procedurkunnande är relaterat till metod- och 
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beräkningsförmågan, att kunna välja relevanta metoder vid utförandet av olika beräkningar. 

Argumentationsförmåga kan uppfattas likartat med resonemangsförmågan.  Detta innebär att 

uttrycksformer brukas vid samtal och argumentation samt vid redogörandet för beräkningar, 

frågeställningar och slutsatser (Hög tid för matematik, 2001; Kilpatrick et al., 2001; 

Engström et al. 2007; Skolverket 2011a). 

Forskningsstudier gällande elevers matematiska kompetens 

Bergström och Hallenberg (2014) har utfört en strukturerad litteraturstudie. Resultatet visar 

att kompetenserna utifrån Engström et al. (2007), beroende på undervisningens utformning, 

kan utvecklas med stöd av laborativt material. För att utföra detta optimalt poängterar dock 

Bergström och Hallenberg (2014) skilda påverkansfaktorer. För det första ansvarar läraren 

för att elever får argumentera och kommunicera matematik i undervisningen. För det andra 

är det av stort värde att framhäva varför material inte kan representera alla strategier då 

elever själva avgör vilket material de ska nyttja. Detta för att inte uppleva återupprepade 

misslyckanden och tilltron till deras matematiska förmåga ska påverkas negativt. För det 

tredje är det centralt att läraren relaterar det matematiska innehållet och materialet till 

vardagen. Detta för att elever ska förstå meningen med matematik och helhetsperspektivet 

ska utvecklas. En forskningsstudie utförd av Kouba och Wearne (2000) behandlar elevers 

begreppsliga förståelse och procedurkunnande. Resultatet visar att elever besitter kunskap 

att utföra beräkningar med flersiffriga tal. Det förekommer dock svårigheter vid arbetet med 

tals egenskaper. Silver, Alacaci och Stylianou (2000) har genomfört forskning som visar att 

elevers prestationer var positiva vid utförandet av beräkningar och begreppslig förståelse 

gällande heltal i enkla kontexter. Mer komplexa problemlösningssituationer präglades dock 

av problematik. Detta eftersom mycket information blev svårhanterlig för eleverna. Likartat 

forskningsresultat presenteras av Campell, Voelkl och Donahue (2000). Studien påvisar att 

elevers procedurkunnande är gynnsamt vid beräkningar med heltal i enkla kontexter. Det 

råder dock svårigheter att utföra beräkningar med irrationella tal. Dock framhävs att elevers 

procedurkunnande förbättrats över tid. Carpenter, Corbitt, Kepner, Lindquist och Reys 

(1981) forskning visar att relationen mellan elevers grundläggande matematiska förmåga 

och deras logiska resonemangsförmåga vanligen inte verkar optimalt. Studien påvisar även 

att elever har svårigheter att motivera deras svar på lösta uppgifter. Detta även i relativt 

enkla fall. Forskning, gällande elevers produktiva förhållningssätt till matematik, presenteras 

av Swafford och Brown (1989) Studien påvisar att övervägande elever i årskurs 4 uppfattar 

matematik som användbar för lösandet av vardagsproblem. Eleverna anser även att 



 16 

matematikkunskap är relevant för att verka i samhället. Forskarna tydliggör dock att 

resultatet nödvändigtvis inte innebär att deltagande individer upplever matematisk kunskap 

som viktigt för dem själva.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att flertalet aspekter är relevanta för att utveckla 

matematisk kompetens. Med utgångspunkt i ovanstående avsnitt angående matematiska 

kompetenser kan en central konklusion dras. För det första går det utifrån rapporten Hög tid 

(2001), Engström et al. (2007) samt läroplanen (Skolverket, 2011a) att urskilja 

helhetsperspektiv samt kommunikationsförmåga som relevanta matematiska kompetenser. 

Dessa är matematiska kompetenser utifrån ett nationellt perspektiv och kan uppfattas 

motsägelsefullt i relation till Kilpatrick et al. (2001) som intar ett internationellt perspektiv. 

Kilpatrick et al. tydliggör inte kommunikationsförmåga och helhetsperspektiv som enskilda 

matematiska kompetenser. Därmed kan en skillnad beträffande uppfattningen av matematisk 

kompetens fastställas. För att uppnå syftet med en helhetsbild gällande denna studie är 

utgångspunkten i diskussion Kilpatrick et al., dock kompletteras Kilpatrick et al. med 

Engström et al. (2007).  

 

Tabell 1 presenterar relationen mellan kompetenserna för att få en tydlig uppfattning av hur 

de kan likställas.  
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Tabell 1: Översikt av matematiska kompetenser utifrån ovannämnda skrifter och läroplanen. 

Hög tid (2001) 

Engström et al. (2007) 

Kilpatrick et al. 

(2001) 

 Läroplan, Lgr11 

Produktivt 

förhållningssätt 

 

 

Produktivt förhållningssätt Matematiskt intresse och 

tilltro till sin förmåga att 

utöva matematik i skilda 

sammanhang 

 

 

Helhetsperspektiv 

 

 

  Uppfatta matematikens 

relevans, begränsning samt 

användningsområden i 

vardagssituationer 

 

Begreppslig förståelse Begreppslig 

förståelse 

 Begreppslig förmåga 

 

 

Behärskande av procedur 

 

 

Procedurkunnande  Metod- och 

beräkningsförmåga 

Kommunikationsförmåga 

 

 

  Kommunikationsförmåga 

Strategisk kompetens 

 

 

Strategisk 

kompetens 

 Problemlösningsförmåga 

Argumentationsförmåga Logiskt 

resonemang 

 Resonemangsförmåga 
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Laborativt material 

Nedan definieras laborativt material på flertalet sätt. Därefter redogörs för materialets 

användning i relation till matematikundervisning. Sedan presenteras hur laborativt material 

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

material som utgör grunden för detta arbete. 

Definitioner 

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

process där både mentalt och praktiskt arbete är centralt. Elever får utforska och delta i 

varierade aktiviteter med tydligt undervisningssyfte. Karakteristiskt för laborativt arbetssätt 

jämförelsevis med arbete i lärobok är aktiverande av flera sinnen. Betydande är även att 

konkreta relateras till abstrakt. Författarna framhäver att det i detta sammanhang är viktigt 

att poängtera att konkret i denna bemärkelse innebär att det kan uppfattas med sinnena. De 

abstrakta innefattar i detta fall sådant vi endast kan uppfatta mentalt. Vidare menar 

författarna 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. Ett annat perspektiv gällande laborativt material intas av 

D'Angelo och Iliev (2012). De lyfter fram bred innebörd av laborativt material men skiljer 

inte på fysiskt och laborativt material, vilket Rystedt och Trygg (2010) gör. Exempel på 

laborativt material, enligt D'Angelo och Iliev, är miniräknare, tioblock och kuber. De menar 

även att det är av stor betydelse att materialet ses som 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.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående definitioner av laborativt material kan det konstateras att 

det, i litteratur, definieras på skilda sätt. Det kan därmed uppfattas relevant att tydliggöra 

detta. För att uppnå ett mer heltäckande resultat gällande en infallsvinkel av laborativt 

material riktas denna studie mot laborativt material av fysisk karaktär som förekommer i 

klassrummet. Därmed bortses digitalt laborativt material, exempelvis interaktiva skrivtavlor, 

iPads samt datorer.  
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Läraren vid matematikundervisning med laborativt material 

Enligt Björkqvist (1993) är det, i en laborerande verksamhet, av stor betydelse att barn får 

upptäcka för att lära. Därmed fokuseras elevers behov, vilja och möjlighet till lärande. 

Denna verksamhet är central då elever ska förstå matematikens mening och relevans i skilda 

situationer. Ernest (1991) påvisar att ideologin Progressive Educator innebär att eleverna 

inspireras till att använda matematik. Detta sker i varierade miljöer, vilket medför att 

eleverna får möjlighet att göra flertalet upptäckter. Läraren ansvarar för skapandet av dessa 

situationer. Denna ideologi skapar grunder för elever att utveckla sin tilltro till sin egen 

förmåga att utöva matematik samt gynnar en positiv inställning till matematikämnet.  

 

Löwing och Kilborn (2002) framhäver 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 oerhört 

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

lyckas beror därmed på hur materialet använts. Liknande resonemang framförs av 

Skolverket (2011b) som hävdar att konkretisering används för att underlätta förståelsen för 

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

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

tydliggöra. Vidare menar Löwing och Kilborn (2002) att laborativt material kan användas 

för att tydliggöra den språkliga förståelsen av operationer. Materialets funktion är därmed att 

göra tankar eller begrepp begripliga. Ahlberg och Wallby (2000) påtalar att syftet med att 

använda laborativt material är konkretiserande av tal samt variera undervisningen. 

Författarna påtalar betydelsen av att förändra material. Detta för att undvika att elever fäster 

tänkandet till ett specifikt material. Om detta sker kan det vara problematiskt att utföra 

beräkningar utan aktuellt material. Slutligen menar Ahlberg och Wallby att laborativt 

material kan ha ytterligare negativa effekter. I en klass där material inte är ett regelbundet 

inslag kan elever som behöver redskapet uppleva obehag inför andra elever och därmed 

undvika att använda det. 

 

Enligt Skolverket (2011b) klassificeras en laboration som en undervisningsmetod. 

Huvudsyftet med bedrivandet av laborativ undervisning att eleverna inte enbart ska få ta del 

av matematik i böcker. Undervisning som innefattar laborativt material består av två 

aspekter, teori och praktik, som bör samverka. Den teoretiska aspekten utgörs av 

förförståelsen kring det matematiska innehållet. För optimal effekt av detta krävs att läraren 
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besitter kunskap om det tänkta lärandet, hur det ska förstås av eleverna samt hur detta 

relateras till annat matematiskt innehåll. Den praktiska aspekten behandlar arbetsformen, 

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

förtydligas. Detta är den mest betydande delen för vilken förståelse eleverna utvecklat. 

Vidare poängterar Skolverket att användandet av laborativt material inte enbart behöver ske 

när matematiken ska konkretiseras. Det är även fördelaktigt vid färdighetsträning. För att 

detta ska gynna elevers lärande är det oerhört centralt att läraren observerar vilken strategi 

som används. Felaktig strategi medför att färdigheten övas på ett missgynnande sätt, vilket 

resulterar i att elevernas kunskaper inte utvecklas korrekt.  

Skolverket (2011b) poängterar att matematikundervisning av laborativ karaktär vanligen 

innefattar brister då lärare besitter otillräckliga matematikdidaktiska kunskaper. Även om 

materialet och instruktionerna till utförandet är relevanta krävs kunskaper inom 

matematikdidaktik. Det är vanligt att lärare planerar syfte och mål med undervisningen, men 

planeringen samspelar inte med vad som sker. Vanligen saknas redogörande för vilken 

matematik elever ska utveckla kunskap inom. För att elever ska utveckla djupare förståelse 

via laborationerna krävs det att lärare reflekterar kring arbetet och lärandet. Laborativt 

material bör inte bli matematikundervisningens mest centrala del. Det bör istället anpassas 

utifrån planering samt enskilda individers behov. Avslutningsvis betonar Skolverket att den 

viktigaste frågan lärare bör ställa sig själv är syftet med att nyttja ett visst material i 

undervisningen. Detta för att optimera vägen till målen. Underordnade frågeställningar är 

därmed vilket material som används och hur det används. 

Forskningsresultat gällande läraren vid laborativ matematikundervisning  

Wilkins (2008) har utfört en forskningsstudie som visar att lärarna som undervisade i årskurs 

3-5 har bättre innehållslig kunskap och attityd till ämnet i relation till matematik än lärarna i 

förskolan till och med årskurs 2. Studien visade även att undersökande arbetssätt förekom 

mer regelbundet i de lägre åldrarna. Lärarens uppfattning av detta arbetssätt var den mest 

centrala faktorn för hur den bedrevs. Uribe-Florez och Wilkins (2010) studie visar likartat 

resultat. Detta gällande att förekomsten av laborativt material minskar desto äldre eleverna 

är. Ytterligare påverkansfaktorer, i låg utsträckning, är lärarens ålder och erfarenhet. Lärarna 

som betraktade aktiviteter med handarbete som centralt i undervisningen använde material 

mer regelbundet än lärarna som såg detta som irrelevant. Slutligen konstaterar Uribe-Florez 

och Wilkins, precis som Wilkins forskningsresultat, att lärarens uppfattning av laborativt 
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material samt vilken årskurs de undervisade i var mest avgörande för hur ofta materialet 

nyttjades i undervisningen.  

 

I sin doktorsavhandling studerade Engvall (2013) fyra klassrum. I den första verksamheten, 

Almen, förekom laborativt material för att aktivera elevernas matematiska tänkande. I 

samstämmighet med Uribe-Florez och Wilkins (2010) forskningsresultat visar resultatet av 

Engvalls forskning att aktiviteter som involverade handarbete inte var vanligt 

förekommande då klasslärare betraktade matematik som en hjärnaktivitet. Eleverna i denna 

klass använde inte material på eget initiativ. Björken, den andra verksamheten, nyttjade 

laborativt material som belöning samt vid helklassgenomgångar. I Eken, tredje 

verksamheten, förvarades övervägande material i skåp. Vid introduktioner nyttjade läraren 

symbolspråk och laborativt material parallellt för konkretisering av begrepp och 

räkneoperationer. Låtsaspengar användes vid undervisning om talsorternas olika värde. 

Därmed relaterades undervisningen till elevernas erfarenheter i vardagen. Detta kan 

sammankopplas med forskning av McGuire, Kinzie och Berch (2012). Forskarnas resultat 

visar att läraren ansvarar för tydliggörandet av kopplingen mellan konkret och abstrakt. Om 

läraren inte beaktar detta kan det medföra att eleverna inte kan utföra beräkningar utan 

material. Laborativt material kan utgöra redskap vid matematiska diskussioner, vilket 

underlättar lärares identifiering av elevers strategier och upptäckande av aktuella 

utvecklingsbehov. Engvall (2013) beskriver att fjärde verksamheten, Lönnen, hade skilda 

typer av laborativt material som nyttjades fritt av eleverna, vilket medförde att materialet 

inte alltid kunde representera vald strategi. Låtsaspengar användes som tankeredskap, vilket 

resulterade i att eleverna inte kunde relatera kunskapen till vardagen eftersom läraren var allt 

för bunden till skolmatematiken. Lärarens arbetssätt förhåller sig inte till McGuire et al. 

(2012) forskningsresultat eftersom läraren inte tydliggör relationen mellan konkret och 

abstrakt matematik. Dessutom förhåller sin inte lärarens arbetssätt till Yang och Wu (2010) 

forskningsstudie som påvisar betydelsen av att elever måste se materialet som meningsfullt 

genom att det relateras till tidigare erfarenheter och vardagsliv. Likartat resonemang 

framkommer via Puchner, Tayor, O’Donnell och Fick (2008) forskningresultat. För det 

första var det vanligt att undervisningssyftet modifierades vid arbetets gång då laborativt 

material användes. För det andra observerades att eleverna inte uppfattade kopplingen 

mellan material och symbolspråk. Därmed förekom brister gällande lärarens reflektion kring 

elevernas förståelse. För det tredje uppfattade inte eleverna meningen med att nyttja 

laborativt material. Eleverna kopierade hur läraren använde materialet istället för att använda 
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det effektivt. Därmed försvann syftet med att använda materialet och eleverna uppfattade 

vanligen nyttjandet av material som huvuduppgift. Dessutom poängterar Puchner et al. att 

lärare måste vara medvetna om vilket lärande som ska utvecklas samt vilket material som är 

relevant för olika typer av uppgifter och hur detta material ska användas. Det förekommer 

bristfälligt empiriskt underlag gällande lärares uppfattning av arbetet med laborativt 

material. Därmed finns en kunskapslucka gällande forskning kring denna aspekt, vilket är 

motivet till att det inte presenteras i stor utsträckning i detta arbete.  

Laborativt material i läroplanen  

I läroplanen presenteras matematikämnets syfte. Detta inbegriper bland annat att elever ska 

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

ska även beskriva dessa med matematiska uttrycksformer som redskap. Vidare betonas i 

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

material, ska redogöra för matematiska begrepps egenskaper i relation till elevnära 

situationer. Med stöd av bilder, symboler, konkret material alternativt andra matematiska 

uttrycksformer ska elever redogöra för och samtal om metoder med delvis hänsyn till 

kontexten (Skolverket, 2011a).  
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5 Metod 

Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet vid utförandet av datainsamling till studie 1 och 

studie 2. Inledningsvis beskrivs valda forskningsmetoder. Därefter redogörs för de urval som 

utfördes för att fastställa studiens deltagare. Sedan beskrivs genomförandet av datainsamling 

samt analys av insamlad data. Figurer som beskriver tillvägagångssättet vid analys 

presenteras efter redogörandet för vardera analysprocess. Avslutningsvis presenteras de 

forskningsetiska överväganden som utfördes. 

Val av forskningsmetod 

Enligt Bryman (2011) kan forskning utgå från kvalitativ eller kvantitativ metodansats. Vid 

kvalitativ forskningsmetod analyseras insamlad data utifrån ord med ett tolkande synsätt där 

forskaren drar slutsatser. Kvantitativ forskningsmetod innefattar kvantifiering av 

datainsamlingsmaterial. För att uppfylla studiens syfte krävs flera frågeställningar och en 

kvalitativ metodansats ansågs gynnsam för utförandet av detta. Studiens syfte uppfylls inte 

optimalt med en kvantitativ, mätbar, metod. Detta eftersom kontexten påverkar 

undervisningssituationer samt svårigheten att mäta individers uppfattningar. Två skilda 

kvalitativa metodansatser nyttjades vid utförandet av denna studie. Detta för att anpassa 

metod till syftet samt respektive frågeställning. De tre frågeställningarna är av icke mätbar 

karaktär. Därmed krävdes tolkning för besvarandet av dessa. Vilket resulterade i kvalitativ 

metodansats som lämplig utgångspunkt. För besvarandet av första frågeställningen Hur 

tillgängliggörs laborativt material i klassrummet? användes deltagande observation som 

insamlingsmetod. Även för besvarandet av andra frågeställningen Hur används laborativt 

material i matematikundervisningen för elevers möjlighet att utveckla innehållslig 

matematisk förståelse? brukades metoden deltagande observation. Vid besvarandet av tredje 

frågeställningen Vilka synsätt präglar lärares uppfattning av det laborativa materialets 

användning i undervisningen? genomfördes en fokusgruppsintervju.  

Deltagande observation - Studie 1 

Bryman (2011) påtalar att deltagande observation innebär att den sociala miljön och 

individerna i denna studeras. Syftet är identifiering av individers uppförande samt hur de 

attribuerar detta beteende och miljön. Positivt vid denna metod är att sociala drag som inte 

framkommer vid exempelvis intervju kan synliggöras. Förändringar och samband mellan 

beteende och miljö är ytterliga faktorer som kan studeras. Enligt Bryman kan forskarens 

egen deltaganderoll vid undersökningen variera. Det kan vara av värde att fastställa rollen på 
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förhand. Bryman menar vidare att intervjuer av kvalitativ karaktär samt insamling och 

analys av skilda dokument kan nyttjas. Det som studerats måste sedan tolkas kontextuellt. 

Vid denna metod menar Bryman att deltagarna är medvetna om att de observeras. Detta kan 

resultera i mindre naturligt beteende, vilket dock kan naturaliseras med tiden. Ytterligare bör 

relationer som utvecklas mellan forskare och deltagare beaktas eftersom det kan påverka 

resultatet. Det är en tidskrävande metod och observationen samt de samtal som förekommer 

kan utgöra störning i arbetsmiljön. Bryman poängterar även att det finns risk att forskarens 

egna uppfattningar gällande vad som anses relevant påverka studien. Detta eftersom 

insamlad data tolkas.  

 

Valet av denna metod skedde utifrån intresset att studera individers lärande i relation till den 

kontext det förekommer i. Detta kan uppfattas likartat med en naturalistisk tradition. Bryman 

(2011) menar att detta innebär att förståelse skapas utifrån individers samspel i naturliga 

situationer. Detta eftersom samspel av något slag, mellan lärare och elever eller elever 

emellan, sker i undervisningen som observeras i autentiska situationer. Stor mängd data 

insamlades under relativt kort tid i förhållande till tidsaspekten. Det kan därmed uppfattas 

positivt. Insamling av data utfördes övervägande genom videoinspelning parallellt med 

ljudupptagningar, fältanteckningar samt fotografering. För att undvika ovanstående 

svårigheter vid deltagande observation följdes Brymans råd att fastställa deltaganderollen 

innan påbörjad datainsamling. Rollen vid denna studie var det Bryman benämner som 

observatör-som-deltagare. Forskarens huvudsakliga uppgift är då att i princip verka som 

intervjuare och observatör. Delaktighetsnivån är inte helt utan samspel, samspelet är dock 

inte fullständigt. Denna roll valdes för att å ena sidan bevara distans till elever och lärare, för 

att inte utveckla relationer skulle missgynna resultatet. Å andra sidan för att studien tar 

hänsyn till interaktionen mellan lärare, elever och miljö. Deltagande verksamheter valdes 

även ut genom att inte ha alltför nära relation till lärare och elever. 

Fokusgruppsintervju – Studie 2 

Bryman (2011) hävdar att fokuserade intervjuer kan utföras i så kallade fokusgrupper. 

Metoden är gynnsam då forskaren kan identifiera deltagarnas synsätt och åsikter gällande ett 

specifikt fenomen. Positivt är att deltagarna vid denna form av intervju kan utforska 

varandras skäl till existerande åsikter gällande fenomenet. Detta eftersom följdfrågor kan 

ställas och svar kan vidareutvecklas. För att uppnå detta är intervjusituationen förhållandevis 

ostrukturerad. Enlig Bryman har forskaren, vid en ostrukturerad intervju, en intervjuguide 
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med relativt avgränsade teman. Utgångspunkten är öppna frågor som relateras till en 

specifik situation. Denna situation ska vara central för både respondenter och forskaren. 

Respondenterna besitter möjlighet att diskutera aktuell frågeställning i grupp. Intervjuaren 

leder fokusgruppen, dock utan att vara alltför styrande. Därmed måste forskaren överlåta en 

del av kontrollen till deltagarna. Om diskussionen leder in på irrelevanta ting är det dock 

forskarens ansvar att vägleda respondenterna in på temat igen. Vidare framhäver Bryman att 

resultatet från en fokusgruppsintervju optimeras om den kan spelas in och därefter 

transkriberas. Detta för att ha kontroll på vad som sägs samt vem som säger vad. Bryman 

framhäver dock att transkribering av fokusgruppsintervjuer är tidskrävande och 

komplicerade. Detta för att forskaren måste hålla ordning både på vad som sägs och vem 

som säger det. Människors röster kan ibland vara svåra att urskilja och deltagarna kan prata i 

munnen på varandra. Vid denna intervjuform uppstår även stora mängder data under kort 

tid. Ytterligare problematik är att vissa gruppeffekter kan uppstå när flera deltagare 

intervjuas samtidigt. Exempelvis via tystlåtna deltagare eller sådana som inte låter andra 

komma till tals.  

Urval 

Nedan följer beskrivning av urvalsförfarandet, lärare och elever som deltagit vid 

observationerna (studie 1) samt lärare som deltagit vid fokusgruppsintervjun (studie 2).  

 

Studie 1 och studie 2 genomfördes utifrån en kombination av bekvämlighetsurval och 

målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) är bekvämlighetsurval att individer som finns 

tillgängliga för forskaren nyttjas som deltagare till studien. Målinriktat urval innebär att 

deltagarna väljs ut strategiskt. Därmed görs urval av platser och personer utifrån relevans i 

relation till studiens frågeställningar. Syftet med den målinriktade urvalsstrategin till denna 

studie var för det första att säkerställa att matematiskt arbete med stöd av laborativt material 

förekom i verksamheterna. För det andra att lärare kunde delta i intervjun och är behöriga 

och verksamma lärare som bedriver matematikundervisning inom årskurserna F-3. De två 

urvalsstrategierna kombinerades eftersom enbart nyttjande av bekvämlighetsurval möjligen 

inte skulle uppfylla kriterierna gällande laborativt material samt elever och lärare inom 

ramen för F-3. 
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Deltagande observation – Studie 1 

Studiens observationsdel utfördes i tre verksamheter. Tre klasslärare i årskurs 1, 2 och 3 

deltog med deras elever. Vid urvalsförfarandet kontaktades lärare för förfrågan. Lärarna var 

sedan tidigare kända för mig, dock fanns en relation till enbart en av de tre deltagande 

lärarna. Detta innebar att jag mött alla deltagande lärare vid ett eller flera tillfällen innan 

denna studie påbörjades. Alla verksamheter som deltog befinner sig i samma kommun men i 

två skilda rektorsområden. Lärarna i årskurs 1 och 2 arbetar på samma skola, läraren i 

årskurs 3 arbetar på en annan skola. Den första verksamheten, som i detta arbete tituleras 

som Blåklinten, är en årskurs 1. Klassläraren är 40 år och har arbetat som lärare i 17 år. Den 

andra verksamheten, årskurs 2, benämns som Gullvivan. Läraren i denna klass är 45 år och 

har arbetat som lärare i 20 år. Den tredje verksamheten, Tussilagon, är en årskurs 3. 

Klassläraren är 52 år och har varit verksam lärare i 25 år. Motivet till de skilda årskurserna 

som deltog i studien är att få uppfattningen av ett helhetsperspektiv gällande årskurserna F-

3. Detta för att uppnå studiens syfte att granska möjligheten till utvecklandet av matematiska 

kompetenser i de tidiga skolåren. Observationer av miljön i dessa klasser utfördes för att 

kunna besvara studiens första frågeställning: Hur tillgängliggörs laborativt material i 

klassrummet? I de tre klasserna observerades även den naturligt förekommande 

undervisningen, vilket innebar att jag inte styrt undervisningsinnehållet. Därmed förekom 

undervisning både med och utan laborativt material. I studiens resultat presenteras dock 

enbart delarna av matematikundervisningen som inbegrep arbete med stöd av laborativt 

material. Detta för att besvara studiens andra frågeställning: Hur används laborativt material 

i matematikundervisningen för elevers möjlighet att utveckla innehållslig matematisk 

förståelse? 

Fokusgruppsintervju – Studie 2 

Bryman (2011) menar att alla som uppfattar intervjutemat som relevant kan delta vid 

fokusgruppsintervjuer. Vanligen behöver respondenterna dock uppfylla vissa kriterier och 

tillhöra en viss kategori för att kunna delta. Urvalet inbegriper även övervägande om 

deltagarna ska vara kända eller okända för varandra. Det råder dock skilda uppfattningar om 

vad som är mest gynnsamt i relation till forskningsresultatet. Gällande denna studie 

uppfattade alla deltagare temat som relevant. De tillhör även kategorin lärare inom åldrarna 

F-3 samt uppfyller kriterierna gällande att de undervisar i matematik, kunde delta i studien 

samt har någon uppfattning om laborativt material. Dessa kriterier var urvalets utgångspunkt 

eftersom de var nödvändiga i relation till uppfyllandet av studiens syfte och tredje 
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frågeställning: Vilka synsätt präglar lärares uppfattning av det laborativa materialets 

användning i undervisningen? 

Genomförande 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid utförandet av datainsamling till studie 1 och studie 2. 

Studie 1 genomfördes under vårterminen 2015 i två skilda skolor i Östra Mellansverige. 

Studie 2 genomfördes under samma tidsperiod och samma del av landet på en skola. 

Beträffande studie 1 utgår beskrivandet från hur kontakt togs med lärare, hur 

vårdnadshavare informerades samt hur den genomfördes. Därefter redovisas rekrytering av 

lärare samt genomförande av studie 2.   

Deltagande observation – Studie 1 

För att rekrytera lärare som ville delta i observation av undervisningen besöktes två lärare 

för förfrågan. Dessa lärare arbetar i årskurs 1 och 2. Jag har utfört verksamhetsförlagd 

utbildning på den aktuella skolan. Dock förekom ingen relation till dessa lärare. Båda 

tackade ja till deltagande. För att få tillträde till observation av ett tredje klassrum 

kontaktades handledaren jag hade under verksamhetsförlagd utbildning år 2011 via mail. 

Även denna lärare tackade ja till deltagande. Efter de positiva svaren lämnades 

informationsbrev till vårdnadshavare till alla tre lärare. Brevet innefattade information om 

mig, studiens syfte, vad insamlad data användes till, tillvägagångssätt, etiska regler samt 

kontaktuppgifter till mig samt min handledare (Bilaga I). En överenskommelse med de tre 

klasslärarna resulterad i att de ansvarade för utlämnande och insamlande av 

informationsbreven till vårdnadshavare. Elevernas vårdnadshavares underskrift erfordrades 

för elevernas deltagande. Enstaka elever med tillhörande vårdnadshavare som inte medgivit 

godkännande för deltagande medverkade ej i studie 1.  

 

Observationerna utfördes i tre verksamheter. Målet var att observera 

matematikundervisningen i vardera klass i lika stor utsträckning. Då detta inte var möjligt på 

grund av olika skäl skiljer sig sammanlagd observationstid åt. Blåklintens undervisning 

observerades 2 timmar och 30 minuter, Gullvivans observerades 1 timme och 50 minuter 

och Tussilagons matematikundervisning observerades 2 timmar och 55 minuter. Gemensamt 

är dock att flera observationer utfördes i alla tre klasser. Undervisningen i alla klasser 

dokumenterades med videoinspelning, ljudinspelning, fältanteckningar samt fotografering. 

Detta för att anpassa dokumentationsform till aktuell situation. Samma dag som vardera 
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observation utfördes transkriberades ljudinspelningssekvenserna.  Även anteckningarna 

bearbetades genom att de skrevs om på datorn och placerades i ordningsföljd med övrigt 

insamlat material. Detta utfördes i direkt anslutning till avslutad observation för att bevara 

verklighetsuppfattningen av den upplevda undervisningen och därmed inte gå miste om 

betydande data. Ytterligare gemensamt är att både lärare, elever och material som användes 

vid undervisningen observerades i alla verksamheter. Detta för att alla dessa faktorer var en 

del av undervisningen. Både enskilt arbete, grupparbete och undervisning i helklass 

studerades. Syftet med detta var att se helheten i undervisningen för att få en 

verklighetstrogen bild av elevers möjlighet till utvecklande av matematiska kompetenser. 

Som tidigare nämnts krävs variation för att uppnå möjligheten att utveckla matematisk 

kompetens, vilket ytterligare var ett skäl till att ovanstående arbetsformer granskades. Vid 

observationstillfällena i alla klasser var min roll passiv vid genomgångar. Vid arbete i grupp, 

par eller enskilt var min roll mer aktiv. Detta genom att jag exempelvis ställde frågor om hur 

eleverna tänkte i vissa situationer. Utöver observationerna av undervisningen studerades 

klassrumsmiljön vid ett tillfälle i varje klass. Vid dessa tillfällen dokumenterades insamlad 

data med anteckningar gällande typ av material och placering. Anteckningarna 

kompletterades även fotografering. Detta för att få mer verklighetstrogen uppfattning av 

miljön vid analysarbetet. Nedan beskrivs genomförandet i vardera verksamhet. 

 

I Blåklinten utfördes fyra observationer. Inledningsvis observerades miljön gällande vilket 

material som fanns tillgängligt. Dessutom studerades placering av laborativt material i 

klassrummet. Observationen av miljön utfördes efter avslutad skoldag då inga elever 

vistades i klassrummet. Detta för att få tydligare överblick och kunna utföra noggrannare 

granskning av det laborativa materialet. Därefter studerades tre undervisningstillfällen i 

denna klass. I Gullvivan utfördes likartad miljöobservation som i Blåklinten. Därefter 

utfördes tre observationstillfällen av matematikundervisning även i denna klass. Det som 

skilde dessa verksamheter åt var Blåklintens sammanlagda observationstid var längre än 

Gullvivans. I Tussilagon observerades två längre undervisningstillfällen. Därefter 

granskades miljön på likasinnat sätt som i övriga verksamheter.  

Fokusgruppsintervju – Studie 2 

Gällande fokusgruppsintervjun fick jag råd av min handledare vid den avslutande 

verksamhetsförlagda utbildningen att utföra denna vid matematiklyftet. Sex lärare i årskurs 

1-3 samt tre speciallärare från tre skolor i den aktuella kommunen medverkade vid denna 
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utbildning. Inledningsvis talade jag med de två personerna som ansvarade för 

matematiklyftet. Jag fick direkt godkännande att utföra intervjun under avsatt tid för 

matematiklyftet. Nästkommande vecka förfrågades medverkande lärare gällande deltagande. 

Även dessa tackade ja. Jag informerade om studiens syfte, vad insamlad data skulle 

användas till, intervjuns ungefärliga tidslängd, etiska regler samt studiens tillgänglighet.  

Vid genomförandet av intervjun uppstod dock bortfall av deltagare. Det slutliga antalet 

respondenter blev fem lärare som undervisar i årskurs 1-3 samt en speciallärare.  

 

Innan intervjun utfördes följdes rådet från Bryman (2011) att konstruera en intervjuguide 

(Bilaga II). För skapandet av meningsfulla frågor fanns ständigt studiens tredje 

frågeställning som grund. Detta för att möjliggöra besvarandet av frågeställning. Holkier 

(2010) menar att intervjuguiden ska uttrycka undersökningens kunskapsintresse. Intervjun 

genomfördes utifrån det Holkier benämner som öppna modellen. Detta innebar att 

deltagarna i fokusgruppen hade möjlighet att, inom ramen för ämnet, säga vad de ville samt 

välja hur de skulle säga det. Frågor som ställdes var få och öppna. Detta för att nå 

deltagarnas perspektiv. Holkier påtalar att trattmodellen är en bra grund till en intervjuguide 

med fokus på öppna frågor. Denna modell utgår från mycket öppna inledningsfrågor där 

respondenterna får berätta utifrån egna erfarenheter. Därefter fortlöper intervjun med mer 

inriktade frågor. Trattmodellen nyttjades vid konstruerandet av frågeguiden. Inledningsvis 

berättade respondenterna bom sig själva. Därefter ställdes en öppen inledningsfråga i 

relation till studiens frågeställning. Hjälpfrågor konstruerades i syfte att ställas vid behov.  

 

Intervjun utfördes på eftermiddagen i ett klassrum, vilket medförde ostörd miljö. Vid 

tillfället då intervjun skedde informerades respondenterna återigen gällande studiens mål och 

syfte, viktiga regler vid utförandet samt de forskningsetiska principerna. Vid detta tillfälle 

informerades även deltagarna om vad insamlat material skulle användas till. Ytterligare 

förklarades intervjuns ungefärliga tidslängd samt att ljudinspelning skulle ske för att kunna 

transkribera och analysera datan. Då intervjuguidens frågor besvarats sammanfattades 

intervjun och deltagarna tillfrågades om de ville tillägga något. Därefter avslutades 

intervjun. Samma dag som intervjun utfördes transkriberades den i sin helhet. Sammanlagd 

intervjutid för transkribering blev 25 minuter. Intervjun bearbetades och sammanställdes 

innan resultatet analyserades.  
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Analys 

Följande avsnitt beskriver analysprocessen för de två datainsamlingsmetoderna deltagande 

observation (studie 1) och fokusgruppsintervju (studie 2). Inledningsvis beskrivs studiens 

metodologi. Därefter presenteras hur analysarbetet utfördes. Avslutningsvis redogörs mer 

ingående för hur analys genomförts av insamlat material gällande deltagande observation 

och fokusgruppsintervju. En figur av tillvägagångssättet presenteras efter vardera 

datainsamlingsmetod. 

 

Fejes och Thornberg (2009) betonar att datainsamlingsmetod och analysmetod bör 

överensstämma. Detta för att studiens resultat uppnår högre kvalitet. För analys av insamlad 

data gällande deltagande observation och fokusgruppsintervju, identifierades karaktäristiska 

mönster i relation till båda studiens frågeställningar. Tolkningsprocesserna utgick därmed 

från vad det empiriska materialet visade utifrån identifierbara mönster. Utifrån ovanstående 

kan det konstateras att denna studie utgår från en induktiv analys. Enligt Fejes och 

Thornberg (2009) innebär induktiv metodologi att generella slutsatser gällande aktuellt 

fenomen dras utifrån erfarenheter och observation. Sohlberg och Sohlberg (2008, refererad i 

Fejes och Thornberg, 2009) menar dock att slutsatserna som dras utifrån denna metodologi 

aldrig är bindande. Detta eftersom det alltid finns möjlighet att framtida observationer 

innefattar undantag i relation till tidigare utförda observationer.  

 

För analys av insamlad data, både gällande studie 1 och studie 2, utfördes kvalitativ 

innehållsanalys. Bryman (2011) hävdar att detta är en flexibel metod som kan nyttjas på 

skilda kvalitativa datainsamlingsmetoder. Tillvägagångssättet utgår, enligt Bryman, från att 

insamlat material studeras flertalet gånger genom att det läses genom. Vid denna process 

söks bakomliggande fraser och meningar som är meningsbärande och aktuella i relation till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Sedan sorteras dessa i skilda kategorier. All data 

analyserades utifrån stegen för kvalitativ innehållsanalys som presenteras av Graneheim och 

Lundman (2004). Graneheim och Lundman menat att analysenheten, texten, inledningsvis 

läses flertalet gånger. Detta för att få helhetskänsla av materialet. Därefter identifieras 

meningsbärande fraser och meningar i relation till studiens syfte och frågeställning. Det är 

dock viktigt att sammanhanget inte förloras då detta utförs. Därmed krävs att omgivande text 

tillvaratas. Sedan utförs koncentrering av de utvalda meningsbärande enheterna. Detta 

innebär, enligt Graneheim och Lundman, att enheterna förkortas i syftet att bli mer 

lätthanterliga. Därefter kodas enheten utifrån dess centrala innehåll. Nästkommande steg 
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inbegriper gruppering av koder med gemensamt innehåll. Dessa grupperingar utgör 

kategorier. Vardera kategori namnges i relation till koderna i gruppen. Avslutningsvis kan 

ett tema skapas genom identifiering av datas bakomliggande mening. Detta utgörs av 

gemensamma aspekter som förekommer i alla kategorier. Graneheim och Lundman 

framhåller att en kvalitativ innehållsanalys kan utföras flertalet gånger på skilda 

abstraktionsnivåer. Detta för att relevant data inte ska förloras om ingen lämplig kategori 

finns. Ovanstående utgjorde därmed grunden för analysarbetet av all insamlad data till denna 

studie. Nedan presenteras hur detta utfördes i relation till vardera insamlingsmetod.  

Deltagande observation – Studie 1 

För analys av insamlad data gällande deltagande observation studerades först allt material 

flertalet gånger för att få en helhetsuppfattning. Detta genom att utgå från en klass åt gången. 

Videoinspelningarna, de transkriberade ljudinspelningarna, fältanteckningarna samt 

fotografierna studerades i den ordning de insamlats. Detta för att få en korrekt uppfattning 

av materialets helhet. Sedan påbörjades den mer djupgående analysprocessen. Detta utifrån 

studiens första och andra frågeställning gällande laborativt material i klassrummet samt 

elevers möjlighet att utveckla matematiska kompetenser med stöd av laborativt material. 

Även vid detta arbete fokuserades en verksamhet i taget. Detta för att få så korrekt 

uppfattning som möjligt av vardera klass. I varje observerad verksamhet fastställdes 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna i videoinspelningarna samt dess 

sammanhang transkriberades. Detta för att få allt relevant material transkriberat. Därefter 

koncentrerades alla utvalda delar i en verksamhet i taget, vilka sedan kodades. Därefter 

kategoriserades alla kodade enheter. Även den slutliga identifieringen av observationernas 

tema utfördes i vardera verksamhet. Detta för att fastställa centrala delar av undervisningens 

innehåll i de olika klasserna. Avslutningsvis utfördes processen ytterligare en gång för att 

säkerställa att relevant data inte skulle gå förlorat. Därmed följdes Graneheim och Lundman 

råd att utföra analys flera gånger och på olika abstraktionsnivåer. 

 

Figur 1 presenterar en kortfattad beskrivning av hur analysen av de deltagande 

observationerna i vardera verksamhet genomförts. 
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Figur 1: Egen figur utifrån Graneheim och Lundman (2004) steg för kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Fokusgruppsintervju – Studie 2 

En första analys utfördes för att identifiera fokusgruppsintervjuns helhet. Detta genom att 

den transkriberade intervjun lästes igenom upprepade gånger. Därefter utfördes djupare 

analys av intervjumaterialet. Detta utifrån studies syfte och frågeställning gällande vilka 

synsätt som präglar lärares uppfattning av det laborativa materialets användning i relation till 

matematiska kompetenser. Därefter identifierades meningsbärande enheter i form av fraser 

och meningar. Sedan förkortades dessa stycken. Därmed utfördes koncentrering av 

enheterna. Dessa kodades sedan för att därefter grupperas och skapa kategorier. Slutligen 

identifierades intervjuns tema. Vid utförandet av analysarbetet för fokusgruppsintervjun 

följdes Graneheim och Lundmans råd att utföra processen mer än en gång. Detta för att inte 

gå miste om betydelsefulla delar av datan. Då Graneheim och Lundman framhäver att 

kvalitativ innehållsanalys med fördel kan utföras på skilda abstraktionsnivåer utfördes 

ytterligare analys då kategorierna färdigställts.  

 

Figur 2 beskriver kortfattat hur analysarbetet av fokusgruppsintervjun utförts. 
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Figur 2: Egen figur utifrån Graneheim och Lundman (2004) steg för kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Forskningsetiska överväganden 

Nedan presenteras betydelsen av forskningsetiska överväganden och de forskningsetiska 

principerna. Slutligen beskrivs de överväganden som utfördes vid denna studie. 

 

Etikprövningslag (SFS 2003:460) syftar till att skydda enskilda individer samt respektera 

människovärde vid utförandet av forskning. Vetenskapsrådet (2011) menar att överväganden 

mellan samhälleliga krav på god forskningskvalitet och bildandet av ny kunskap samt 

individers rätt att beskyddas från kränkning och skada måste utföras. Vetenskapsrådet tar 

upp fyra rådande forskningsetiska principer som överlappar varandra och ska beaktas vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informations-, samtyckes-, nyttjande- samt 

konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet framhäver att samtyckes- och informationskravet 

handlar om att alla medverkande ska få information om forskningen samt själva besluta om 

deltagande. Konfidentialitets- samt nyttjandekravet behandlar aspekter gällande att 

information som framkommer vid forskning inte ska ha möjlighet att nå obehöriga.  

Vid denna studie togs hänsyn till informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2011). Detta genom att deltagarna informerades noggrant angående studien och dess syfte. 

De förfrågade deltagarna fick även själva välja om de ville medverka i studien eller ej. Vid 

skriftlig information till lärare kompletterades informationen ytterligare vid besök. Vid alla 

utförda datainsamlingstillfällen hade lärare möjlighet att ställa frågor gällande studien. 

Eleverna informerades angående studien vid besök i klassen innan påbörjad datainsamling. 

De hade möjlighet att ställa frågor efter informationen förmedlats samt under 

observationstillfällena. Dessutom informerades deltagarna att de närsomhelst under studiens 

gång har möjlighet att avbryta sin medverkan. Eftersom studien innefattade minderåriga 

elever informerades även vårdnadshavare och deras samtycke krävdes för barnens 

medverkan. Elever med vårdnadshavare som inte medgav samtycke till medverkan deltog 

inte då observation utfördes. Med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011) 

förvarades all insamlad data; fotografier, videoinspelningar, ljudinspelningar samt 

anteckningar, så ingen annan än jag hade tillgång till dessa. Studiens deltagare, klasser och 

skolors namn, har fingerats vid såväl datainsamling, analys och publicering av arbetet. Även 

detaljer, som inte är av värde för studiens resultat, har utelämnats. Detta för att försvåra 

identifiering av platser och personer. I enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) 

användes enbart insamlad data som material till studien. När detta arbete är godkänt 

makuleras allt insamlat material.  
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6 Resultat 

I följande kapitel presenteras inledningsvis resultatet för studie 1. Därefter sker en 

redogörelse för resultatet utifrån studie 2. Vardera avsnitt avslutas med en sammanfattning 

med tillhörande tabell av de funna resultaten.  

Studie 1 

Nedan beskrivs resultatet av de observerade klassrumsmiljöerna. De funna kategorierna vid 

analys av miljön är synligt laborativt material, mindre synligt laborativt material samt dolt 

laborativt material.  Därefter presenteras resultatet av observerad undervisning. 

Presentationen utgår från fenomen gällande hur materialet används i relation till matematiskt 

innehåll. De funna kategorierna är möjlighet till utvecklad vardagsanknuten förståelse, 

möjlighet till utvecklad geometrisk förståelse samt möjlighet till utvecklad aritmetisk 

förståelse. 

Laborativt material i klassrummen 

Följande avsnitt behandlar resultatet gällande tillgängligheten av material i de tre 

observerade klassrumsmiljöerna. Resultatet presenteras utifrån kategorierna synligt 

laborativt material, mindre synligt laborativt material och dolt laborativt material.   

Synligt laborativt material 

I Blåklintens klassrum observerades matematiskt material uppsatt på väggar. Exempelvis 

talraden 1-100, plansch med representationsformer av talen 1-10, tiokamrater samt bilder 

som visade olika viktenheter. Även i Gullvivans klassrum observerades synliga matematiska 

redskap uppsatta på väggar. Exempelvis en affisch med representationsformer av talen 1-10, 

talraden 1-100, tiokamrater samt en plansch med två- och tredimensionella geometriska 

figurer. I Tussilagons klassrum identifierades ett redskap uppsatt på väggen. Detta i form av 

en tavla som illustrerade talområdet 1-100 i numerisk ordning. 

Mindre synligt laborativt material  

I Blåklintens klassrum fanns en hylla med laborativt material. Detta material var fritt 

tillgängligt för eleverna under matematiklektionerna. Exempel på material var knappar i 

olika färger och storlekar, pastasnäckor, linjaler, bollar i skilda storlekar och färger, 

miniräknare, låtsatspengar 1 kr-500 kr, sexsidiga tärningar, klockor, tvådimensionella 

geometriska figurer, sifferkort samt prickkort. Även i Gullvivans klassrum fanns hyllplan 

med laborativt material, vilket var fritt tillgängligt för eleverna under matematiklektionerna. 
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Exempel på material var blå knappar i samma form och storlek, linjaler, låtsatspengar 1 kr-

10 kr, sexsidiga tärningar, en klocka, tvådimensionella geometriska figurer, sifferkort samt 

en kulram. Tussilagons klassrum hade en bänk med laborativt material. Exempelvis 

kortlekar, linjaler, klockor, måttband, tidtagarur, knappar, klockor, låtsatspengar av 

valörerna 1kr-500kr samt tangram. Detta material var fritt tillgängligt för eleverna under 

matematiklektionerna om läraren inte uppmanat till något annat. 

Dolt laborativt material  

I alla tre klassrum identifierades ytterligare material som dock inte var synligt. I Blåklintens 

och Tussilagons klassrum fanns material i skåp och lådor, vilket nyttjades vid behov. 

Gullvivan hade laborativt material i en låda som användes vid behov. Vardera elev i denna 

klass hade även en egen matematiklåda med material som fick nyttjas under lektionerna. 

Lådan innehöll en egentillverkad analog klocka, piprensare med 2-skutt (0-20), en 

hundraruta, låtsatspengar med valörerna 1 kr-500 kr, tiostavar och entalskuber samt en bild 

med talen 1-100 i numerisk ordning.  

Matematikundervisning med laborativt material som redskap 

Nedan beskrivs resultatet av observerad undervisning gällande elevers möjlighet att utveckla 

innehållslig matematisk förståelse med stöd av laborativt material. Presentationen utgår från 

de funna kategorierna möjlighet till utvecklad vardagsanknuten förståelse, möjlighet till 

utvecklad geometrisk förståelse samt möjlighet till utvecklad aritmetisk förståelse. 

Möjlighet till utvecklad vardagsanknuten förståelse 

Eleverna i klassen Blåklinten besökte parvis affären ”HEMKÖP” i rummet intill 

klassrummet för att vara kund och expedit. Talområdet 0-20 fokuserades. Processen hade 

tidigare utförts inom talområdet 0-10. Innan arbetsområdet med affären påbörjades 

instruerade läraren eleverna gällande tillvägagångssättet. I klassens affär fanns en 

kassaapparat med valörerna 1kr-10.000kr. Vid entrén satt rabattkuponger uppsatta. Det 

fanns sju varor att handla och vissa varor förekom i högre antal än ett. Prislapparna visade 

dock varans styckpris. Följande excerpt illustrerar två elevers genomförande av att agera 

kund och kassör. Resursläraren, som medverkade vid tillfället, gav eleven som skulle vara 

kund 20 kronor. Eleven fick valfritt välja varor innan betalningen skulle ske till expediten.  

 

01 E1: (väljer varor som inte ska överstiga summan 20 kr) Jag taaar dom häär och dom här 

(ställer varorna på bordet vid kassören). 

02 E2: Mm aha. Då bli deeeet (tänker några sekunder), 7 kronor. 
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03 E1: (lämnar tjugolappen till kassören). 

04 RL: Tänk nu på vad jag visa er på tavlan förra veckan. Ska jag hjälpa dig lite? 

05 E2: Mm. 

06 RL: Det kostar 7 kronor va? 

07 E2: Ja. 

08 RL: O du fick en tjuga? 

09 E2: Ja. 

10 RL: Då lägger du den där (RL tar tjugolappen ur kassaapparaten och placerar den bredvid). 

Annars kanske E1 säger ”Du fick ju hundra kronor av mig”. Då vet ju du hur mycket pengar du 

fick o att pengarna ligger här. Okej, 7 kronor, titta här. Åtta (E2 lägger samtidigt upp en 

enkrona). 

11 E2 och RL: Nio, tio. (E2 och RL räknar i kör samtidigt som E2 tar upp enkronor ur kassan, 

E2 tar därefter upp en tia ur kassaapparaten). 

12 E2: Tjugo. 

13 RL: Eeeexakt! Stämmer det E1? 

14 E1: Jaaaapp det stämmer. 

 
Utifrån ovanstående excerpt har jag identifierat att undervisning med stöd av laborativt 

material kan resultera i utvecklad förståelse för matematikens vardagsrelevans. Detta 

eftersom E1 och E2 innehar roller som individer har i vardagssituationer. Utförandet av köp 

sker i vardagliga sammanhang och rollen som expedit är yrkesrelaterad. E1 valde på eget 

initiativ varor utifrån summan pengar som fanns att tillgå (rad 01), betalade (rad 03) samt 

kontrollerade växeln (rad 14). Detta var utgångspunkten då jag urskilde att E1 agerade på 

likartat sätt som i vardagssammanhang. E2 beräknade summan (rad 02), tog emot pengar 

(rad 03) samt beräknade hur mycket kunden skulle få tillbaka (rad 10-12). Utifrån E2 

uppmärksammande jag att E2 utförde rollen expediter intar i vardagen.  

 
I Gullvivan arbetade eleverna med analog och digital klocka. Vid introduktionen hade 

läraren en analog klocka där tider ställdes in. Dessa relaterades till, för eleverna, redan kända 

klockslag samt till digital tid som läraren skrivit vid schemat för dagen. Exempel på 

klockslag är halv tio då eleverna går på rast och tio då rasten slutar. Läraren tydliggjorde 

även att vardagligt språk vanligtvis inbegriper uttryck så som halv tio men vid digital tid 

uttrycks nio trettio. Ytterligare kopplingar som utfördes vid introduktionen var att trettio 

minuter är detsamma som en halvtimma, att sextio minuter motsvarar en timma samt att 

femton minuter är detsamma som en kvart. Följande excerpt visar dialog mellan läraren och 

en elev vid introduktionen. Det handlar om att femton minuter är detsamma som en kvart. 

De hade identifierat att en kvart gått när den långa visaren förflyttats från tolvan till trean.  
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01 E: En kvart är samma som femton minuter.  

02 L: Hur vet man det då? 

03 E: För det går fem minuter för varje siffra på klockan. 

04 L: Precis. 

05 E: Det är ju 5-skutt. 

 

Exemplet ovan var utgångspunkt då jag uppmärksammade att undervisningen gällande 

analoga och digitala klockan har tydlig koppling till vardagen. Detta eftersom begreppet 

kvart sammankopplas med dess innebörd av femton minuter (rad 01), vilket är nödvändig 

vardaglig kunskap. Även då E1 benämner att det går fem minuter mellan varje siffra på 

klockan (rad 03) urskilde jag relevant vardagskunskap. Detta eftersom fem minuter 

förekommer i vardagen. E1 visar även en strategi för att identifiera tid genom att veta att det 

går fem minuter mellan varje siffra på klockan (rad 03) samt genom att relatera detta till 5-

skutt (rad 05). Denna strategi kan nyttjas i vardagen för att fastställa skilda klockslag.  

 

Därefter berättade läraren i Gullvivan att eleverna skulle arbeta i par. En elev hämtade 

klockan i sin egen låda med laborativt material, den andra eleven använde en skrivtavla. Ena 

eleven ställde in en tid, viktigt var att eleven själv visste klockslaget som ställts in. Därefter 

visade eleven den inställda tiden för den andra eleven. Eleven med skrivtavlan skrev då 

tiden på valfritt sätt. Inställning av klockslag och skrivandet utfördes varannan gång i paren. 

Nedanstående excerpt illustrerar situationen då två elever utför uppgiften.  

  

01 E1: Den där måste va ungefär där då (ställer in tiden). Sådär ungefär (visar klockan och har 

ställt in tiden 11.35). Vilken tid är det? 

02 E2: Hmmm, fem över halv tolv. 

03 E1: Nej. 

04 E2: Jo den är väl fem över halv tolv. 

05 E1: Nej det är inte fem över halv tolv. Det där är den korta (pekar på korta visaren), den 

visar att det är pytteliten bit kvar till tolvan. O den långa kan ja inte säga för då säger ja ju va 

klockan är. 

06 E2: Jaha tjugo i tolv. 

07 E1: Nej! 

08 E2: Asså kvart i tolv. 

09 E1: Nej. Ska ja säga? 

10 E2: Mm. 

11 E1: Tjugofem minuter i tolv. 
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12 E3: (eleven bakom, E3, har lyssnat på resonemanget). Jag vet ett annat sätt man kan säga 

tjugofem minuter i tolv på, ja tror det, fem över halv tolv. 

13 E2: Amen jaaaa sa det! 

14 E1: Ja just det, fem över halv tolv. 

15 E2: Där ser du! Ja sa rätt! 

 
Utifrån ovanstående excerpt har jag identifierat att eleverna via denna typ av undervisning 

har möjlighet att uppfatta matematikens vardagliga betydelse. Detta eftersom de övar på att 

ställa in tid samt identifiera tid, vilket kontinuerligt utförs i vardagliga sammanhang. Jag har 

uppmärksammat att E1, som ställer in tiden (rad 01), får öva på att ställa in korrekt tid på 

klockan men även veta vilket klockslag som ställts in (rad 11). Detta eftersom E1 behöver 

kunskap om aktuellt klockslag då E2 ska identifiera detta. Jag har även urskilt att E2 övar på 

att fastställa klockslaget E1 ställt in (rad 02). Både E1 (rad 02) och E2 och E3 (rad 12) övar 

på uttrycket ”fem över halv”, vilket är ett uttryck som används i vardagen vid samtal om tid. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att laborativt material kan användas för att relatera 

matematiken till vardagssituationer. Gällande undervisningen i affären sker detta i nära 

anknytning till upplevelser i vardagen. Detta eftersom köp kontinuerligt utförs. Därmed är 

det av stort värde att eleverna har möjlighet att uppfatta matematikens relevans i dessa 

situationer.  Även gällande undervisningen om analog och digital tid har jag urskilt tydlig 

vardaglig koppling. Detta eftersom inställning och identifiering av tid samt uppfattning om 

innebörden av begreppen kvart, fem över halv, halvtimme och timme är relevant i vardagen.  

Möjlighet till utvecklad geometrisk förståelse 

I Blåklinten förekom undervisning gällande tvådimensionella geometriska former. Läraren 

introducerade genom repetition av formernas namn och egenskaper. Uppgiften utfördes i 

par. Eleverna hade material i form av kvadrat, cirkel, triangel samt rektangel. En elev valde 

form utan att den andra visste vilken form det var. Denna skulle sedan utifrån matematiska 

egenskaper beskrivas och den andra eleven skulle identifiera formen. Klassläraren 

tydliggjorde att eleverna gärna fick ställa frågor och stötta varandra om svårigheter uppkom 

vid arbetsgången. Därefter besvarade läraren elevernas frågor innan arbetet påbörjades. 

Nedan presenteras två elevers utförande av uppgiften att beskriva geometriska former.  

 

01 E1: Vad är det för en form som har tre sidor och tre hörn? Vad är det? 

02 E2: Triangel. 

03 E1: Braaa, det va rätt! Din tur nu! (överlämnar formerna till E2). Du tappa cirkeln. 
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04 E2: Mm (plockar inte upp cirkeln). Ja har en som har fyra sidor och fyra hörn o dom är lika 

långa. 

05 E1: (tänker några sekunder). Kvadrat! 

06 E2: Ja! 

07 E1: Braaa (klappar händerna). Jag går och hämtar cirkeln. 

08 E2: Jag tar upp den (överlämnar formerna till E1). 

09 E1: Jag har en form som är helrund och har inga hörn o den. 

10 E2: Cirkel. 

 
Utifrån ovanstående excerpt har jag identifierat att eleverna med stöd av laborativt material 

har möjlighet att utveckla sin förståelse för geometriska former. Detta eftersom E1 beskriver 

formen triangel utifrån dess egenskaper gällande sidor och hörn (rad 01) samt cirkeln (rad 

09). Även E2 beskriver formen kvadrats egenskaper gällande sidor och hörn (rad 04). Jag 

har även urskilt att E1 använder korrekta matematiska begrepp i relation till geometriska 

former. Dessa är cirkel (rad 03, 07) och kvadrat (rad 05). Även E2 nyttjar korrekta 

matematiska begrepp. Dessa är triangel (rad 02) samt cirkel (rad 10). 

 
I Tussilagon utfördes en problemlösningsuppgift. Vid introduktionen berättade läraren att 

eleverna fick lösa uppgiften med valfri representationsform. Läraren visade även materialet 

multilinkkuber som fick användas. När läraren presenterade multilinkkuberna tydliggjordes 

att de enbart skulle användas i relation till aktuell uppgift. Därefter hjälptes läraren och 

eleverna åt att sammanställa de steg som ska gås igenom vid lösandet av ett problem. Sedan 

påbörjade eleverna uppgiften genom att läsa den enskilt, därefter arbeta i par. Figur 3 

presenterar uppgiften eleverna skulle lösa. 

 

Figur 3: Visar uppgiften Kuben. 
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Nedanstående excerpt illustrerar samtal mellan två elever vid utförandet av uppgift A. De 

hade tidigare hämtat multilinkkuber och byggt ihop varsin större kub med 27 mindre kuber. 

 

01 E1: Hur är det om tre sidor är målade på en liten kub? 

02 E2: Ehh, kuben har i alla fall sex sidor. 

03 E1: Den här blir det ju då? (pekar på den lilla kuben i hörnet av den stora). Men då syns ju 

inte den? (menar sidan som sitter ihop med den andra raden). 

04 Jag: Ska den synas då? 

05 E1: Vet inte. 

06 E2: Det står ju att hon limmat ihop dom. 

07 E1: (tittar på den stora kuben och räknar hörnen). Aa o då blir det ju åtta. 

08 E2: (tittar på den stora kuben och tänker ett tag). Fyra, eftersom det är alla i hörnen. 

09 E1: O om man vänder den finns det ju en sida till. 

10 E2: Just det. 

11 E1: Mm o då är det ju fyra o fyra så då blir det ju åtta.  

 

Exemplet ovan var grunden då jag urskilde att laborativt material kan användas för elevers 

möjlighet till utvecklad kunskap inom området geometri. Detta eftersom uppgiften utgår från 

den tredimensionella geometriska formen kub. Jag har uppmärksammat att E1 och E2 för 

dialog i relation till området geometri. E1 använder begreppet kub (rad 01) samt begreppet 

sida/sidor (rad 01, 09). Även E2 använder begreppet sidor (rad 02) och hörn (rad 08). Både 

E1 och E2 använder begreppen korrekt.  

 

När eleverna i Tussilagon arbetat i par utfördes genomgång gemensamt. Eleverna satt i en 

ring på golvet. Elever gick fram i paren de arbetat i med sig sitt material, högläste uppgiften 

och med materialet som redskap förklarade de hur uppgiften lösts. Nedanstående utdrag 

synliggör dialog mellan läraren och två elever vid den gemensamma genomgången.  

 

01 L: Vad är utmärkande för att det är en kub E1? 

02 E1: (tittar på sin egenkonstruerade kub) den har tre sidor på längden och tre sidor uppåt. 

03 L: (nickar) den har lika många kuber i botten, på längden, som den har uppåt, på höjden. 

Om jag har fyra kuber på längden o bara två uppåt, va blir det för figur då? E2. 

04 E2: Ett rätblock. 

05 L: (nickar) aa då blir det ett rätblock. Jätteviktigt o ha koll på det. Det måste va samma 

längd uppåt som det är på längden.  
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Exemplet ovan var utgångspunkt då jag uppmärksammade att eleverna har möjlighet att 

utveckla sin förståelse för andra geometriska former än den aktuella formen (kub) som 

konstruerades med materialet. Vidare har jag identifierat möjlighet för utvecklad förståelse 

för formen kub. Detta genom att E1 fastställer att kuben egenskap gällande längd och höjd 

genom att relatera till sin egen kub (rad 02). Jag har även urskilt att läraren gör eleverna 

uppmärksamma på relationen mellan kub och rätblock (rad 03), genom att påvisa skillnaden 

mellan dessa och ge eleverna möjlighet att identifiera aktuell figur, vilket E2 utför (rad 04). 

 

Nedan presenteras excerpt som illustrerar två elevers presentation av lösandet av uppgift A. 

Eleverna hade precis läst den inledande beskrivningen till uppgiften samt uppgift A.  
10 

 

01 E1: Vi tänkte att här är en sida o här är en sida o här är en sida (pekar på tre av sidorna av 

den stora kuben varje gång ordet sida sägs). O sen tänkte vi en, två, en, två, en, två o en, två 

(pekar på ett hörn av den stora kuben varje gång ett räkneord sägs) o sen tänkte vi att fyra plus 

fyra är åtta.  

02 E2: Eftersom att två där o två där (Pekar på två hörn på ovansidan och två hörn på 

undersidan av kuben) o två plus två är fyra, o sen två där o två där (Pekar på hörnen på 

ovansidan och undersidan på andra sidan av kuben) blir fyra, o fyra plus fyra blir åtta. 

03 L: Förstod ni vad dom förklarade? (frågar övriga elever). 

04 Alla elever: Jaaa. 

05 L: Istället för två där o två där, hur kan jag uttrycka mig då? 

06 E3: Tvååå kuber. 

07 L: Två kuber, var då? Där? Där? Eller där? Eller där? (pekar i olika riktningar när ordet där 

sägs). 

08 E3: Ovanför eller? 

09 L: Två kuber, överst o två kuber?  

10 E3: Underst.  

11 L: Förstår jag ytterligare bättre då än när jag bara säger där o där o där? (frågar alla elever). 

12 Alla elever: Aaaa. 

 

Utifrån ovanstående utdrag har jag identifierat att eleverna har möjlighet att utveckla sin 

förståelse för området geometri. Detta eftersom att den geometriska formen kub används vid 

presentationen, därmed är kuben representationsform. Kubens egenskaper behandlas. 

Eftersom E1 (rad 01) och E2 (rad 02) påvisar att de löst uppgiften innebär det att de har 

förståelse för begreppet sida. E3 framhäver även det geometriska begreppet kub (rad 06). 

Vidare har jag uppmärksammat att läraren inbjuder till att eleverna ska använda lägesord vid 

beskrivning av kuben (rad 05, 07, 09). Vilket E3 utför (rad 08, 10).  
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Nästkommande excerpt visar diskussionen som förs i helklass gällande uppgift C. Eleverna 

har högläst den aktuella uppgiften.  

 

01 L: Om ni tänker nu, hur många av dom här kuberna har bara en sida målad? Titta på kuben, 

jag doppar ner den i en hink o så tar jag upp den o så är den helt blå och snygg. Hur många av 

dom här små kuber då har bara en sida som är färgad? Hur har ni E3 och E4 tänkt? Ni får gärna 

visa på eran kub där borta där ni sitter.  

02 E3: Ehhm, det finns en sida i mitten här. 

03 L: Vart menar du då E3? 

04 E3: Överst, o då är det en sida i mitten. O sen finns det en där o en där o en där o en där 

(pekar vid mitten av fyra sidor till av den stora kuben) o en under. O det blir sex stycken.  

05 L: För vad vet du om en kub? Hur många sidor har en kub? 

06 E3: Fyra, fem sex! 

07 L: Aa det är bra, hur många sidor har en kub? 

08 E3: Sex! 

09 L: Sex, är vi överens om det? (fråga alla elever). 

10 Alla elever: Jaaa.  

11 L: Va vi överens om att kuben i mitten i översta lagret har en sida målad? 

12 E4: Aa.  

13 L: Dom andra då? Hur många sidor är målad på dom andra i översta lagret E5? 

14 E5: Två eller tre.  

15 L: Bra. O på framsidan här i mitten ser vi också att det är en kub som har en sida målad. Hur 

många har de andra då E6? 

16 E6: Ehhm, två eller tre.  

17 L: Precis, förstår jag då att det är en på den motsatta sidan då och en på undersidan också o 

en på de andra två också? Kan jag räkna ut det då? (frågar alla elever) 

18 Alla elever: Aa.  

19 L: Så hur många små kuber har bara en sida målad E3? 

20 E3: Sex.  

 

Utifrån exemplet ovan har jag identifierat att eleverna har ytterligare möjligheter till 

utvecklad förståelse för geometri med laborativt material som redskap. Detta eftersom 

läraren låter E3, E4, E5 och E6 reflektera över sin kunskap om kuber och aktuell uppgift. 

Jag har urskilt att E3 (rad 02, 04) nämner begreppet sida samt identifierar att kuben har sex 

sidor (rad 06, 08). Även i detta sammanhang har jag uppmärksammat att lägesord används 

för att förtydliga beskrivningarna av de små kuberna i relation till den stora kuben. E3 
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användes lägesorden mitten (rad 02) samt överst och mitten (rad 04). Även läraren använder 

lägesorden framsida (rad 15) samt motsatt sida och undersida i beskrivningarna (rad 17).  

 

Utifrån detta avsnitt gällande möjligheten till utvecklad kunskap inom området geometri kan 

det konstateras att laborativt material av olika karaktär kan verka som representationsform. 

Detta eftersom det kan nyttjas för konkretisering av begrepp i relation till geometriska 

formers egenskaper. Detta både gällande två- och tredimensionella former.  

Möjlighet till utvecklad aritmetisk förståelse  

Vid denna lektion utförde eleverna i Blåklinten en problemlösningsuppgift. Läraren startade 

med att återkoppla till tidigare utförda problemlösningsuppgifter. Därefter gick den aktuella 

uppgiften igenom gemensamt innan arbetet påbörjades. Läraren tydliggjorde att 

arbetsgången skulle börja enskilt, sedan i par och slutligen genomgång i helklass. Läraren 

lyfte även fram att eleverna skulle tänka på tanketavlan med skilda representationsformer 

(föremål, ord, bild, symbol) vid utförandet av uppgiften. Därmed hade eleverna möjlighet att 

använda olika typer av representationsformer. Vissa elever hämtade laborativt material, 

andra gjorde inte det. Figur 4 presenterar den aktuella uppgiften.  

Figur 4: Visar uppgiften Katterna. 

 

Följande excerpt illustrerar då en elev arbetade enskilt med uppgift B med stöd av material i 

form av pastasnäckor. Eleven hade placerat tre pastasnäckor i tre rader i sin bok.  

 

01 E: Ja tänker alltså att det är så att det här, alla dom här är katter, alla dom här makaronerna 

ja lagt här är katter (pekar på pastasnäckorna). Dom är frysta. 

02 Jag: Frysta? 

03 E: Aa det ser man ju nästan lite på dom. 

04 Jag: Aa. 

05 E: O såhär, o så så att att, de är 9 kattungar (visar med fingret i en cirkel över 

pastasnäckorna). 
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06 Jag: O vad är det du har visat med dom här? (pekar på pastasnäckorna) 

07 E: Dom översta är kattmammorna (pekar på tre ritade katthuvuden) o makaronerna tre o tre 

eller är kattungar 

08 Jag: Okej, hur många kattungar skulle kattmammorna ha tillsammans? 

09 E: 9, allihopa har 3 kattungar. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio (räknar högt och 

pekar på vardera pastasnäcka vid räknandet). O det blir ju 9 sammanlagt. 

10 Jag: Aa, jättebra! 

11 E: Tre plus tre plus tre är nio. Så med alla dom här kattungarna ihop blir det 9. 

 

Utifrån excerptet ovan har jag urskilt att E har möjlighet att utveckla sin kunskap inom 

matematikområdet aritmetik med laborativt material som redskap. Detta eftersom E1 

använder pastasnäckor som representation för antalet kattungar (rad 01, 05, 07). Med stöd av 

det laborativa materialet utför E3 beräkning med addition för att fastställa hur många 

kattungar vardera kattmamma kan ha. Detta genom att använda ett-ett – principen (rad 09) 

samt utföra beräkningen 3+3+3=9 utifrån de upplagda pastasnäckorna (rad 11).  

 

Nedan följer excerpt då två elever som skulle lösa uppgift C med material i form av bollar i 

olika storlekar och färger. Eleverna hade tre större bollar och tio mindre bollar. 

 

01 E1: Men på den blir det ju 4 på en o 3 på två.  

02 E2: Mm 

03 E1: Så det blir 10. Det blir 3 på en såhär (placerar 3 mindre bollar nedanför varje större boll, 

placerar därefter ytterligare 1 boll vid en större). Så den här har 4 (pekar på raden med 4 

mindre bollar) o dom andra har 3 (pekar på de två raderna med tre mindre bollar i).  

04 E2: Mm. 

05 E1: Förstår du E2? 

06 E2: Aa mm typ. 

07 E1: För 10 kan man inte dela på 3 så det blir lika många var.  

08 E2: Ja ritar bara bollarna i boken nu då. Hur många ska ja rita?  

09 E1: En vuxen ju på en o fyra o sen en o tre på dom andra två. 

10 E2: (ritar fyra cirklar). Ska jag rita tre till nu o sen tre till? 

11 E1: Aa. Nu ska vi bara hitta på den här, hitta på ett liknande problem och lös det. 

12 Jag: Mm, vad skulle kunna vara ett liknande problem då? 

13 E1: Hmm vet inte. Kanske att det är fyra kattmammor istället.  

 

Med utgångspunkt i exemplet ovan har jag identifierat att eleverna vid arbete i par med stöd 

av laborativt material har möjlighet att utveckla sin aritmetiska förståelse. Detta genom att 

E1 löser uppgiften (rad 01) samt placerar ut bollarna tre och tre och uppmärksammar att en 
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boll kvarstår (rad 03). Jag har även urskilt att E1 förklarar delbarhet av talet tio för E2 (rad 

07). Vidare kan E1 och E2 utveckla sin förståelse för aritmetik ytterligare genom 

formuleringen av lösandet av en liknande uppgift (rad 13).  

 

Vid slutet av undervisningstillfället utfördes genomgång i helklass. Läraren använde 

elevernas problemlösningsböcker som utgångspunkt. De gick igenom uppgifterna A, B och 

C och tydliggjorde olika sätt att lösa samma problem. Eleverna fick berättade vilket material 

de nyttjat, om så var fallet. Därmed har jag urskilt ytterligare möjlighet till att utveckla 

aritmetisk förståelse med stöd av laborativt material. Detta eftersom eleverna får möjlighet 

till utvecklad kunskap om skilda representationsformer och tillvägagångssätt.  

 
I Gullvivan arbetade eleverna vid ett lektionstillfälle i matematikboken. Läraren berättade 

vid introduktionen att eleverna skulle arbeta med två sidor. Läraren sade att första sidan 

handlade om 10- och 5-hopp och andra sidan om tians och femmans multiplikationstabell 

samt att det är detsamma som 10- och 5-hopp.  Läraren lyfte fram att alla hopp de övade på i 

årskurs 1 är multiplikation. Sedan började eleverna arbeta individuellt. Vid lektionen fick 

eleverna använda laborativt material om de ville.  

 

Jag observerade att en elev som arbetade i boken nyttjade material i form av knappar. 

Nedanstående excerpt synliggör dialog mellan mig och denna elev. 

 

01 E: Hej. Ja brukar träna hemma på matte, ja är inte så bra på matte. 

02 Jag: Hej. Okej, men det är ju jättebra att du är så duktig o övar på det så mycket så du 

känner att du blir bättre. Nu blev jag nyfiken på dom där knapparna du använder när du räknar. 

Vad använder du dom till?  

03 E: Aa precis. Därför det är lite svårt för mig att räkna matte o det blir lite lättare o känns 

bättre då. 

04 Jag: Ja okej så bra att du kan använda dom. Hur brukar du göra när du använder dom? Kan 

du göra en uppgift och berätta för mig hur du gör samtidigt? Är det okej? 

05 E: Ja. På det där talet så, ja räknar 4-hopp. 

06 Jag: Spännande, hur gör du 4-hopp? 

07 E: Fyra, åtta, tolv (lägger upp fyra högar med fyra knappar i varje hög, sen avtar räknandet). 

08 Jag: Vilket tal är det du ska räkna ut? 

09 E: Tio gånger fyra. 

10 Jag: Tio gånger fyra, mmmmm. O då har du börjat räkna här, vad har du gjort hittills? 

11 E: Ehhh ja har räknat att fyyy, ehh, att det ska va fyra oså så ska det va det tio gånger 

12 Jag: Okej, va gjorde du först? Du började ju lägga ut några knappar här? 
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13 E: Det va fyra! fyra plus fyra plus fyra plus fyra, sexton 

14 Jag: Ja, hur många har du lagt upp nu då? 

15 E: Sexton. 

16 Jag: Va har du kvar att göra då? Hur många gånger skulle du räkna ihop fyra? 

17 E: Tio, (börjar lägga ut sex högar till med fyra knappar i varje hög). Så! 

18 Jag: Japp o hur mycket är tio multiplicerat med fyra? 

19 E: (räknar ett-ett – principen, pekar på vardera knapp vid räknandet). Fyrtio. 

 

Utifrån excerptet ovan har jag identifiera att E har möjlighet att utveckla sin kunskap inom 

aritmetik med stöd av materialet knappar. Mer ingående har E förutsättningar att utveckla 

kunskap gällande räknesättet multiplikation och addition. Eftersom E använder 4-hopp vid 

räknandet har jag uppmärksammat att det laborativa materialet kan stödja 

beräkningsprocessen. E använder knapparna genom att utgå från talet fyra, därefter adderar 

E fyra åt gången (rad 07). Jag har även urskilt att E visar förståelse för hur knapparna kan 

nyttjas i relation till innebörden av multiplikationsuppgiften 10 ∙ 4 (rad 11, 17). Utifrån E:s 

beskrivning (rad 13) har jag uppmärksammat att E har förståelse för sambandet mellan 

multiplikation och addition. E löser uppgiften genom att nyttja ett-ett – principen (rad 19).  

 

Innan lektionen avslutades tydliggjorde läraren återigen kopplingen mellan 2-, 4-, 5- och 10-

hopp och utförandet av multiplikationsuppgifter.  

 
Eleverna i Tussilagon utförde en uppgift gällande division med decimaltal. Läraren 

introducerade genom att de gemensamt arbetade med divisionsuppgifter med heltal. 

Begreppen täljare, nämnare, kvot, heltal och decimaltal, tydliggjordes och nyttjades av 

läraren och eleverna under introduktionen. Vid utförandet av divisionsuppgifter med heltal 

påminde läraren om sambandet mellan multiplikation och division. När eleverna besvarade 

uppgifterna skulle de motivera kvoten utifrån sambandet mellan division och multiplikation. 

Läraren berättade att eleverna, på valfritt sätt, skulle lösa uppgiften som bestod av tre steg. 

Först skulle uppgiften 
3

0,5
 lösas. Sedan skulle tanketavlan användas för att tydliggöra olika 

representationsformer av samma uppgift. Därefter skulle kvoten jämföras i utförda 

divisionsuppgifter med decimaltal och heltal. Läraren tydliggjorde även att eleverna gärna 

skulle hitta på ett likande problem vid det tredje steget. Eleverna löste först uppgiften genom 

att använda symbolspråk och bild. Därefter påbörjades arbetet med material. Slutligen 

genomfördes genomgång av uppgiften i helklass. Eleverna satt i en ring på golvet.  
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Nedanstående utdrag illustrerar två elevers arbete med uppgiften. Eleverna hade hämtat en 

linjal som de använde som redskap.  

 

01 Jag: Vad har ni använt linjalen till? 

02 E1: Vi har räknat ut med den.  

03 E2: Aaa, för att en linjal är 30 centimeter och hälften av den är 15 centimeter. 

04 E1: O då vet man att det är sex delar om man delar tre linjaler på hälften.  

05 E2: Mmm, så tre delat på noll komma fem är sex.  

 

Ovanstående excerpt var utgångspunkt när jag identifierade att eleverna har möjlighet till 

utvecklad aritmetisk förståelse med en linjal som redskap. Mer grundligt har E1 och E2 

förutsättningar att utveckla sin förståelse för division med decimaltal. Jag har urskilt att E1 

visar förståelse för att 0,5 är detsamma som hälften av helheten (rad 03).  E1 beskriver även 

att trettio dividerat på två resulterar i kvoten femton (rad 03). Därmed finns ytterligare 

möjlighet till utvecklad kunskap inom division. E1 redogör för hur de, utifrån E2 

resonemang, löst uppgiften med linjalen (rad 04). Detta eftersom de visste att de skulle 

dividera tre på hälften vilken medför att de tre linjalerna blir i sex delar. E2 vidareutvecklar 

E1:s resonemang och sammankopplar det med uppgiften 
3

0,5
 (rad 05).  

 

Nästkommande excerpt visar två elevers redovisning i helklass av hur de tänkt vid lösandet 

av uppgiften med stöd av tre staplar, vardera stapel bestod av fyra sammansatta kuber.  

 

01 E1: Som föremål använde vi staplar. 

02 E2: O där är det, det skulle va tre delat på en halv o här har vi ju tre. O så dela vi dom på en 

halv (delar varje stapel på hälften). 

03 L: Säger man att då dela vi dom på en halv? 

04 E2: Eller nej, då dela vi dom på ehm hälften. 

05 L: Bra! Vilket bra matteord.  

06 E2: O då fick vi fram att, att det blev sex. En, två, tre, fyra, fem, sex (räkna vardera del). 

 

Utifrån ovanstående excerpt har jag identifierat att eleverna har möjlighet till utvecklad 

aritmetisk förståelse med stöd av staplar. Mer ingående har E1 och E2 förutsättningar att 

utveckla sin förståelse för division med decimaltal. Jag har urskilt att E1 visar förståelse för 

att uttrycket hälften är detsamma som hälften av helheten (rad 02).  Eftersom E1 och E2 har 

tre hela som ska delas på hälften löser de uppgiften med stöd av staplarna (rad 06). 
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Resultatsammanfattning – Studie 1  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att klassrumsmiljöerna har material tillgängligt på 

flertalet platser. Det förekommer brett utbud av skilda typer av material som kan nyttjas fritt 

av eleverna vid matematikundervisning. Eleverna har, via undervisning med olika typer av 

laborativt material, möjlighet att utveckla sin innehållsliga kunskap inom skilda 

matematikområden. Resultatet från studie 1 visar att undervisning med stöd av laborativt 

material kan medföra möjlighet att utveckla förståelse för matematik i vardagen, geometri 

samt aritmetik. Dessa mönster identifierades tydligt vid analys av insamlad data. Viktigt att 

framhäva är dock att de skilda områdena gällande innehållslig matematik överlappar 

varandra. Därmed kan det identifieras utvecklingsmöjligheter i relation till ett 

matematikområde inom ett annat område. Hur undervisningen sker är sammankopplat med 

vilken representationsform som används, vilket i sin tur resulterar i skilda förutsättningar till 

kunskapsutveckling inom matematik. Elevernas möjliga kunskapsutveckling utifrån denna 

studies resultat diskuteras i kommande kapitel.   

 

Tabell 2 presenterar sammanfattningen av det funna resultatet gällande de fenomen, 

aktiviteter och representationsformer som identifierats vid observation av undervisning.  
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Tabell 2: Översikt av det funna resultatet gällande observation av undervisning. 

 
Fenomen Aktivitet Representationsform 

Möjlighet till utvecklad 

vardagsanknuten 

förståelse 

Affär 

 

Analog och digital klocka 

Pengar, varor 

 

Analog klocka 

 
Möjlighet till utvecklad 

geometrisk förståelse 

 

 
Beskrivning av tvådimensionella 

geometriska former 

 

Identifiering av en 

tredimensionell geometrisk 

forms beståndsdelar 

 
Kvadrat, cirkel, rektangel, 

triangel 

 

 

Kub 

 

Möjlighet till utvecklad 

aritmetisk förståelse 

 
Problemlösningsuppgift – 

Katterna 

 

 

Matematikboken 

 

Division med decimaltal 

 
Pastasnäckor, bollar i olika 

färger och storlek 

 

Knappar 

 

Linjal, staplar 
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Studie 2 

Nedan beskrivs resultatet av den utförda fokusgruppsintervjun. Detta resultat presenteras 

utifrån de identifierade temana brukandet av laborativt material i lägre åldrar, betydelsen 

av att använda laborativt material, nackdelar med att använda laborativt material, fysiskt 

laborativt material samt det laborativa materialets tillgänglighet i klassrummet. Dessa 

teman består av flera kateogier, vilka presenteras mer ingående i anknytning till 

redogörandet för vardera tema. Vid arbetets diskussion relatera denna studies resulatat till 

studiens teoretiska ramverk samt de matematiska kompetenserna.  Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av det funna resultatet.  

Lärares synsätt gällande matematikundervisning med laborativt material 

I följande avsnitt presenteras resultatet av fokusgruppsintervjun gällande lärares synsätt att 

använda laborativt material i matematikundervisningen. Detta redovisas under specifika 

teman som framkom vid analysprocessen, identifierade kategorier synliggörs även.  

 

Intervjun utfördes genom att jag, som fokusgruppsledare, ställde frågor (Bilaga II) i relation 

till studiens frågeställning: Vilka synsätt präglar lärares uppfattning av det laborativa 

materialets användning i undervisningen? 

Brukandet av laborativt material i lägre åldrar  

Nedanstående citat framhäver lärarnas uppfattningar utifrån kategorin årskurs som skapades 

vid analys. Detta tema består enbart av en kategori eftersom lärarnas åsikt var likasinnad. 

 
L1: Men det är ju väldigt viktigt att man så tidigt som möjligt låter dom laborera, väldigt 

mycket. Och speciellt kanske med tiokamraterna och det här i ettan. 

 

L3: Jag använder också väldigt mycket laborativt material, speciellt i årskurs 1. 

 

L6: Det är nödvändigt, särskilt i läger åldrar tänker jag.  

 

L4: Naturligtvis är det mest i ettan som man behöver använda laborativt material. Men sen 

använder man det ju väldigt mycket senare också. Jag tror att man kanske riskerar att släppa 

det lite för tidigt, för väldigt många är det viktigt i alla fall tycker jag. 

 

Utifrån excerpten har jag uppmärksammat att lärarna uppfattar arbetet med laborativt 

material som självklar i den tidiga matematikundervisningen. Enbart en lärare, L4, lyfter 

explicit fram att arbetet fortlöper i högre årskurser än årskurs 1. Det går dock att urskilja 
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detta implicit utifrån L1, L3 samt L6. Detta eftersom de påtalar att material används i större 

utsträckning i lägre årskurser men de nämner inte att det avslutas vid högre årskurser. Enbart 

L4 poängterar att undervisningen möjligen övergår till mer abstrakt matematik för tidigt.  

Betydelsen av att använda laborativt material 

Nedan presenteras excerpt som behandlar lärarnas uppfattningar gällande varför laborativ 

matematikundervisning ska bedrivas. Utgångspunkten är kategorierna matematisk förståelse, 

variation samt kopplingen mellan konkret och abstrakt. Kategorierna behandlas i den 

benämnda ordningen. 

 

L1: Det är viktigt att arbeta med laborativt material, det känns väldigt nödvändigt att kunna 

göra det så att man befäster matematik för att undvika svårigheter senare. 

 

L3: Ehh och jag tycker också det är viktigt just att ehh för att få en förståelse, 

taluppfattningen.  

 

Utifrån ovanstående excerpt har jag uppmärksammat att lärarna uppfattar att laborativt 

material i den tidiga matematikundervisningen kan gynna elevers matematiska förståelse. 

Betydelsen av att skapa en stadig grund gällande taluppfattning synliggörs. Denna 

undervisning uppfattas även förebygga framtida matematiksvårigheter. Nedanstående citat 

visar ytterligare uppfattning av betydelsen att använda laborativt material. Vid detta tillfälle 

samtalade pedagogerna kring begreppet laborativt material. De diskuterade olika typer av 

material, vilket resulterade i samtal kring hur och varför arbetet ska ske. 

 

L1: Mer specifikt så ser jag att det finns fler fördelar än nackdelar med att använda material. 

Fördelarna är ju dominerande, det är ju väääldigt många fördelar. För o få variation i 

undervisningen så är det ju jätteviktigt att hitta dom tillfällena.  

 

L2: Fördelar håller jag med L1. Det finns oändligt mycket man kan göra. 

 

L3: Det är viktigt o ha olika laborativa material som man jobbar med hela tiden. Så man inte 

jobbar med ett jämt, utan att man varierar så de inte fastnar i tänkandet kring ett material.  

 

Utifrån ovanstående excerpt kan en central konklusion dras. Laborativt material uppfattas 

väsentligt i undervisningen. Mer ingående belyser pedagogerna betydelsen av variationsrik 

undervisning samt att det är betydande att noggrant reflektera över att dessa tillfällen 

förekommer. Det framkommer också att skilda typer av laborativt material ska användas för 
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att gynna elevernas befästande av matematisk kunskap. En tredje uppfattning påvisas i 

följande excerpt. Dessa påvisar laborativt material som språngbräda från konkret till abstrakt 

matematiskt tänkande.  

 

L4: Man behöver använda laborativt material för det är ett abstrakt ämne o det måste finnas 

en konkret grund för det abstrakta. Men ibland fastnar dom o man måste leda dom, in i att 

dom faktiskt kan tänka. Dom kan tänka material i huvet egentligen. Vi vill ju träna dom till 

att bli lite snabba att tänka matematik i huvet också o vi ger dom ju olika strategier till det. 

 

L5: Jag har jobbat med barn upp till nian och känner att det finns väldigt många som behöver 

ha det då också. Kanske inte i samma utsträckning men ändå att det finns. Man kanske måste 

ha det för att sätta igång tanken, komma in på en bana. Och sen kan man släppa det rätt så 

snart och fortsätta och ha den bilden i huvet. Så det tycker jag är jätteviktigt.  

 

L6: Oså tänker ja elever som har svårt med abstrakt tänkande i matematik att då behövs 

konkret material, ehm för o utveckla abstrakt tänkande o ha kvar bilder i huvudet som du, L5, 

har sagt. Men vissa behöver inte konkret material utan dom behöver träna att tänka i huvudet. 

 

L2: Jag tycker det är en nödvändighet för att barnen ska kunna få en annan bild utav 

matematiken och dess symboler, så jag använder väldigt mycket laborativt material.  

 

I utdragen ovan har jag urskilt att lärarna anser att laborativt material kan skapa en konkret 

grund för att elever ska utveckla abstrakt matematiskt tänkande. Betydelsen av att skapa inre 

matematiska bilder tydliggörs. Därmed uppfattar lärarna matematiskt handarbete som en 

övergång till matematisk hjärnaktivitet. Detta för att övergå från konkret till abstrakt 

tänkande och därmed kunna utföra beräkningar utan stöd av materialet.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärarna uppfattar användandet av laborativt 

material centralt i undervisningen. Det råder dock skilda uppfattningar gällande varför det 

ska användas. Som påvisas i excerpten ovan framhäver vissa lärare flera fördelar med att 

använda laborativt material. Detta eftersom uppfattningar benämnda av samma lärare ingår i 

flera kategorier. 

Nackdelar med att använda laborativt material 

Utifrån följande excerpt urskildes lärarnas uppfattningar av negativa faktorer med nyttjandet 

av laborativt material. Nedanstående citat utgår från kategorierna, elevantal, obehag, 
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förändrat undervisningssyfte, tid, fäster tänkandet, plats samt materialets svårighet, som 

identifierades vid analysprocessen. Kategorierna behandlas i den ovan benämnda ordningen. 

 

L1: Svårigheten är ju att man ofta har för många barn och det är för få personal så det är svårt 

att få till det här laborerandet. 

 

En annan lärare, L2, fortsatte resonemanget utifrån L1.  

 

L2: Jag har ju däremot fördelen att jag ofta inte har så många elever så man kan verkligen 

använda sig av laborativt material när man jobbar. 

 

Utifrån exemplen ovan identifierade jag att antal elever kan uppfattas som påverkansfaktor 

vid arbetet med material. Lärarna menar att flera elever kräver flera pedagoger för att 

laborativ matematikundervisning ska kunna bedrivas. Nästkommande excerpt redogör för 

uppfattningen gällande att elever kan uppleva obehag när de ska använda material.  

 

L5: Det ska finnas tillgängligt och man ska möjligheten och att man inte som elev känner att 

man är barnslig eller sämre eller så utan att man kanske måste ha det. 

 

L1: Jag har upplevt att en del barn tycker det är lite skämmit att gå o hämta material. Ibland 

har jag sagt att ”använd dom här”, så har jag fått till svar då att ”aeee jag behöver inte”.  

 

L3: Många har faktiskt kommit så så att de inte behöver material, men då smittar det av sig 

lite på dom här som verkligen behöver. 

 

Med utgångspunkt i excerpten ovan uppmärksammade jag perspektivet gällande elevers 

obehag att använda material. Detta trots att de egentligen kan behöva det för sin individuella 

kunskapsutveckling. Gruppåverkan är enligt dessa lärare en central faktor för att obehag 

gällande att nyttja material kan uppstå. I nästkommande sekvens beskrivs att användandet av 

laborativt material kan vara negativt eftersom undervisningssyftet kan gå förlorat. 

 

L3: Den enda nackdelen jag kan komma på det är ju när det går över till en lek. Att det man 

jobbar med, man jobbar inte med det på så som man ska göra, utan det blir en sorts lek, annan 

lek med det. Nej men man alltså man tappar liksom det varför använder jag det? Det blir 

liksom inte ett material till matten det blir nått jag kan äta eller ehh, kasta på nån eller aa så.  

 

L4: Det kan va irriterande när dom bygger små torn o allt av tioklossar o ental o sånt.   
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L4: Ja har upplevt lite att eleverna ibland tänker ”åh det är skönt, man behöver inte anstränga 

huvet så mycket. Ja plockar med material istället o så kan ja sitta här o småleka lite grann.” 

 

L6: Jag tänker, asså vissa uppgifter som nackdel, så tänker jag ehh, det bli för enkelt för dom 

om dom har konkret material. Man får individanpassa lite kanske, tänker jag. Man får tänka 

till lite innan vilka elever som skulle behöva konkret material för o kunna tänka o strukturera. 

 

Excerpten ovan var utgångspunkt då jag uppmärksammade lärarnas uppfattning gällande att 

undervisningen kan övergå till lek utan att eleverna utvecklas matematiskt. Detta med 

hänsyn till det tänkta undervisningssyftet. Det framkommer även att elever kan använda 

material fast de egentligen inte är i behov av det för att underlätta sin egen situation. Därmed 

missgynnas dessa elevers kunskapsutveckling i relation till undervisningens syfte och mål. I 

nästkommande citat framhävs problematiken då elever fäster sitt tänkande till ett material. 

 

L2: En nackdel som jag kan se ibland är det att dom fastnar i ett visst material. Eller ett 

laborativt sätt att tänka och jobba på. 

 

L5 vidareutvecklade resonemanget utifrån L2. 

 

L5: Jag va inne på det här med om man räknar laborativt material, att fingrarna är laborativt 

material, så är ju det det svåraste att släppa. Då kan man ju, då är det ju svårt att variera sig 

om man fastnar där tycker jag. 

 

Med utgångspunkt i excerpten ovan identifierade jag att lärarna uppfattar att eleverna kan 

fästa tänkandet till ett visst material, fingrarna eller ett visst arbetssätt. Detta uppfattas som 

en nackdel i relation till elevers kunskapsutveckling. L5 framhäver även att undervisning 

präglad av variation kan påverkas om elever fäster räknandet till sina fingrar. En lärare, L4, 

poängterar ytterligare en nackdel gällande tidsaspekten. Detta synliggörs i citatet nedan.  

 

L4: Så att nackdelen är också att det tar ofta tid om dom ska lägga upp material av olika slag.  

 

Läraren påpekar, i citatet ovan, att en nackdel är tiden då elever ska arrangera materialet. L4 

påvisar även att detta är vanligt förekommande. Nedanstående excerpt påvisar en lärare som 

lyfter fram en nackdel gällande organisering av material i klassrummet. Övriga lärare 

samtycker, vilket visar likartad uppfattning gällande detta.   
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L5: Ja tycker ibland att laborativt material tar plats. Man måste omorganisera eller se till så 

det finns framme men ändå inte tar så mycket plats så annat får stå tillbaka. 

L1, L2, L3, L4, L6: aa (nickar). 

 

Den ovannämnda uppfattningen gällande att materialet tar plats i klassrummet tydliggörs i 

relation till nackdelar med material. Betydelsen av att material finns tillgängligt 

framkommer. Lärarna upplever dock att det handlar om ett övervägande mellan vad som ska 

vara tillgängligt och vad som uppfattas irrelevant att ha synligt. Det är därmed ett dilemma 

att utföra val gällande materialets organisering. I nästkommande excerpt påpekar lärare L1 

och L2 att de uppfattar materialets svårighet som en påverkansfaktor vid användandet.  

 

L1: Och olika material kan ju vara mer eller mindre komplicerade och det är ju klart att då 

måste man ju sätta sig in i dom komplicerade väldigt mycket för att det ska bli bra. 

 

Resonemanget utifrån L1 fortlöpte med åsikter från lärare L2. 

 

L2: Man ska våga prova materialet! Går det inte bra så vet ja nästa gång o då får ja sätta mig 

in i det lite till eller prova kanske på ”grannen”, för att nästa gång kanske det går mycket 

bättre. Man ska inte va så rädd. 

 

I ovanstående citat synliggörs att olika svårighetsgrader i relation till skilda material 

förekommer. L1 framhäver betydelsen av att vara insatt i material som används. L2 däremot 

menar att svårigheter kan förekomma, men det är betydande att våga pröva och ompröva 

material. Detta för att lyckas nyttja det korrekt i förhållande till elevers kunskapsutveckling.  

 

Kontentan av de ovanstående excerpten är att lärarnas uppfattning av att använda laborativt 

material i den tidiga matematikundervisningen inbegriper flertalet nackdelar och svårigheter. 

Vissa lärare lyfter även fram flera nackdelar med att använda material, detta synliggörs 

genom att lärarens uppfattning framkommer i flera kategorier.  

Fysiskt laborativt material 

I detta avsnitt tydliggörs det material som exemplifierades av lärarna vid utförandet av 

intervjun. Kategorierna spel, pengar samt övrigt material uppkom vid tidigare utförd analys.  

 

L1: Och sen är det ju ehh mycket som är laborativt material. Ehhm naturen kan ju va 

laborativt material. Att gå ut i naturen o leta former o räkna o samla. Speltimmar kan ju 
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laborativt material när man spelar yatzy o UNO o allt möjligt. Det finns mycket matematik i 

spel. Så det är ju inte bara det här att sitta och plocka med klossar som är laborativt material. 

 

L3: Jag tänker på när vi har haft pasta (…) 

 

L4: (…) tioklossar o ental o sånt där.   

 

L3: Ehhmm o lika när man jobbar med, när det handlar om kronor så går dom, dom som har 

hämtat hämtar enkronor o tior o dä.  

 

L5: Ehh ja o eleverna har gjort mattelådor så dom har sina egna lådor som dom ska ha sitt 

ehh personliga plockmaterial i. Med klocka, pengar o tiostaplar, entalskuber oså. (…) O dom 

väljer kanske knappar istället… eller sitta o pilla på kulramen o draaaa fina färgeeeernaa oså.  

 

L3: Så har, vi har ju som små bollar i, vad är det (?) Små garnbollar (?) Mjuka men jag vet 

inte vad de är gjorda av. Ehhh… men dom är i olika färger.  

 

L4: Jag tycker basen för min del, för oss i våran klass, oftast är pengar. Plus tiostavar o 

entalsstavar. Annars ska man ha mycket plockmaterial är det ju typ makaroner o russin oså 

som man använder. Men tior o alltså pengar, plastpengar, leksakspengar o tiobaslådan som vi 

har, det är det som jag använder mest av i alla fall o som alltid finns tillgängligt. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående excerpt identifierade jag den gemensamma uppfattningen 

av vad som är laborativt material. Trots att skilda typer av laborativt material framkom vid 

diskussionen, är uppfattningen av laborativt material av fysisk karaktär rådande.  

Det laborativa materialets tillgänglighet i klassrummet 

Följande avsnitt utgörs av kategorierna tillgängligt och begränsad tillgänglighet. Dessa 

beskriver lärarnas uppfattning av det laborativa materialets tillgänglighet.  

 

L3: Sen blir det ju att man, att ja inte säger varje gång att ”nu ska alla plocka fram när vi ska 

räkna det här” o ja, just i den här omgången har ja tänkt på hur få det är som ändå använder 

det spontant fast det finns framme.  

 

L4: Ja tycker det är en progression också, för i ettan tränar man dom nästan att hämta material 

när dom känner att dom behöver. Eller som ni va inne på att alla ska ha material. Det finns 

där o det ska finnas, men i mindre o mindre utsträckning behöver dom det o hämtar. Men det 

ska ändå finnas tillgängligt, även i en treas klassrum o dom ska veta vart det finns, tycker jag.  
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L5: Dom får hämta så mycket som dom vill. Ehh och använda det när dom känner att dom 

behöver. Så begränsar jag det sen i så fall om det, om jag märker att det inte fungerar.  

 

L3: Utan att jag hade sagt nånting så va det ju ett gäng då som kom på att där hade man ju 

dom där bollarna med färgerna. Även om det inte va exakt dom färgerna så kunde man ju 

välja ut färger och så kunde man använda, o så vart det spadarna då då.  

 

L1: Nu i trean så tycker jag att man märker att dom, dom känner på sig och kan välja vad 

dom behöver ha och går o hämtar det.  

 

L4: Men tior o alltså pengar, plastpengar, leksakspengar och den här tiobaslådan som vi har 

det, det är det som jag använder mest av i alla fall o som alltid finns tillgängligt.  

 

L6: Ja tror att man måste tänka syftet med att man använder konkret material. Hur ska dom 

använda det? Så man inte ställer fram tio lådor utan att veta att det finns en tanke bakom. 

 

Utifrån citaten ovan uppmärksammade jag en övervägande likasinnad uppfattning av att 

material ska finnas tillgängligt samt att elever ska kunna hämta det på eget initiativ om 

behovet finns. Uppfattningen delas av lärarna L1, L3, L4 samt L5. Lärare L6 betonar dock 

att materialet inte ska vara tillgängligt då det inte finns något syfte med att använda det. 

Därmed uppfattar L6 reflektion i relation till materialet eleverna använder som relevant.  

Resultatsammanfattning – Studie 2  

Gällande lärares synsätt kan det konstateras att det råder både likartade och skilda 

uppfattningar av att använda laborativt material i matematikundervisningen. För det första 

förekommer likasinnat synsätt gällande att laborativt material är mer vanligt förekommande 

i lägre årskurser. Dock lyfts betydelsen av fortsatt arbete med denna undervisningsform 

fram. Det förekommer mer likasinnat synsätt bland lärarna gällande betydelsen av att nyttja 

material för att gynna elevers lärande. Detta i relation till de nackdelar som lärarna uppfattar, 

vilket består av mer skilda synsätt. Även vad lärarna uppfattar som laborativt material är 

synsättet överensstämmande. Detta eftersom fysiskt laborativt material var den typ av 

laborativt material som naturligt uppkom under intervjun. Lärarna menar även att materialet 

ska finnas tillgängligt för eleverna under matematiklektionerna.  

 

Tabell 3 presenterar sammanfattningen av det funna resultatet gällande lärarnas synsätt av 

användandet av laborativt material i matematikundervisningen i relation till elevernas 

kunskapsutveckling.  
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Tabell 3: Översikt av det funna resultatet gällande lärares synsätt. 

Fenomen Lärarnas synsätt 

Brukandet av laborativt material i lägre 

åldrar 

 

Relaterat till årskurs 

Betydelsen av att använda laborativt material Utveckla matematisk förståelse, variationsrik 

undervisning, tydliggör kopplingen mellan 

konkret och abstrakt 

 

Nackdelar med att använda laborativt 

material 

Elevantal, känsla av obehag, förändrat 

undervisningssyfte, tid, fäster tänkandet till 

materialet, plats för materialet, skilda 

materials svårighet att använda 

 

Fysiskt laborativt material Spel, pengar, övrigt material 

 

Det laborativa materialets tillgänglighet i 

klassrummet 

Tillgänglighet, begränsad tillgänglighet 
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7 Diskussion 

I detta kapitel förs inledningsvis diskussion gällande datainsamlingsmetoderna och 

analysmetoden som nyttjades vid denna studie. Detta i relation till tillförlitlighet och äkthet. 

Därefter diskuteras studiens resultat sammankopplat med tidigare forskning och litteratur. 

Resultatdiskussionen utgörs av de tre avsnitten: studie 1 studie 2 och generell 

resultatdiskussion utifrån sammankoppling av de benämnda studierna.  Avslutningsvis 

beskrivs de slutsatser som kan dras utifrån denna studie.  

Metoddiskussion 

Enligt Guba och Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) optimeras bedömning av 

kvalitativa studiers kvalitet genom att utgå från tillförlitlighet och äkthet. Guba och Lincoln 

betonar att reliabilitet och validitet är svåra att tillämpa på kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Detta eftersom flertalet beskrivningar av verkligheten förkommer 

och kriterierna inom reliabilitet och validitet kräver att det är möjligt att uppnå enhetlig bild 

av den sociala verkligheten. I relation till detta resonemang diskuteras denna studies kvalitet 

i relation till Guba och Lincolns kvalitetskriterier. 

Tillförlitlighet 

Studien utfördes i enighet med de forskningsetiska principerna. Datainsamlingsmetoderna 

och analysmetoden anpassades även till varandras. Därmed kan det tolkas som att 

trovärdigheten är relativt hög. De valda insamlingsmetoderna bidrog att studien uppfyllde 

sitt huvudsakliga syfte. Detta för metoderna resulterade i besvarande av frågeställningarna. 

Detta kan sammankopplas med Halvorsen (1992) som menar att enbart studerande av 

individer inte medför information gällande ytterligare faktorer, vilket deltagande observation 

kan erbjuda. Därmed kan observationerna av material i klassrum, undervisning samt 

intervjun uppfattas ge en helhetsbild, vilket var en del av studiens syfte. Vidare framhäver 

Backman (2008) att forskare ska uppmärksamma flertalet fenomen vid utförandet av 

observationer. Detta utfördes vid denna studie och för att optimera detta nyttjades flera 

dokumentationsformer; videoinspelning, ljudinspelning, fotografering och fältanteckningar. 

Därmed kunde dokumentation ske effektivt. Även studiens analysmetod uppfyllde syftet. 

Detta eftersom det verkade som ett gynnsamt redskap för systematisk analys av insamlad 

data. Enligt Graneheim och Lundman (2004) sker mer eller mindre djup tolkning vid analys 

av text. Det kan därmed uppfattas som negativt i relation till analysmetoden kvalitativ 

innehållsanalys. Detta eftersom det skulle kunna avspeglas på studiens resultat. Vid 
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utförandet av fokusgruppsintervjun sammanfattades deltagarnas uppfattningar och de 

förfrågades om de hade något att tillägga, vilket kan uppfattas positivt. Ovanstående kan 

tolkas fördelaktigt i relation till det Guba och Lincoln benämner som trovärdighet. 

 

Gällande överförbarhet framhäver Guba och Lincoln att kontexten och tidsaspekten måste 

beaktas. Överförbarheten förbättras dock genom att forskaren utför täta beskrivningar av 

fenomenet. Detta eftersom andra personer, utifrån beskrivningarna, kan avgöra om resultatet 

är implementerbart i relation till aktuell verksamhet. Gällande denna studie kan det tolkas 

som att överförbarheten uppfyller hög nivå. Detta eftersom flera klasser observerades vid 

flertalet tillfällen samt att flera uppfattningar framkom via fokusgruppsintervjun. Eftersom 

intervjuns deltagare medverkade i utbildningen matematiklyftet kan det tolkas som 

påverkansfaktor. Det kan dock uppfattas som att lärarnas synsätt gällande laborativt material 

ändå är överförbart. Viktigt att beakta i relation till överförbarhet är att studie 1 fokuserar på 

möjligt lärande. Därmed kan resultatet inte uppfattas överförbart i relation till faktiskt 

lärande. Eftersom inte för- och eftertest utförts i deltagande klasser kan inget faktiskt lärande 

fastställas. Möjligen hade överförbarheten uppnått bättre kvalitet om flera klasser 

observerats, flera intervjuer utförts och observationstillfällen i vardera klass varit flera.  

 

I relation till denna studies pålitlighet kan det, utifrån Guba och Lincoln, tolkas som att hög 

nivå förekommer. Detta för att tillvägagångssättets alla steg tydligt presenteras och 

motiveras. Ytterligare belägg för hög pålitlighet är att min handledare samt klasskamrater 

granskat arbetet under processen. Vidare framhäver Guba och Lincoln att personliga 

värderingar inte ska inverka på utförandet och slutsatser som framkommer vid 

undersökningen. Det kan uppfattas som att tolkande analys inte helt kan undgå påverkan 

från individuellt betingade värderingar. Eftersom jag som observatör inte styrde 

undervisningens innehåll vid datainsamling kan det tolkas som minskad påverkan av 

personliga värderingar. Detta för att mina åsikter av hur undervisningens bör bedrivas hade 

inverkat på resultatet. Exempelvis om jag styrt innehållet via påverkan av att laborativt 

material ska nyttjas för att främja studiens resultat. Därmed kan det uppfattas som att 

personliga värderingar, dock i låg utsträckning, kan förekomma.   

Äkthet 

Klasserna som observerades analyserades likartat och trots stor mängd insamlad data 

utfördes processen två gånger. Därmed kan det, utifrån Guba och Lincoln, tolkas som att 
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undersökningen påvisar rättvis bild i relation till deltagande observationen och 

fokusgruppsintervjun. Solomon Aschs (1951, refererad i Bryman, 2011) forskningsresultat 

visar att enstaka gruppmedlemmars åsikter kan bortfalla vid fokusgruppsintervjuer på grund 

av majoritetens grupptryck. Detta kan möjligen uppfattas som påverkansfaktor i relation till 

intervjun. Å ena sidan skulle enskilda intervjuer ej haft denna aspekt som påverkan. Å andra 

sidan hade möjligheten till vidareutvecklingen av svar och diskussionen gått förlorad, vilket 

troligen medfört bortfall av data som uppfattats gynnsamt för denna studies resultat. Därmed 

hade resultatet möjligen blivit annorlunda om enskilda intervjuer utförts. I relation till vald 

metod kan det dock tolkas som att uppfyllandet av äktheten är god. Detta eftersom alla 

deltagare bidrog med åsikter vid intervjun. Studien kan även bidra till att deltagarna kan få 

förståelse för det som undersökts, vilket enligt Guba och Lincoln är relevant. Detta eftersom 

lärarna som deltog i fokusgruppsintervjun kan få en överblick av rådande uppfattningar och 

därmed reflektera kring hur dessa kan påverka undervisningen. Gällande utförda 

observationer kan det medföra att lärarna blir medvetna om fördelar och brister gällande sin 

undervisning. Detta eftersom undervisningen observerades och noga analyserades, vilket 

kan vara en god grund för reflektion och utveckling av verksamheterna. Deltagarna vid 

fokusgruppsintervjun har möjligen utvecklat sin uppfattning gällande hur andra lärare 

uppfattar arbetet med laborativt material. Detta för att diskussion utfördes i relation till 

frågeställningen, utan att jag som fokusgruppsledare styrde deltagarnas svar. Lärarna kan 

även, via denna studie, få bättre uppfattning av hur eleverna arbetar med laborativt material 

och vilket möjligt lärande som förekommer. Utifrån ovanstående kan det uppfattas som att 

denna studies äkthet uppfyller god nivå.  

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt förs diskussion i relation till denna studies resultat. Först diskuteras studie 

1, därefter studie 2 och slutligen en generell diskussion utifrån sammankoppling av de 

benämnda studierna.  Avslutningsvis presenteras arbetets slutsats. 

Studie 1 

Nedan diskuteras inledningsvis klassrummens kontext i relation till tidigare forskning och 

litteratur. Därefter förs diskussion gällande de identifierade aktiviteterna i förhållande till 

litteratur och tidigare forskning. Relevant att beakta i förhållande till diskussionen är 

relationen mellan de matematiska kompetenserna, utifrån Kilpatrick et al. (2001), som 

presenterats i kapitel 3. Detta innebär att ytterligare utvecklingsmöjligheter, förutom de som 

presenteras nedan, i relation till de matematiska kompetenserna kan förekomma. 



 64 

Kontext 

De tre observerade klassrumsmiljöerna kan tolkas innefatta likheter och skillnader i relation 

till elevers möjliga kunskapsutveckling. Detta kan relateras till Säljö (2010) som betonar att 

aktiviteter alltid sker i någon kontext, vilken utgör grunden för aktiviteter. Utifrån den 

fysiska kontexten har jag identifierat likasinnad struktur gällande att laborativt material både 

finns synligt, mindre synligt och dolt. Det breda utbudet av materiella redskap i dessa 

klassrum kan utifrån Skolverket (2011a) tolkas gynnsamt. Detta eftersom eleverna, för 

uppfyllandet av kunskapskraven i årskurs 3, ska kunna nyttja material i skilda sammanhang. 

Med hänsyn till Säljö (2010) kan detta uppfattas positivt eftersom artefakter, utifrån ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv, verkar som medierande redskap vilka stödjer människans 

handlingar. Detta kan även uppfattas gynnsamt i relation till Säljö (2010) som poängterar att 

det, utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande, är betydande att eleverna får 

undersöka och utforska. Motivet till detta är att de fysiska kontexterna möjligen inbjuder 

eleverna till utforskande via utbudet av laborativt material. Gällande materialets ständiga 

tillgänglighet framförs en motsägelsefull uppfattning i Engvalls (2013) studie. Resultatet 

visar att material som används fritt inte alltid kan representera strategin eleverna valt. 

Skolverket (2011b) tydliggör likartat resonemang. Skolverket menar att läraren måste 

observera elevers strategier vid användandet av material eftersom felaktiga strategier 

resulterar i missgynnad kunskapsutveckling. Forskning av Puchner et al. (2008) visar att 

lärare måste vara medvetna om vilket lärande materialet ska stödja, hur detta ska ske samt 

hur eleverna uppfattar materialet. Utifrån ovanstående kan det uppfattas som miljöer med 

synligt material kan vara positiv. Det krävs dock medveten reflektion av läraren gällande 

vilket material som ska vara fritt tillgänglig i relation till elevernas tillägnande av kunskap. 

Vidare poängterar Ahlberg och Wallby (2000) att laborativt material syftar till att variera 

undervisningen och konkretisera tal. Betydande är dock att förändra materialet för att 

undvika att elever fäster tänkandet till ett specifikt material, vilket kan resultera i problem 

vid utförande av beräkningar utan aktuellt material. En skillnad i den fysiska kontexten är att 

Blåklinten och Gullvivan hade mer material uppsatt på väggar i relation till Tussilagon. 

Detta kan sammankopplas med forskning utförd av Uribe-Florez och Wilkins (2010). 

Studien påvisar att laborativt material förekommer i mindre utsträckning desto äldre 

eleverna är. Eftersom Tussilagon är en årskurs 3, Blåklinten årskurs 1 och Gullvivan årskurs 

2 skulle ovanstående möjligen kunna utgöra en förklaring. 
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Det kan tolkas som att den fysiska kontexten gällande materialets tillgänglighet kan 

möjliggöra matematisk kunskapsutveckling. Detta om lärarna nyttjar material medvetet, 

vilket möjligen kan skapa förutsättningar för eleverna att utveckla kompetenser utifrån 

Kilpatrick et al. (2001) samt Engström et al. (2007). Mer ingående kan det breda utbudet av 

skilda typer av laborativt material medföra att eleverna har möjlighet att utveckla strategisk 

kompetens, procedurkunnande och begreppslig förståelse. Utifrån dessa möjligheter kan det 

tolkas som att eleverna även har kvalifikationer att utveckla produktivt förhållningssätt. 

Detta eftersom de fysiska miljöerna kan uppfattas inbjudande till att tänka matematik samt 

att eleverna har möjlighet att nyttja material och därmed utveckla tilltro till sin förmåga att 

utöva matematik. Om materialet används vardagsrelaterat har eleverna även förutsättningar 

att utveckla helhetsperspektiv. I enighet med Bergström och Hallenberg (2014) kan det 

uppfattas som att eleverna, beroende på hur läraren utformar undervisningen, har möjlighet 

att utveckla kommunikationsförmåga samt logisk resonemangsförmåga i dessa kontexter.  

 

Sammanfattningsvis kan kontexten i dessa klassrum uppfattas utgöra goda förutsättningar i 

relation till elevernas möjliga matematiska kunskapsutveckling med stöd av laborativt 

material. Det bör dock framhävas att läraren möjligen har en avgörande roll till främjandet 

av vardera elevs utveckling samt att gällande utformningen av klassrumsmiljön.  

Affären 

I relation till Säljö (2010) kan det vid denna undervisning tolkas som att artefakterna pengar 

och varor aktivt nyttjades som medierande redskap. Ernest (1991) menar att eleverna, utifrån 

ideologin Progressive Educator, ska få möjlighet att använda matematik i varierade miljöer, 

vilket kan medföra att eleverna känner tilltro till sin förmåga att utöva matematik samt 

förbättra elevernas attityd till ämnet. Yang och Wu (2010) forskningsstudie påvisar 

betydelsen av att eleverna uppfattar materialet som meningsfullt, vilket optimeras genom att 

relatera materialet till tidigare erfarenheter och vardagslivet. Det kan tolkas som pengar och 

varor kan utgöra goda grunder för eleverna att förstå denna meningsfullhet. Med 

utgångspunkt i Kilpatrick et al. (2001) har eleverna möjlighet att utveckla strategisk 

kompetens eftersom pengar och varor utgör representationsformer. Utifrån ovanstående kan 

det tolkas som att aktiviteten affären är positiv i relation till elevernas inställning till 

matematik samt deras tro på sin egen förmåga att använda matematiken. Ovanstående kan 

även relateras till elevernas möjlighet att utveckla det Kilpatrick et al. (2001) benämner som 

produktivt förhållningssätt samt Engström et al. (2007) helhetsperspektiv.  
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Björkqvist (1993) framhäver att en laborerande verksamhet präglas av att upptäcka för att 

lära, vilket kan resultera i att matematikens relevans i skilda situationer uppfattas. Med 

utgångspunkt i Björkqvists resonemang kan det tolkas som det förekommer ytterligare 

belägg för möjligheten till utvecklandet av produktivt förhållningssätt till matematik via 

aktiviteten. Björkqvists tankegång kan även uppfattas samstämmigt med det Säljö (2010) 

benämner som konstruktivistiskt lärandeperspektiv. Detta eftersom elevernas nyfikenhet, 

upptäckande samt utforskande är centrala faktorer för kunskapsutveckling. Det kan tolkas 

som eleven som är kund har möjlighet att, utifrån sin nyfikenhet, välja antal varor. Eleven 

som är expedit och eleven som är kund har även möjlighet att utforska om summan pengar 

är tillräcklig. Utifrån situationer som uppstår kan även upptäckter i relation till matematik 

ske. Därmed kan det uppfattas som aktiviteten influeras av ett konstruktivistiskt perspektiv 

på lärande. Ena eleven valde varor som inte skulle överskrida summan 20 kronor. Andra 

eleven beräknade summan av kundens varor och identifiera växeln som skulle ges tillbaka. 

Detta kan relateras till att eleverna har möjlighet att utveckla det Kilpatrick et al. benämner 

som procedurkunnande. Båda eleverna utför beräkningar av mer komplex karaktär på ett 

effektivt vis. Forskning presenterad av Kouba och Wearne (2000) visar att elever har 

kunskap att utföra beräkningar med flersiffriga tal, vilket kan uppfattas överensstämmande 

med denna studies resultat. Eftersom beräkningarna inbegriper räknesättet addition finns 

även förutsättningar för utvecklandet av det Kilpatrick et al. benämner som begreppslig 

förståelse gällande matematiska symboler. Eleverna utför beräkningar enskilt eftersom 

kunden beräknar summan av varorna och expediten beräknar summan när kunden kommer 

till kassan. Utifrån Säljö (2010) kan det därmed tolkas som en kognitiv kontext förekommer.  

 

Det går även att urskilja inslag av sociokulturellt lärandeperspektiv vid aktiviteten. Detta 

eftersom Vygotsky (1978, 1982, refererad i Willams 2006) betonar att socialt samspel och 

kommunikation är väsentliga faktorer för individers utveckling. Säljö (2010) menar även 

socialt samspel med aktivt deltagande individer möjliggör appropriering. Vid det 

observerade tillfället var båda eleverna aktivt deltagande. Eleverna verkade i samspel samt 

kommunicerade matematik. Med utgångspunkt i Engström et al. (2001)  kan det utifrån 

ovanstående tolkas som det förekommer förutsättningar att utveckla 

kommunikationsförmåga. Resursläraren medverkade som stöd vid utförandet, vilket kan 

sammankopplas med Säljö (2010) som lyfter fram ZPD. Detta eftersom resursläraren 

vägledde eleverna vid utförandet av beräkning genom att påvisa en effektiv lösningsstrategi.  
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Utifrån Säljö kan det därmed uppfattas som det förekommer en mental kontext då detta sker. 

Eftersom McGuire et al. (2012) forskningsresultat påvisar att laborativt material kan vara 

effektivt redskap vid diskussioner för identifiering av elevers strategier och 

utvecklingsbehov kan resurslärarens insats tolkas positiv. Resursläraren för även 

resonemang gällande varför expediten måste vara noga med att minnas summan pengar 

kunden lämnat. Detta för att inget missförstånd ska uppstå. Genom att lyssna till 

resurslärarens resonemang kan det tolkas som att båda eleverna har möjlighet att utveckla 

det Kilpatrick et al. (2001) benämner som logisk resonemangsförmåga. Detta eftersom 

resursläraren påvisar logiskt tänkande gällande aktuell beräkningssituation samt motiverar 

varför detta är relevant. Eftersom processen genomsyras av frågor och svar kan det utifrån 

till Säljö (2010) tolkas som att en kommunikativ kontext förekommer vid denna aktivitet. I 

relation till Samuelsson (2007) kan det tolkas som att denna aktivitet är en kombination av 

diskuterande och laborerande verksamhet. Detta eftersom diskussion och laboration med 

varierat resursutbud förekommer. De kompetenser som enligt Samuelsson kan utvecklas via 

dessa verksamheter är även samstämmigt med denna studie. 

 

Avslutningsvis kan det uppfattas som att aktiviteten affären kan möjliggöra elevernas 

utvecklande av alla matematiska kompetenser. Denna aktivitet influeras även av ett 

sociokulturellt perspektiv med inslag av ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande.  

Analoga och digitala klockan 

Vid introduktionen av aktiviteten utförde läraren kopplingar mellan den kunskap eleverna 

skulle tillägna sig, deras tidigare erfarenheter och vardagliga situationer. Exempelvis genom 

att utgå från klockslag som är kända för eleverna samt relatera dessa till digital och analog 

tid. Läraren utförde även detta genom att växla mellan vardagligt och matematiskt språk. 

Detta kan relateras till Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) som synliggör en 

matematisk paradox. Detta gällande att individer kan uppfatta matematisk kunskap som 

irrelevant eftersom matematik förekommer förhållandevis dolt i vardagen. Eftersom läraren 

relaterar till vardagen och elevernas erfarenheter kan det tolkas som att risken för att 

uppfatta ovanstående paradox kan minska. Engvall (2013) framhäver, i sin 

doktorsavhandling, att läraren i en verksamhet var väldigt bunden till skolmatematiken. 

Vardagligt material nyttjades men eleverna kunde, på grund av lärarens synsätt, inte relatera 

kunskapen till vardagen. Likartat resonemang framförs av Bergström och Hallenberg (2014) 

som poängterar att det är av stort värde att läraren sammankopplar aktuellt material med 
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vardagen. Detta för att undvika att eleverna inte uppfattar matematikens mening. Utifrån 

resonemangen framförda av Engvall, Statens offentliga utredning samt Bergström och 

Hallenberg kan det uppfattas positivt att läraren synliggör vardagsmatematiken. I relation till 

Kilpatrick et al. (2001) samt Engström et al. (2007) kan det tolkas som att eleverna via 

introduktionen hade möjlighet att utveckla produktivt förhållningssätt och helhetsperspektiv. 

Detta eftersom läraren sammankopplar det kända för eleverna samt relaterar undervisningen 

till vardagssituationer. Vilket möjligen kan resultera i att eleverna utvecklar sitt matematiska 

intresse samt känner tilltro till sin förmåga att utöva matematik. Vid introduktionen nyttjade 

läraren en analog klocka som medierande redskap. Detta kan sammankopplas med 

Skolverket (2011b) samt Ahlberg och Wallby (2000) som poängterar att laborativt material 

används i syftet att konkretisera det abstrakta. Löwing och Kilborn (2002) menar dock att 

hur materialet nyttjas är avgörande för om en konkretisering lyckas. Forskning av McGuire 

et al. (2012) påvisar likasinnat resultat. Vid användandet av laborativt material har läraren 

ansvar för att tydliggöra relationen mellan konkret och abstrakt. Vid denna aktivitet kan det 

tolkas som att läraren nyttjade analoga klockan gynnsamt för att tydliggöra kopplingen 

mellan konkret och abstrakt. Detta eftersom eleverna troligen inte uppfattat klockslagen 

likartat om läraren enbart talat och skrivit. Därmed kan det uppfattas fördelaktigt att läraren 

utgick från bekanta klockslag, ställde in dessa på analoga klockan och relatera till digital tid. 

Eftersom introduktionen handlade om att identifiera klockslag samt sammankoppla analog 

och digital tid kan det utifrån Säljö (2010) tolkas som att en mental kontext förekom. Detta 

eftersom de aktivt deltagande löste matematiska uppgifter i samspel. Läraren behandlade 

uttrycken kvart, halvtimme och timme i relation till dess innebörd. Utifrån Kilpatrick et al. 

kan det tolkas som att eleverna via detta har möjlighet att utveckla begreppslig förståelse.  

 

Utförandet kan tolkas ske i det Säljö (2010) benämner som kommunikativ kontext. Detta 

eftersom aktiviteten genomsyrades av frågor och svar. Arbetet i par kan relateras till 

Kilpatrick et al. (2001). Detta eftersom Kilpatrick et al. menar att det är betydande att 

eleverna får möjlighet att både formulera och lösa matematiska problem för att utveckla 

strategisk kompetens. Om detta inte sker kan det medföra svårighet att lösa problem som 

uppstår i vardagslivet. Eftersom ena eleven ställde in ett klockslag (formulerade problemet) 

som den andra eleven identifierade (löste problemet) kan det tolkas som att eleverna har 

möjlighet att utveckla strategisk kompetens. För utvecklandet av denna kompetens betonar 

även Kilpatrick et al. att eleverna ska kunna nyttja skilda representationsformer. Eftersom 

aktiveten inbegrep klockan som medierande redskap och därmed representation för tid kan 
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det tolkas som eleverna har ytterligare utvecklingsmöjligheter i relation till strategisk 

kompetens. Med utgångspunkt i Engström et al. (2007) kan det tolkas som att eleverna har 

möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga. Detta eftersom eleverna för och följer 

samtal i relation till det matematiska området tid. Det kan även uppfattas som att eleverna 

har möjlighet till utvecklandet av det Kilpatrick et al. (2001) benämner som begreppslig 

förståelse. Detta eftersom uttrycket ”fem över halv” används i relation till när det är 

tjugofem minuter till klockan tolv. Även genom att den analoga klockan används som 

representationsform för tiden, vilken sedan överförs till en annan representationsform av 

eleven som identifierar tiden kan det tolkas som att den begreppsliga förståelsen kan 

utvecklas. Detta eftersom Kilpatrick et al. menar att det för utvecklandet av begreppslig 

förståelse är centralt att eleverna kan relatera skilda representationsformer till varandra. 

Eftersom en elev inledningsvis inte hade kunskap om att uttrycket fem över halv tolv är 

detsamma som att det är tjugofem minuter kvar till klockan tolv kan det tolkas som att 

eleven utmanades via den proximala utvecklingszonen som enligt Säljö (2010) är central 

inom det sociokulturella perspektivet. Detta genom att en annan elev gav en ny infallsvinkel 

av uttrycket. Piaget (2008) menar att omstrukturering av rådande schema då våra tankar inte 

stämmer med tidigare kunskap. Det kan därmed tolkas som ackommondation av elevens 

tidigare schema utfördes då uttrycket fem över halv tydliggjordes. Ytterligare spår av ett 

sociokulturellt perspektiv går, utifrån Säljö (2010), att skönja. Detta eftersom 

kommunikation och samspel är väsentliga delar i processen vilket kan tolkas möjliggöra 

elevernas appropriering av de ovannämnda matematiska kompetenserna. Aktiviteten 

gällande analoga och digitala klockan kan utifrån Samuelsson (2007) uppfattas som en 

kombination av laborerande och diskuterande verksamhet. En skillnad i relation till 

Samuelsson är dock att det kan uppfattas som att eleverna via aktiviteten med klockan inte 

har möjlighet att utveckla logisk resonemangsförmåga. För övrigt kan verksamheterna 

utifrån Samuelsson uppfattas likartade med denna aktivitet.  

 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att aktiviteten med analog och digital klocka skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla produktivt förhållningssätt, helhetsperspektiv, 

begreppslig förståelse, kommunikationsförmåga samt strategisk kompetens. Det kan även 

uppfattas som ett sociokulturellt lärandeperspektiv är dominerande.  
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Beskrivning av tvådimensionella geometriska former 

Vid aktiviteten utfördes introduktion genom att läraren repeterade aktuella formers namn 

och egenskaper. Med utgångspunkt i Kilpatrick et al. (2001) kan det tolkas som eleverna har 

möjlighet att utveckla begreppslig förståelse. Detta eftersom matematiska begrepp och 

innebörden av dessa synliggörs. Genom att läraren utför detta kan det, utifrån Kilpatrick et 

al., även tolkas som att eleverna har möjlighet att utveckla produktivt förhållningssätt. 

Motivet till detta är att eleverna möjligtvis kan känna tilltro till sin förmåga att namnge och 

beskriva figurerna på egen hand. Genom att läraren poängterade att eleverna ska stötta 

varandra i processen kan det tolkas som att läraren påminner eleverna att de har möjlighet att 

utvecklas via den proximala utvecklingszonen. Detta eftersom Säljö (2010) menar att ZPD 

innefattar att en mer kompetent exempelvis kan tydliggöra frågor och vägleda processen.  

 

Vid arbetet i par kan det, utifrån Kilpatrick et al. (2001), tolkas som att eleverna har 

möjlighet att utveckla begreppslig förståelse inom området geometri. Motivet till detta är att 

båda eleverna använder matematiska begrepp för att beskriva och namnge formerna. 

Ahlberg och Wallby (2000) samt Skolverket (2011b) framhäver att konkretisering används 

för att stödja förståelsen för det abstrakta. När eleven beskriver aktuell geometrisk form 

används artefakter i form av geometriska former som medierande redskap. Det kan därmed 

tolkas som att verktyget stödjer utförandet av beskrivningen, vilket möjligen skulle vara mer 

abstrakt att utföra utan redskap. Eftersom aktiviteten sker muntligt kan det tolkas som att 

eleverna har förutsättningar att utveckla det Engström et al. (2007) benämner som 

kommunikationsförmåga. Vilket utifrån Säljö (2010) kan uppfattas som att en kommunikativ 

kontext förekommer. Utifrån Kilpatrick et al. kan det tolkas som att eleverna har möjlighet 

att utveckla strategisk kompetens. Motivet till detta är att kompetensen inbegriper 

formulerande och lösande av problem. När ena eleven med stöd av redskapet (formerna) 

utför beskrivningen kan det tolkas som att ett problem formuleras. När andra eleven 

identifierar formen kan det uppfattas som lösning av problemet. Säljö (2010) betonar att det, 

utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv, är centralt att individer samspelar och 

kommunicerar vilket resulterar i utveckling. Det kan därmed tolkas som att aktiviteten 

influeras av detta perspektiv. Säljö (2010) tydliggör att upptäckter och undervisning av 

laborativ karaktär är centralt utifrån ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv. Utifrån Säljös 

resonemang kan det tolkas som att eleverna via aktiviteten har möjlighet att göra upptäckter 

individuellt och i samspel med andra. Med utgångspunkt i Samuelsson (2007) kan det 

uppfattas som att aktiviteten kan likställas med en strukturerad inommatematisk verksamhet 
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i kombination med diskuterande verksamhet. Motivet till detta är att läraren exemplifierade 

geometriska formers namn och egenskaper via bilder samt att kommunikation var central vid 

arbetet i par. Motsägelsefullt i relation till denna studie är att jag inte identifierat möjlighet 

att utveckla logisk resonemangsförmåga och helhetsperspektiv, vilket enligt Samuelsson är 

kompetenser som via dessa verksamheter kan utvecklas.  

 

Avslutningsvis kan det tolkas som att eleverna har möjlighet att utveckla begreppslig 

förståelse, produktivt förhållningssätt, kommunikationsförmåga samt strategisk kompetens. 

Det kan uppfattas som att aktiviteten till största del influeras av ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv. Inslag av konstruktivistiskt perspektiv på lärande kan dock skönjas.  

Tredimensionell geometrisk figur – Kuben 

Vid introduktionen till uppgiften (Figur 3) gick läraren och eleverna igenom stegen som ska 

genomgås vid lösandet av problem. Detta kan möjligen medföra utveckling av det Kilpatrick 

et al. (2001) benämner som produktivt förhållningssätt. Motivet till detta är att eleverna 

möjligtvis känner tilltro till sin förmåga att lösa uppgiften med stöd av material då de har 

tydlig struktur gällande tillvägagångssättet. Eftersom eleverna vid utförandet av uppgiften 

valde att använda multilinkkuber som representationsform kan det, utifrån Kilpatrick et al. 

(2001), tolkas som att de har möjlighet att utveckla strategisk kompetens. 

 

Vid inledningen gick eleverna igenom uppgiften enskilt. Utifrån Säljö (2010) kan det 

uppfattas som att en kognitiv kontext förkommer. Motivet till detta är att eleverna tolkar och 

möjligen löser uppgiften. Aktiviteten präglades övervägande av arbete i par och helklass. 

Även detta kan relateras till Säljö som menar att kunskap, utifrån ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv, approprieras via kommunikation i samspel med andra. Därmed kan det 

även, i relation till Säljö, uppfattas som att en mental kontext förekommer då eleverna löser 

samma uppgift tillsammans samt en kommunikativ kontext eftersom utförandet genomsyras 

av frågor och svar. Detta kan även relateras till Säljö som menar att det, utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv, är aktuellt att göra upptäckter via laborerande undervisning. 

Detta eftersom eleverna, på egen hand samt i samspel med andra, troligen kan göra 

upptäckter i relation till den matematiska uppgiften. Ovanstående kan sammankopplas med 

Engström et al. (2007) som framhäver att eleverna kan utveckla kommunikationsförmåga. 

Eleverna både för och följer matematiska samtal. Vid genomförandet användes begrepp så 

som kub, sidor och hörn. I relation till Kilpatrick et al. kan det därmed tolkas som att 
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eleverna har möjlighet att utveckla begreppslig förståelse. Genom att eleverna lyssnar till 

varandra kan det uppfattas som ytterligare förutsättningar för utvecklad begreppslig 

förståelse. Vid genomgången i helklass använde läraren lägesord och vägledde eleverna till 

att nyttja lägesord så som överst, underst och mitten. Även detta kan uppfattas som 

möjlighet till utvecklad begreppslig förståelse. Eftersom läraren förtydliga elevernas svar 

och ville att de skulle använda lägesord kan det uppfattas som läraren utvecklar elevernas 

kunskap via det som Säljö (2010) benämner som ZPD. Detta eftersom lärarens frågor 

medför att eleverna uttrycker begrepp de möjligen inte annars. Eleverna utför beräkningar så 

som 2+2=4 samt 4+4=8 vilket kan tolkas som de utför enkel addition med stöd av 

materialet. I relation till Kilpatrick et al. kan det därmed uppfattas som att eleverna har 

möjlighet att utveckla begreppslig förståelse gällande räknesättet addition samt 

procedurkunnande eftersom beräkningar utförs effektivt. Därmed kan eleverna möjligen 

utveckla aritmetisk förståelse via undervisning som även möjliggör utvecklandet av 

geometrisk förståelse. Vid genomgången i helklass motiverar eleverna sina tankegångar 

gällande hur de kommit fram till sitt svar, vilket utifrån Kilpatrick et al. kan tolkas som 

möjlighet att utveckla logisk resonemangsförmåga. Eleverna löste även uppgiften med 

multilinkkuber som representationsform vilket kan uppfattas som ytterligare möjlighet till 

utvecklad strategisk kompetens. Silver et al. (2000) forskningsresultat visar att elever har 

svårigheter att lösa uppgifter i mer komplexa problemlösningssituationer, den stora 

informationsmängden blir svårhanterlig. Carpenter et al. (1981) forskningsstudie påvisar att 

elever, även i relativt enkla fall, har svårigheter att motivera svar på lösta uppgifter. 

Ovanstående forskningsresultat kan uppfattas motsägelsefullt i relation till denna studies 

resultat. Mer ingående löste eleverna en mer komplex problemlösningsuppgift med flera steg 

samt motivera sitt svar. Med utgångspunkt i Samuelsson (2007) kan det tolkas som att 

aktiviteten är en kombination av laborerande och diskuterande verksamhet. Detta eftersom 

eleverna kunde välja representationsform och undersöka den geometriska formen kub samt 

att undervisningssituationerna i par och helklass präglades av diskussion. I relation till de 

kompetenser som enligt Samuelsson kan utvecklas via dessa verksamheter är aktiviteten 

samstämmig förutom att jag inte identifierat att helhetsperspektiv kan utvecklas.  

 

Sammanfattningsvis kan eleverna möjligen utveckla produktivt förhållningssätt, strategisk 

kompetens, kommunikationsförmåga, begreppslig förståelse, procedurkunnande samt logisk 

resonemangsförmåga. Aktiviteten kan även uppfattas influeras av sociokulturellt perspektiv 

med inslag av ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv.  
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Problemlösningen – Katterna  

Introduktionen av denna aktivitet (Figur 4) utfördes genom att läraren återkopplade till 

tidigare utförda problemlösningsuppgifter, gick igenom uppgiften och besvarade elevernas 

frågor. Detta kan relateras till Kilpatrick et al. (2001) produktivt förhållningssätt. Motivet till 

detta är att läraren, genom att utföra ovanstående, kan göra så eleverna känner sig trygga att 

utföra uppgiften, vilket kan vara en förutsättning för utvecklat produktivt förhållningssätt. 

Arbetet genomsyrades av att arbeta enskilt, i par samt i helklass. I relation till Säljö (2010) 

kan det därmed tolkas som att kognitiv, mental samt kommunikativ kontext kan förekomma. 

Detta eftersom eleverna enskilt har möjlighet att tolka och lösa uppgifter, de har möjlighet 

att lösa samma uppgift i samspel med andra samt ställa frågor och få svar. Ovanstående kan 

sammankopplas med Säljö som menar att ett sociokulturellt lärandeperspektiv fokuserar på 

samspel och kommunikation för att appropriering ska ske. Samspel och kommunikation är 

centrala delar vid lösandet av denna uppgift. Eleverna har möjlighet att appropriera kunskap 

i samspel med en kamrat samt med flera kamrater och läraren vid helklassgenomgången. I 

relation till Engström et al. (2007) kan det uppfattas som att aktiviteten medför goda 

möjligheter för utvecklandet av kommunikationsförmåga. Motivet är att eleverna samtalar 

matematik. Utifrån uppgiftens karaktär, en mer komplex problemlösningsuppgift, kan det 

uppfattas som att forskning presenterad av Silver et al. (2000) är motsägelsefull. Detta 

eftersom resultatet påvisar att det är problematiskt för elever att lösa mer komplexa 

problemlösningsuppgifter med mycket information. Motivet till att uppgiften (Figur 4) bör 

klassificeras som mer komplex är att alla uppgifter, förutom A, innehar flera svarsalternativ 

samt att uppgiften måste lösas i flera led. Läraren framhävde att eleverna fick välja 

representationsform. Detta kan relateras till Säljö (2010) som menar att ett konstruktivistiskt 

lärandeperspektiv präglas av laborerande undervisning och utgår från elevernas nyfikenhet. 

Eftersom elevernas nyfikenhet kan inverka på val av representationsform kan inslag av 

konstruktivism ses. De elever som nyttjade laborativt material som redskap kan möjligen ha 

förutsättningar att utveckla det Kilpatrick et al. benämner som strategisk kompetens. Detta 

eftersom eleverna nyttjade pastasnäckor samt bollar och löste problemet. Även då eleverna 

ger förslag på ett liknande problem kan det tolkas som möjlighet till utvecklad strategisk 

kompetens. Detta eftersom Kilpatrick et al. menar att kompetensen inbegriper förmågan att 

formulera problem. Representationsformerna som används kan även sammankopplas med 

Säljö (2010) som menar att artefakter som medierande redskap är centralt utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Dessa verkar som ett tankestöd för människans handlingar, vilket 

möjligen var fallet för dessa elever vid lösandet av uppgiften.  
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Vid utförandet av uppgiften kan det tolkas som att eleverna har möjlighet att enskilt och i 

samspel med andra utveckla det Kilpatrick et al. (2001) benämner som procedurkunnande. 

Mer ingående kan det tolkas som möjlig utveckling eftersom de löser additionerna, 3+3+3=9 

samt 4+3+3=10, av mer komplex karaktär. Eftersom eleverna vid arbetet i par behandlar 

delbarhet i relation till talet tio kan det tolkas som ytterligare förutsättningar för utvecklandet 

av procedurkunnande med stöd av laborativt material förekommer. När eleven förklarar 

delbarhet av talet tio motiveras varför bollarna ska placeras på aktuellt vis. Därmed kan det 

uppfattas som möjlighet till utvecklandet av det Kilpatrick et al. lyfter fram som logisk 

resonemangsförmåga. Det kan även, med utgångspunkt i Kilpatrick et al., tolkas som 

eleverna har möjlighet att utveckla begreppsförståelse i relation matematiska symboler i 

form av räknesättet addition. Mer ingående har eleven vid det enskilda arbetet 

förutsättningar att utveckla detta eftersom arbete gällande tals egenskaper utförs. Detta 

eftersom eleven identifierar att talet nio kan bestå tre stycken treor. Vid arbetet i par kan det 

tolkas som eleverna har möjlighet att utveckla förståelse för begrepp genom att egenskaper 

av talet tio behandlas i relation till delbarhet. Vid den avslutande genomgången kan det 

uppfattas som eleverna har förutsättningar att utveckla procedurkunnande, strategisk 

kompetens, logisk resonemangsförmåga samt begreppslig förståelse. Detta eftersom de får 

tillfälle att lyssna till varandras resonemang gällande, tillvägagångssätt och 

representationsformer. Det kan även tolkas som att eleverna vid arbetet i par har möjlighet 

att utveckla matematiska kompetenser genom att aktivt delta i samtal och lyssna till 

varandra. Aktiviteten kan med utgångspunkt i Samuelsson (2007) tolkas som en 

kombination mellan diskuterande och laborerande verksamhet. Detta för att undervisningen 

inbegrep diskussion samt att eleverna hade möjlighet att utforska problemlösningsuppgiften 

utifrån skilda representationsformer. Via denna aktivitet kan det dock inte uppfattas som att 

eleverna har möjlighet at utveckla helhetsperspektiv, vilket enligt Samuelsson är en 

kompetens som kan utvecklas via dessa verksamhetsformer.  

 

Avslutningsvis kan det uppfattas som att eleverna har möjlighet att utveckla produktivt 

förhållningssätt, kommunikationsförmåga, strategisk kompetens, procedurkunnande, logisk 

resonemangsförmåga samt begreppslig förståelse. Aktiviteten kan tolkas inbegripa 

konstruktivistiskt lärandeperspektiv men ett sociokulturellt lärandeperspektiv kan uppfattas 

mest centralt.  
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Matematikboken 

Vid introduktionen till denna lektion relaterade läraren elevernas tidigare kunskap till aktuell 

uppgift. I relation till Kilpatrick et al. (2001) kan det därmed tolkas som eleverna har 

möjlighet att utveckla produktivt förhållningssätt. Mer ingående kan eleverna möjligen 

känna tilltro till sin förmåga att utföra beräkningar med räknesättet multiplikation eftersom 

läraren framhäver att de har kunskap om detta. Skolverket (2011b) poängterar att nyttjandet 

av laborativt material kan vara fördelaktigt vid färdighetsträning om läraren 

uppmärksammar vilka strategier eleverna använder. Eftersom arbetet sker individuellt och 

materialet får väljas kan det dock tolkas som att risken att materialet inte kan representera 

vald strategi som framförs av Engvall (2013) och Skolverket (2011b) kan förekomma. Detta 

skulle möjligen kunna leda till att elevernas produktiva förhållningssätt till matematik 

minskar. Motivet till detta är att misslyckanden kan upplevas och det kan möjligen vara 

problematiskt för läraren att beakta alla elevers individuella arbete samtidigt. Eftersom det 

individuella arbetet inte genomsyras av samspel och kommunikation kan det, med 

utgångspunkt i Säljö (2010), tolkas som att de mest centrala delarna i ett sociokulturellt 

perspektiv saknas via denna undervisningsform. Säljö menar även att ett konstruktivistiskt 

perspektiv på lärande utgår från att undervisningen inte sker på traditionellt vis. Denna 

undervisning kan uppfattas bedrivas traditionellt. Det går dock utifrån Säljö att skönja spår 

av konstruktivistiskt lärandeperspektiv. Detta eftersom elevernas nyfikenhet att använda 

laborativt material som redskap kan leda till nya upptäckter. Vidare framhäver skolverket 

(2011b) att syftet med laborativ undervisning är att eleverna inte enbart ska få matematik 

förmedlad via böcker. Därmed kan det tolkas som att denna aktivitets inte uppfyller kravet 

för att klassificeras som laborativ undervisning även fast enstaka elever nyttjade material. 

 

Processen genomsyras av enskilt arbete, vilket utifrån Säljö (2010) kan uppfattas som att en 

kognitiv kontext förkommer. Eftersom eleven nyttjar knappar som representationsform vid 

räknandet för att det känns bättre kan det utifrån Kilpatrick et al. (2001) tolkas som att 

eleven har möjlighet att utveckla produktivt förhållningssätt. Med utgångspunkt i motivet att 

eleven utför multiplikationen 10 ∙ 4 av enkel karaktär kan det tolkas som att eleven har 

möjlighet att utveckla det Kilpatrick et al. benämner som procedurkunnande. Detta eftersom 

elevens effektivitet av beräkningar möjligen kan främjas med knapparna som redskap. 

Eleven utför även addition av mer komplex karaktär då 4-hopp nyttjas. Motivet till att 

additionen kan uppfattas mer komplex är att flera led förekommer. Detta kan uppfattas som 

att eleven har ytterligare möjlighet att utveckla procedurkunnande. Utifrån Kilpatrick et al. 
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kan det även tolkas som eleven har möjlighet att utveckla begreppslig förståelse. Detta 

gällande matematiska symboler i relation till räknesättet addition och multiplikation. Mer 

ingående nyttjas båda räknesätten vid utförandet av uppgiften vilket kan tolkas som att 

eleven har möjlighet att utveckla kunskap om räknesättens samband. Eftersom materialet 

kan verka som konkretisering av det mer abstrakta multiplikationsuttrycket kan det tolkas 

som ytterligare möjlighet till begreppsutveckling finns. Detta eftersom eleven möjligen kan 

utveckla förståelse för de enheter som multiplikationen och därmed talet fyrtio består av. 

Eftersom knapparna används på eget initiativ av eleven kan det utifrån Kilpatrick et al. 

uppfattas som att eleven har möjlighet att utveckla strategisk kompetens. Denna aktivitet kan 

utifrån Samuelsson (2007) uppfattas likartad med en övande verksamhet. Detta eftersom 

läraren informerade eleverna om vad de skulle utföra, sedan genomfördes uppgifterna 

individuellt av eleverna. Samuelsson menar att denna verksamhet är gynnsam för 

utvecklandet av procedurkunnande. I relation till ovanstående utifrån denna studie kan det 

dock uppfattas som att eleverna har möjlighet till utvecklandet av ytterligare kompetenser.  

 

Utifrån ovanstående kan det tolkas som att räknande i matematikboken med stöd av 

laborativt material kan medföra möjlighet att utveckla matematiska kompetenser. Mer 

grundligt finns möjligen förutsättningar att utveckla produktivt förhållningssätt, 

procedurkunnande, begreppslig förståelse och strategisk kompetens. Det kan tolkas som att 

sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv på lärande förekommer i låg utsträckning. 

Utifrån detta kan en central konklusion dras. Aktiviteten genomsyras inte av något 

lärandeperspektiv som inte behandlas i denna studies teoretiska ramverk.  

Division med decimaltal 

Vid introduktionen tydliggjorde läraren sambandet mellan division och multiplikation samt 

nyttjade matematiska begrepp i relation till division. Utifrån Kilpatrick et al. (2001) kan det 

tolkas som att detta utgör möjlighet utvecklad begreppslig förståelse. Eftersom eleverna 

hade möjlighet att nyttja valfri representationsform kan det uppfattas som möjlighet till 

utvecklandet av det Kilpatrick et al. benämner som strategisk kompetens. Vid 

helklassgenomgången fick eleverna berätta vilken representationsform de nyttjat. Det kan 

därmed tolkas som ytterligare möjlighet till utvecklad strategisk kompetens genom att lyssna 

till hur andra representerat problemet. Eftersom flertalet uppgifter gällande division med 

heltal utfördes i helklass kan det, i relation till Kilpatrick et al., uppfattas som möjlighet att 

utveckla produktivt förhållningssätt gällande tilltro till sin förmåga att utföra division med 
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decimaltal. Detta eftersom läraren utgick från det, för eleverna, redan kända och relaterade 

detta till aktuell uppgift. Utifrån Säljö (2010) kan det tolkas som en mental kontext förekom 

via lösandet av samma uppgift gemensamt. Eftersom frågor och svar var delar av 

introduktionen kan det även, med utgångspunkt i Säljö, uppfattas som en kommunikativ 

kontext förekom. Detta kan relateras till Engström et al. (2007) gällande möjlighet att 

utveckla kommunikationsförmåga.  

 

Vid arbetet i par nyttjade två elever en linjal och vid genomgången i helklass visade två 

elever hur de använt staplar. Utifrån Säljö (2010) kan linjalen och staplarna uppfattas som 

medierande redskap. I relation till Kilpatrick et al. kan det tolkas som att eleverna har 

möjlighet att utveckla strategisk kompetens. Mer ingående kan detta möjligen ske eftersom 

eleverna använder linjal och staplar som representationsform samt löser uppgiften. Utifrån 

Kilpatrick et al. kan det tolkas som eleverna har möjlighet att utveckla begreppslig 

förståelse. Motivet till detta är att begrepp så som centimeter och hälften nyttjas i korrekta 

sammanhang. Eftersom räknesättet division används kan det tolkas som ytterligare möjlighet 

till utvecklad begreppsförståelse. Detta gällande matematiska symboler i form av räknesättet 

division. Genom att eleverna lyssnar till varandra vid genomgången i helklass finns 

ytterligare möjlighet till utvecklad begreppsförståelse. Vidare kan det uppfattas som att 

eleverna har möjlighet att utveckla det Kilpatrick et al. benämner som procedurkunnande. 

Detta eftersom eleverna uttrycker att trettio dividerat på två resulterar i kvoten femton. Samt 

att båda elevparen utför den mer komplexa divisionen 
3

0,5
 effektivt med stöd av olika 

medierande redskap. Campell et al. (2000) forskningsresultat visar att elevers 

procedurkunnande är gynnsamt vid beräkningar med heltal i enkla kontexter men att 

svårigheter gällande beräkningar med irrationella tal förekommer. Forskningsresultatet kan 

tolkas motsägelsefullt i relation till denna studies resultat. Detta eftersom eleverna utförde 

uppgiften utan större svårigheter. Processen då eleverna arbetar i par genomsyras av samtal i 

relation till matematiskt innehåll och aktuell representationsform vilket utifrån Engström et 

al. kan tolkas som att eleverna har möjlighet att utveckla kommunikationsförmåga. Vid 

helklassgenomgången motiverar eleverna som nyttjat staplar hur de gått tillväga för att lösa 

uppgiften. I relation till Kilpatrick et al. kan det uppfattas som det finns möjlighet att 

utveckla logisk resonemangsförmåga. Med utgångspunkt i Samuelsson (2007) kan det 

uppfattas som att aktiviteten är en kombination av diskuterande och laborerande verksamhet. 

Detta eftersom eleverna hade möjlighet att välja representationsform samt att diskussion var 



 78 

centralt vid arbetet i par och helklass. Utifrån denna studies resultat kan det dock inte 

uppfattas som att eleverna har möjlighet att utveckla helhetsperspektiv via denna aktivitet, 

vilket enligt Samuelsson är aktuellt via dessa verksamheter. För övrigt samstämmer denna 

studies resultat med de kompetenser som enligt Samuelsson kan utvecklas. 

 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att aktiviteten gällande division med decimaltal kan 

medföra möjlighet att utveckla begreppslig förståelse, strategisk kompetens, produktivt 

förhållningssätt, kommunikationsförmåga, procedurkunnande samt logisk 

resonemangsförmåga. Det kan även uppfattas som att ett sociokulturellt lärandeperspektiv 

dominerar aktiviteten.  

Studie 2 

I följande avsnitt förs diskussion utifrån resultatet av lärarnas uppfattning med att använda 

laborativt material i matematikundervisningen i relation till litteratur och forskning.  

Skilda perspektiv av definitionen laborativt material 

Lärarnas uppfattning gällande vad som är laborativt material kan uppfattas inta ett annat 

perspektiv i relation till Rystedt och Trygg (2010) definition. Detta eftersom Rystedt och 

Trygg tydliggör fysiskt och digitalt laborativt material. Utifrån lärarnas synsätt framkom 

enbart laborativt material av fysisk karaktär. Lärarnas uppfattning kan dock tolkas 

samstämmig med D'Angelo och Iliev (2012) samt Moyer (2001) som framförallt tydliggör 

fysiskt laborativt material i deras definitioner. Därmed kan en konklusion gällande 

uppfattningen av vad som är laborativt material dras. Det kännetecknas till största del av 

fysiskt laborativt material av skilda slag.  

Laborativt material i lägre åldrar i relation till kontinuitet 

Uribe-Florez och Wilkins (2010) forskningsresultat gällande att laborativt material 

förekommer i mindre utsträckning desto äldre eleverna är kan uppfattas samstämmigt med 

resultatet utifrån fokusgruppsintervjun. Detta eftersom lärarnas synsätt inbegriper att 

laborativt material är av störst värde i årskurs 1. Wilkins (2008) forskningsstudie visar att 

undersökande arbetssätt är mer vanligt inslag i de tidiga skolåren, vilket kan uppfattas 

överensstämma med lärarnas uppfattning. Uribe-Florez och Wilkins (2010) samt Wilkins 

(2008) tydliggör dock att lärarnas uppfattning av undersökande undervisning är den mest 

centrala faktorn för hur regelbundet det utförs. I relation till lärarnas uppfattning som 

framkom vid fokusgruppsintervjun kan det därmed tolkas som de överlag har positiv 
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uppfattning av detta. Mer ingående framhävs flertalet fördelar gällande arbetet med 

laborativt material, vilket påvisar att lärarna uppfattar detta som betydelsefullt. Uribe-Florez 

och Wilkins (2010) menar att lärarna som uppfattar handarbete som centralt i 

undervisningen använde material mer regelbundet än lärarna som ser detta som irrelevant. 

Eftersom resultatet från studie 2 påvisar att lärarna uppfattar användandet av material som 

övergång från handarbete till hjärnaktivitet kan det tolkas som en möjlig orsak till att det 

uppfattas mer centralt i årskurs 1. I relation till Skolverket (2011a) kan uppfattningen av att 

det är mest betydande i årskurs 1 tolkas missgynnande. Detta eftersom Skolverket framhäver 

att ett kunskapskrav är att kunna nyttja konkret material i årskurs 3. Därmed kan det 

uppfattas som laborativt material bör förekomma regelbundet i undervisningen.  

Möjliga påverkansfaktorer vid laborativ matematikundervisning 

Ahlberg och Wallby (2000) menar att elever som behöver använda laborativt material kan 

uppleva obehag att använda detta om det inte förekommer regelbundet i undervisningen. 

Detta eftersom vissa elever inte behöver detta stöd. Ahlberg och Wallbys resonemang kan 

uppfattas överensstämmande med lärarnas uppfattning. Detta eftersom likartat synsätt 

framkommer som negativ aspekt av att använda laborativt material vid 

fokusgruppsintervjun. Utifrån ovanstående kan det uppfattas centralt att aktivt integrera 

material i undervisningen och medvetet arbeta förebyggande för att obehag inte ska 

upplevas. Enligt Skolverket (2011b) bör det laborativa materialet inte bli 

matematikundervisningens huvudsyfte. Istället bör arbetet med material individanpassas och 

relateras till planeringen. I relation till lärarnas uppfattning kan antal elever uppfattas som 

påverkansfaktor i relation till Skolverkets resonemang. Detta eftersom en negativ aspekt som 

framkommer vid fokusgruppsintervjun är att flera elever kräver flera pedagoger. Därmed 

kan lärare ha svårigheter att anpassa material utifrån enskilda elevers behov.  

Material i konkretiserande syfte 

Lärarnas uppfattning av laborativt material påvisar att det är gynnsamt för att konkretisera 

abstrakt matematik. Detta relateras till Skolverket (2011b) samt Ahlberg och Wallby (2000) 

som påvisar att laborativt material används i syftet att konkretisera det abstrakta. Lärarna 

uppfattning som framkommer vid fokusgruppsintervjun är samstämmig Puchner et al. 

(2008) forskningsresultat. Detta gällande att undervisningssyftet kan modifierades vid 

arbetet med laborativt material. Skolverket (2011b) menar att lärares matematikdidaktiska 

kunskaper inverkar på om undervisningens tänkta syfte och mål samspelar med vad som 

sker. Utifrån fördelen med att använda material med syftet konkretisera kan det i relation till 
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nackdelen med förändrat undervisningssyfte uppfattas problematiskt. Detta eftersom en 

konkretisering av abstrakt matematik kan uppfattas gå förlorad om undervisningens syfte 

förändras och övergår till exempelvis lek. För att materialet ska kunna konkretisera kan det, 

utifrån Skolverket (2011b), tolkas centralt att läraren reflekterar över hur arbetet ska 

bedrivas samt vilket lärande eleverna ska utveckla. Lärarna uppfattar även att laborativt 

material kan gynna elevers matematiska förståelse. Detta genom att stödja utvecklandet av 

taluppfattning samt undvika framtida matematiksvårigheter. Utifrån ovanstående 

resonemang gällande modifierat undervisningssyfte kan dessa fördelar tolkas 

svåruppnåeliga. Detta eftersom syftet med undervisningen måste bibehållas för att det tänka 

lärandet ska ha möjlighet att uppfyllas och konkretisering lyckas.  

Betydelsen av variation 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) innefattar undervisningen brister gällande 

variation i arbetssätt och överlag är undervisningen traditionell och läromedelsstyrd. För 

utvecklandet av undervisningens innehåll måste detta utmanas och ifrågasättas. Om detta 

inte beaktas kan attityden och intresset till matematikämnet försämras. Liknande 

resonemang förs av Boaler (2011) som menar att skolmatematiken vanligen uppfattas 

negativ. I relation till resultatet som framkom vid fokusgruppsintervjun kan lärarnas 

uppfattning tolkas gynnsam i relation till elevernas kunskapsutveckling. Detta eftersom 

lärarna synsätt präglas av att materialet kan bidra till att matematikundervisningen varieras. 

Vilket utifrån Statens offentliga utredning är positivt eftersom elevernas attityd och intresse 

till matematik kan förbättras. Med utgångspunkt i Kilpatrick et al. (2001) kan detta uppfattas 

gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Detta eftersom elevernas attityd och intresse till 

matematik ingår i det Kilpatrick et al. benämner som produktivt förhållningssätt, vilket är en 

förutsättning för att övriga matematiska kompetenser ska kunna utvecklas. Sammankopplat 

med Skolverket (2011b) som framhäver att laborativ undervisning syftar till att eleverna inte 

enbart ska få ta del av matematik i böcker kan lärarnas uppfattning tolkas likartad. Detta 

eftersom synsättet präglas av att laborativt material medför varierat arbetssätt. Ytterligare en 

uppfattning som framkom var att materialet ska finnas fritt tillgängligt för eleverna, vilket 

kan tolkas problematiskt i relation till variationsrik undervisning. Detta eftersom eleverna 

möjligen kan nyttja samma typ av material vid varje undervisningen.  
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Generell resultatdiskussion    

I följande avsnitt diskuteras studie 1 och studie 2 i relation till varande sammankopplat med 

litteratur och tidigare forskning. Presentationen utgår från de tre områdena: varierad 

undervisning i en fysisk kontext, möjlig problematik vid arbetet med laborativt material 

samt matematiska perspektiv.  

Varierad undervisning i en fysisk kontext 

Utifrån utförd observation av klassrumsmiljön sammankopplat med undervisningen (Studie 

1) har jag identifierat att eleverna mestadels använder material i det Säljö (2010) lyfter fram 

som den fysiska kontexten. Vanligen har eleverna valmöjligheter gällande vilket material de 

vill nyttja, vilket kan relateras till det funna resultatet utifrån studie 2. Detta eftersom 

lärarnas synsätt präglas av att material ska finnas fritt tillgängligt vid 

matematikundervisningen. Det kan dock uppfattas relevant att beakta Engvalls (2013) och 

Skolverket (2011b) resonemang gällande att materialet inte alltid kan motsvara elevernas 

strategier. Därmed bör läraren uppmärksamma detta för gynnandet av elevernas 

kunskapsutveckling. Likasinnad tankegång framförs av Puchner et al. (2008) som menar att 

läraren måste vara medveten om vilket material som används i relation till uppgiftens 

karaktär samt hur materialet används. Undervisningen gällande affären kan dock uppfattas 

som avvikande i relation till ovanstående. Detta eftersom den inte bedrivs i klassrummet. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att läraren inte uppfattar den observerade 

klassrumsmiljön (Studie 1) som optimal för aktiviteten. Den fysiska kontexten vid denna 

aktivitet kan tolkas likartad med vardagliga sammanhang. Vid observationen av lektionen 

med matematikboken (Studie 1) identifierade jag att det var tidskrävande för eleven att 

placera fyrtio knappar. Detta kan sammankopplas med lärarnas uppfattning som synliggörs 

via fokusgruppsintervjun (Studie 2). Detta eftersom en rådande nackdel är att det kan ta tid 

när eleverna ska lägga upp material. Skolverket (2011b) menar att material som nyttjas bör 

individanpassas samt att läraren ska observera hur material används. Vid denna aktivitet kan 

det uppfattas som en form av individanpassning eftersom eleverna fick använda valfritt 

material. Det kan dock tolkas som annat material skulle bidra till mer effektivt räknande och 

därmed gynna det Kilpatrick et al. (2001) framhäver som procedurkunnande.  

 

Studie 2 påvisar resultatet att lärares uppfattning är att laborativt material kan bidra till 

varierad undervisning. Observationerna i studie 1 kan uppfattas samstämmiga med lärarnas 

uppfattning. Detta eftersom skilda typer av material används och olika aktiviteter utförs. I 
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relation till Statens offentliga utredning (SOU 2004:97) kan resultatet utifrån studie 1 och 

studie 2 uppfattas motsägelsefullt. Detta eftersom Statens offentliga utredning menar att 

underviningen vanligen är traditionell och läroboksstyrd med brister gällande variation i 

arbetssätt. Enbart ett av observationstillfällena under studie 1 är av traditionell karaktär. 

Ahlberg och Wallbys (2000) resonemang gällande att variera material så eleverna inte fäster 

tänkandet till ett material överensstämmer med lärarnas synsätt utifrån fokusgruppsintervjun 

(Studie 2). Detta eftersom risken att fästa tänkandet, betydelsen av variationsrik 

undervisning samt materialets konkretiserande effekt diskuterades. Detta kan även relateras 

till resultatet utifrån studie 1, eftersom skilda typer av materia förekommer både i 

klassrumsmiljön och undervisningen. Utifrån ovanstående kan det dock uppfattas relevant 

att regelbundet förändra strukturella drag i den fysiska miljön och material i undervisningen. 

Detta för att gynna elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. Resultatet utifrån studie 1 

visar även att material förekommer synligt i mindre utsträckning i högre årskurs, vilket 

överensstämmer med Uribe-Florez och Wilkins (2010) forskningsresultat samt resultatet 

från studie 2. Uribe-Florez och Wilkins menar att förekomsten av laborativt material 

minskar desto äldre eleverna är och lärarna vid fokusgruppsintervjun uppfattar att material är 

mest betydande i årskurs 1. Motsägelsefullt i relation till ovanstående är dock att studie 1 

inte påvisar att det förekommer i mindre utsträckning i undervisningssammanhang. Utifrån 

ovanstående kan en central konklusion dras. Laborativt material förekommer i miljön i störst 

utsträckning vid lägre årskurser men det behöver inte betyda att det används mindre i 

undervisningen.  

Möjlig problematik vid arbete med laborativt material 

Aktiviteten affären (Studie 1) kan uppfattas minska riskerna för vissa nackdelar gällande 

arbetet med laborativt material som framkommer vid fokusgruppsintervjun (Studie 2). Även 

Ahlberg och Wallby (2000) för likartat resonemang som uppfattningen utifrån studie 2. 

Detta gällande att elever kan uppleva obehag att använda material eftersom gruppåverkan 

kan förekomma. Studie 2 visar dock även resultatet att elevantal kan uppfattas som nackdel. 

Eftersom enbart två elever åt gången utför processen samt att material används i 

sammanhanget kan inte påverkan från gruppen eller antal elever tolkas utgöra hinder för 

elevernas möjliga kunskapsutveckling. Ytterligare motsägelsefull uppfattning kan tolkas 

förekomma i relation till studie 1. Detta eftersom observationerna visar att laborativt 

material är regelbundet inslag i undervisningen samt att inga elever observerats känna 

obehag av att använda det. Snarare har observationerna påvisat positiv uppfattning gällande 
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användandet av material. Exempelvis vid arbetet med tvådimensionella geometriska former, 

då alla nyttjade samma material, kan det uppfattas som att obehag inte existerade. Med 

utgångspunkt i lektionen med matematikboken (Studie 1) kan ett annat perspektiv intas. 

Detta eftersom enbart ett fåtal elever nyttjade material som redskap vid räknandet. Därmed 

kan en möjlig förklaring utgöras av lärarnas synsätt utifrån studie 2 samt Ahlberg och 

Wallby (2000) gällande gruppåverkan. Motivet till detta är att elever som möjligen skulle 

behöva använda material möjligtvis undviker detta på grund av att de exempelvis känner sig 

sämre i relation till övriga klasskamrater.  Detta eventuellt när de får nyttja material på eget 

initiativ. Ytterligare problematik framförs via Puchner et al. (2008) forskningresultat som 

visar att arbetet med laborativt material vanligen medför modifierat undervisningssyfte. 

Detta kan tolkas samstämmigt med lärarnas uppfattning som synliggörs via studie 2. Motivet 

till detta är att lärarna uppfattar att undervisningen emellanåt kan övergå till lek då material 

nyttjas. Eftersom läraren vid introduktionen till arbetet med tredimensionella former (Studie 

1, Figur 3) framhäver att multilinkkuberna enbart ska användas i relation till uppgiften kan 

det tolkas som att ovanstående problematik undviks. Detta eftersom eleverna följer lärarens 

instruktioner och enbart utför uppgiften. Därmed kan det tolkas som att materialet uppfyller 

den tänkta funktionen. Även vid övriga aktiviteter med laborativt material (Studie 1) 

observerades ingen lek eller liknande. Därmed kan lärarnas uppfattning av undervisning med 

material (Studie 2) tolkas motsägelsefull i relation till observerad undervisning (Studie 1).  

Matematiska perspektiv 

Utifrån undervisningen (Studie 1) kan det uppfattas som att undervisning med laborativt 

material inbegriper perspektiven Skott et al. (2010) benämner som process och produkt. Mer 

ingående kan detta skönjas eftersom aktiviteterna vanligen inbegriper diskussion, 

undersökande och förklaringar (process) samt räknande av skilda slag och olika 

beräkningsmetoder (produkt). Sammankopplat med lärarnas uppfattning (Studie 2) kan det 

tolkas som även uppfattningarna inbegriper perspektivet produkt. Detta eftersom de 

framhäver att det är viktigt att arbeta med laborativt material för att förebygga 

matematiksvårigheter samt utveckla taluppfattning, vilket kan uppfattas inbegripa räknande, 

skilda beräkningsmetoder samt algoritmer.  Det kan även tolkas som att perspektivet process 

synliggörs implicit. Detta eftersom ovanstående uppfattningar samt variationsrik 

undervisning kan uppfattas innefatta identifiering av matematiska mönster, undersökande 

och förklarande. Resonemanget ovan kan även relateras till det Säljö (2010) framhäver som 

konstruktivistiskt och sociokulturellt lärandeperspektiv. Mer grundligt kan båda 
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perspektiven uppfattas eftersom diskussion, samspel och undersökande kan skönjas via 

studie 1 och studie 2. I relation till Marton och Pang (2006) som framhäver ett annat 

perspektiv på skolmatematik, direkt och indirekt lärandeobjekt, kan det tolkas som även 

dessa går att urskilja via studie 1 och studie 2. Detta eftersom resultatet utifrån studie 1 

påvisar att eleverna, via undervisning med laborativt material, har möjlighet att utveckla 

innehållslig matematisk kunskap samt de kompetenser som Kilpatrick et al. (2001) samt 

Engström et al. (2007) synliggör. Marton och Pang menar att elever ständigt har möjlighet 

att utveckla skilda matematiska kompetenser då någon typ av matematiskt innehåll 

behandlas. Resonemanget kan uppfattas samstämmigt med resultatet och diskussionen 

utifrån studie 1. I relation till lärarnas uppfattning av denna undervisning kan det tolkas som 

detta framkommer via synsättet att material kan underlätta konkretisering av det abstrakta, 

stödjandet av utvecklad taluppfattning samt förebyggandet av matematiksvårigheter. Detta 

eftersom matematiskt innehåll samt skilda matematiska förmågor kan uppfattas ha möjlighet 

att utveckla via om dessa uppfattningar realiseras i undervisningen. Utifrån detta kan det 

tolkas som att undervisning med laborativt material inbegriper flera perspektiv på matematik 

samt att lärarnas uppfattning (Studie 2) av att använda laborativt material samstämmer med 

bedrivandet av undervisningen (Studie 1).  

Slutsats 

Avslutningsvis kan det konstateras att den fysiska kontexten i dessa klassrum kan uppfattas 

gynnsam för elevernas möjlighet att utveckla matematiska kompetenser. Det finns ett brett 

utbud av material som kan nyttjas fritt. Relevant är då att läraren är medveten om vilket 

material och vilken strategi som används. En konklusion gällande att ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande influerar dessa aktiviteter i större utsträckning än ett konstruktivistiskt 

lärandeperspektiv kan även dras. Det mest utmärkande draget för att ett sociokulturellt 

perspektiv dominerar är att övervägande aktiviteter, där laborativt material integreras, sker 

med samspel och kommunikation som centrala delar. Enskilt arbete är dock förekommande. 

Aktiviteter med laborativt material kan utföras för att utveckla förståelse för matematiskt 

innehåll, vilket i sin tur kan resultera i skilda typer av möjligt lärande. Å ena sidan har 

eleverna möjlighet att utveckla matematiska kompetenser via alla aktiviteter. Å andra sidan 

är vissa aktiviteter mer gynnsamma för möjligheten till utvecklandet av flera matematiska 

kompetenser. Tabell 4 presenterar vardera aktivitet som behandlats i diskussionen (studie 1) 

i relation till elevernas möjlighet att utveckla matematiska kompetenser. 
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Tabell 4: Presenterar vardera aktivitet i relation till elevers möjliga lärande. 

Aktivitet Möjligt lärande 

Affären 

 

Produktivt förhållningssätt 

Strategisk kompetens 

Helhetsperspektiv 

Procedurkunnande 

Begreppslig förståelse 

Kommunikationsförmåga 

Logisk resonemangsförmåga 

 

Analoga och digitala klockan 

 

Produktivt förhållningssätt 

Helhetsperspektiv  

Begreppslig förståelse 

Kommunikationsförmåga 

Strategisk kompetens 

 

Beskrivning av tvådimensionella 

geometriska former 

 

Begreppslig förståelse 

Produktivt förhållningssätt 

Kommunikationsförmåga  

Strategisk kompetens 

 

Tredimensionell geometrisk figur – Kuben Produktivt förhållningssätt  

Strategisk kompetens 

Kommunikationsförmåga 

Begreppslig förståelse 

Procedurkunnande 

Logisk resonemangsförmåga  

 

Problemlösningen – Katterna 

 

Produktivt förhållningssätt 

Kommunikationsförmåga 

Strategisk kompetens 

Procedurkunnande 

Logisk resonemangsförmåga 

Begreppslig förståelse 

 

Matematikboken 

 

Produktivt förhållningssätt 

Procedurkunnande 

Begreppslig förståelse 

Strategisk kompetens 

 

Division med decimaltal Begreppslig förståelse 

Strategisk kompetens 

Produktivt förhållningssätt 

Kommunikationsförmåga 

Procedurkunnande  

Logisk resonemangsförmåga 
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Följande Figur (Figur 5) illustrerar en sammanfattning av denna studies helhet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Visar att lärarnas synsätt inverkar på utformningen av den fysiska klassrumsmiljön 

samt vad som sker i undervisningen och hur det sker. Klassrumsmiljön inverkar i sin tur på 

elevernas möjliga lärande (vad och hur). Vilket matematiskt innehåll som behandlas (vad) 

påverkar hur undervisningen bedrivs och vice versa, vilket i sin tur är påverkansfaktorer för 

vilket lärande som är möjligt.  
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8 Vidare forskning  

Under arbetet med detta arbete har jag vidareutvecklat min förståelse på skilda sätt 

matematikundervisning i de tidiga skolåren. För det första har min uppfattning gällande 

användandet av laborativt material samt möjligheten att tillägna sig matematiska 

kompetenser utvecklats. För det andra har även min förståelse för lärares syn- och arbetssätt 

av denna undervisning förbättrad. Detta gör att jag uppfattar detta forskningsfält intressant 

då nya tankar kontinuerligt uppstår.  

 

Studien har kunskapsmässigt bidragit med ett gott underlag för lärares reflektion gällande 

klassrumsmiljö samt undervisning. Framförallt att reflektera gällande vilket matematiskt 

innehåll som synliggörs samt vilka matematiska kompetenser eleverna har möjlighet att 

utveckla via arbetet med laborativt material. Ytterligare kunskapsbidrag har denna studie 

medfört eftersom det är en bra grund för lärares reflektion gällande sin personliga 

uppfattning av att arbeta med laborativt material. Utifrån ett teoretiskt perspektiv har studien 

bidragit med att stärka tidigare utförd forskning inom arbetet med laborativt material för 

utvecklandet av elevers matematiska kompetenser samt gällande lärares uppfattningar av 

detta arbetssätt.  

 

För ytterligare fördjupning inom området av elevers möjlighet att utveckla matematiska 

kompetenser skulle längre observationsstudier i flera klasser kunna utföras. Det vore även 

intressant att utföra fler fokusgruppsintervjuer alternativt utföra enskilda intervjuer med 

lärare. Detta för att utöka förståelsen för lärares uppfattning av arbetet med laborativt 

material och matematiska kompetenser. Identifiering av elevers uppfattning av arbetet med 

laborativt material är ytterligare ett forskningsområde jag finner intressant. Exempelvis om 

elever uppfattar materialets matematiska innebörd. Vidare skulle intresseväckande vara att 

studera bordsplacering i klassrummen. Detta för att identifiera elevers placering i relation till 

möjligheten att utveckla av matematiska kompetenser. Utförandet av ovanstående 

forskningsförslag skulle vara en god utgångspunkt för förbättring och utökad förståelse för 

dessa områden i skolverksamheter.  
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Bilaga I – Informationsbrev till vårdnadshavare  

 
Hej! 

Mitt namn är Emelie Hallenberg. Jag läser min sista termin till grundskolelärare med 

inriktning F-3 vid Linköpings universitet. Jag ska genomföra en studie till mitt 

examensarbete inom matematik. För att kunna genomföra detta behöver jag observera elever 

i matematikundervisning. Studien syftar till att undersöka hur användandet laborativt 

material inverkar på elevers kunskapsutveckling.  

 

Undersökningen utgår från att observera matematikundervisning där laborativt material 

integreras. Alla tillfällen där material används kommer tillvaratas. Därmed observeras både 

hur elever utför detta individuellt och hur det används i grupp.  

 

För att kunna genomföra studien behövs godkännande från vårdnadshavare. Detta för att ert 

barn medverkar. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst under studiens gång 

avbrytas. Observationerna dokumenteras genom videofilmning, ljudinspelning, anteckningar 

samt fotografering. Syftet med detta är att kunna få en verklighetstrogen bild av det som 

studerats när materialet analyseras. Dokumentationen kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att alla medverkande avidentifieras. Deltagare och platser är anonymiserat 

både när materialet bearbetas och vid publicering av arbetet. Hela arbetet behandlas med 

hänsyn till sekretesslagen.  

 

Återlämna svarstalongen till (klassläraren) senast under vecka X. 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Hallenberg   Handledare: Mats Bevemyr 

Mailadress: xxxxxxxx@student.liu.se  Mailadress: mats.bevemyr@liu.se 

Telefon: xxx-xxx xx xx   Telefon: xxx-xx xx xx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Barnets namn:______________________________________________________________ 

        Ja. Mitt barn får medverka 

 Nej. Mitt barn får inte medverka. 

 

Datum och vårdnadshavares underskrift: 

mailto:emeha918@student.liu.se
mailto:mats.bevemyr@liu.se
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Bilaga II – Intervjuguide 

Inledning 

Jag inleder med att tacka respondenterna för deras medverkan. Därefter ges information om 

studiens mål och syfte. Sedan ges information om de forskningsetiska principerna och vad 

de innebär för intervjupersonerna. Jag förklarar även att inspelning av intervjun kommer ske 

för att ska kunna transkriberas och analyseras. Därefter informerar jag om intervjuns 

ungefärliga tidslängd. Innan intervjun påbörjas informeras respondenterna om regler som 

gäller vid intervjun, exempelvis att prata en åt gången och att allas åsikter är viktiga.  

Tema 1: Bakgrund 

1. Berätta ditt namn och ålder.  

2. Berätta om din lärarbakgrund. 

  Yrkeserfarenhet? 

 Hur länge har du jobbat som lärare? 

 Nuvarande årskurs? 

Tema 2: Laborativt material och matematiska kompetenser 

1. Hur uppfattar du som lärare arbetet med laborativt material i 

matematikundervisningen i relation till elevernas kunskapsutveckling? 

 

 Vilka fördelar uppfattar du finns med arbetet med material i relation till elevernas 

kunskapsutveckling? 

 Vilka nackdelar uppfattar du finns med arbetet med material i relation till elevernas 

kunskapsutveckling? 

 Hur uppfattar du att eleverna fritt får använda material vid matematikundervisningen 

och även välja vilket material de ska använda? 

 

Avslutning 

Jag sammanfattar intervjun och frågar om deltagarna vill tillägga något. Slutligen tackas 

deltagarna återigen för deras medverkan. 


