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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka grunder elever använder det laborativa 
materialet multibas i matematikundervisningen. Studien fokuserar på området 
positionssystemet och analyserar vilka tänkbara orsaker det finns till att eleverna väljer 
att använda eller inte använda multibas. Studien bygger på en tidigare systematisk 
litteraturstudie med fokus på laborativt material. John Deweys inriktning i 
pragmatismen är utgångspunkten för denna studies analys. Studien har en kvalitativ 
metod med intervjuer och observationer av 19 elever i årskurs 3 på en skola i Sverige.  
 
Resultatet visade att multibas endast används av vissa elever och att många elever 
saknar förståelse kring användandet av materialet och dess syfte. Detta har i sin tur 
bidragit till att elevernas egna uppfattningar om materialet blivit negativa. Resultatet 
stämde överens med författarnas tidigare studie som visade att laborativt material bör 
användas i undervisningen men kräver att användaren har kunskapar om materialet för 
att det ska främja elevens lärande.  
 
 
Nyckelord 
matematik, undervisning, laborativt material, representationsformer, inlärning, elevers 
lärande, multibas, positionssystemet 
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1 Inledning 
 
Laborativt material ska enligt skolans läroplan användas i matematikundervisningen för 
att elever ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper inom matematiken (Skolverket 
2011a). Laborativt material som representationsform och arbetssätt är något som 
författarna har funnit intresse av samtidigt som vi undrat om det i dagens skolor 
används i undervisningen och i så fall på vilka grunder.  
 
Tidigare har vi gjort en systematisk litteraturstudie; Laborativa material i 
matematikundervisningen - en litteraturstudie om vad laborativt material har för 
inverkan på elevers lärande. I denna studie kommer vi vid flera tillfällen att referera till 
den som Larsson och Svensson (2017). Studien presenterade att laborativt material har 
använts i matematikundervisningen men att det ofta använts på ett ej ändamålsenligt 
sätt. Studien visade även att laborativt material bidrar till praktiskt arbete vilket många 
elever uppfattar som motivationshöjande. Dock resulterade studien i att många elever 
inte använder materialet på ett ändamålsenligt sätt och därmed inte förstår syftet med 
uppgiften. På så sätt har inte laborativt material bidragit till önskad effekt i den 
situationen. Resultatet visade också att laborativt material måste användas i samband 
med en reflektion kring uppgiften för att uppfylla sitt syfte och detta händer sällan då 
läraren ofta saknar tillräckliga kunskaper om materialet.  
 
Resultatet från Larssons och Svenssons (2017) studie visade lärarens perspektiv eller ett 
lärandeperspektiv. Elevens perspektiv fanns det inte lika mycket forskning om och det 
inspirerade oss som författare att fortsätta vår forskning inom samma område fast med 
fokus på de delar vi saknat i vår tidigare systematiska litteraturstudie. Denna studie 
syftar därför till att undersöka vilka möjliga orsaker det finns till att eleverna använder 
eller inte använder det laborativa materialet multibas. Studien fokuserar på området 
positionssystemet då det är en grundläggande del av matematiken. Vi som blivande 
lärare vill kunna få användning av detta resultat i framtida matematikundervisning. Det 
är även viktigt att eleven får uttrycka sina åsikter och genom att studien genomsyras av 
ett elevperspektiv kommer vi att få en bredare syn på laborativa material i 
matematikundervisningen.    
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2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka tänkbara orsaker till att elever i årskurs 3 
använder eller inte använder det laborativa materialet multibas när de löser uppgifter 
med fokus på positionssystemet. Ur ett elevperspektiv undersöker studien även vilken 
uppfattning eleverna har om multibas och hur eleverna använder materialet. Studien 
bygger på en tidigare systematisk litteraturstudie med fokus på laborativt material.  
 
2.1 Frågeställningar 
 
I avsikt att uppnå syftet med denna studie arbetar vi utefter följande frågeställningar:  

• Vilka tänkbara orsaker finns det till att eleven väljer att använda eller inte 
använda multibas vid matematikuppgifter om positionssystemet? 

• Hur uppfattar eleven det laborativa materialet multibas i 
matematikundervisningen? 

 
 
2.2 Disposition 
 
Kapitel 3 är studiens litteraturgenomgång och presenterar tidigare forskning inom de 
områden som studien berör. Litteraturgenomgången följs av ett vetenskapligt 
teoriavsnitt vilket är kapitel 4. Därefter redogörs studiens metod och hur den insamlade 
datan har analyserats. Kapitel 6 sammanfattar studiens resultat och i kapitel 7 analyseras 
och diskuteras resultatet i förhållande till vald teori och tidigare forskning. I kapitel 8 
förhåller sig författarna kritiskt till studiens resultat och diskuterar vad som kan ha 
påverkat resultatet. I kapitel 9 presenteras studiens slutsats samt förslag på vidare 
forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

5 

3 Litteraturgenomgång 
 
Denna studie grundar sig på Larsson och Svenssons (2017) systematiska litteraturstudie 
om laborativa material i matematikundervisningen. Studien syftade till att undersöka 
varför laborativa material användes i matematikundervisningen samt om materialen 
kunde främja elevers lärande. I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom studiens 
valda område att presenteras. Kapitlet inleds med en genomgång av skolans 
styrdokument kopplat till studiens innehåll. Därefter följer en presentation av elevers 
lärande och representationsformer, positionssystemet och om det laborativa material 
som används i studien. Avslutningsvis presenteras resultatet från Larsson och Svenssons 
(2017) systematiska litteraturstudie.  
 
3.1 Styrdokument 
 
Den svenska skolan är skyldig att förhålla sig till olika lagar, regler och styrdokument 
för att utbildningen ska bli likvärdig på samtliga skolor i Sverige (Skolverket 2011a). 
Lärarens profession och uppdrag förhåller sig till styrdokumenten vilka möjliggör för 
eleven att utveckla sina förmågor och nå kunskapskraven. Skolan ska vara likvärdig och 
enligt Skollagen (SFS 2010:800) innebär det inte att skolan ska vara utformad på 
samma sätt överallt eller likadant för olika elever utan att skolan ska fördela resurser, 
arbetsformer och arbetssätt efter varje individ, dess behov och förutsättningar.  
 
Enligt grundskolans läroplan (Skolverket 2011b) ska alla elever erbjudas varierade 
arbetsformer så att de ges möjlighet till att utveckla de kunskaper som krävs för att nå 
kunskapskraven. I kunskapskraven för årskurs 3 i ämnesblocket matematik står det:  
 

”Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 
använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. 
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material 
eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. 
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva 
tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.”(Skolverket 2011a:60) 

 
Detta innebär att undervisningen enligt styrdokumenten ska erbjuda eleverna laborativa 
material som arbetssätt för att eleverna ska ges möjlighet till att uppnå de kunskaper 
som krävs. Eleverna ska också ha kunskaper om hur positionssystemet kan användas för 
att dela upp tal och för att ange antal och ordning av tal (Skolverket, 2011b).  
 
3.2 Elevers lärande 
 
I detta avsnitt redovisas litteratur som berör elevers lärande. Avsnittet inleds med en 
genomgång om vad en varierad undervisning är och varför det bör användas. Därefter 
följer en presentation av praktisk undervisning som denna studie fokuserar på. 
 
Varje elev är unik vilket innebär att alla har olika behov och lär sig på olika sätt, varje 
elev behöver olika mycket tid för lärande inom olika områden (Burton 2010). Enligt 
Skolverket (2011a) ska skolan erbjuda en likvärdig utbildning, vilket innebär att 
undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och enligt läroplanen ska eleverna 
erbjudas varierade arbetsformer. Det finns flera olika sätt att bedriva undervisning och 
det kan fungera olika bra beroende på vilket arbetsområde och vilka elever. Wernberg 
(2009) menar att alla elever behöver variation i undervisningen för att de ska kunna ta 
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till sig och förstå innehållet. En varierad undervisning innebär att läraren utgår från 
elevers förkunskaper, därefter planerar läraren undervisning och plockar sedan fram det 
material som hen anser att eleverna behöver för att utveckla och befästa sina 
matematiska kunskaper (Holmqvist Olander & Nyberg 2014). En varierad undervisning 
innebär olika arbetssätt och olika arbetsformer. Arbetssätt är hur man arbetar i 
klassrummet och arbetsformer är hur man organiserar upp undervisningen Exempelvis 
kan arbetssättet vara praktiskt och arbetsformen parvis.  
 
En variant av varierad undervisning är ett praktiskt arbetssätt. Det innebär att eleverna 
gör något praktiskt för att befästa sina kunskaper. Dewey (1990) menar att människan är 
en aktiv och nyfiken varelse och det ska läraren ta tillvara på i undervisningen. Det är 
viktigt att eleven förstår syftet med vad hen gör och enligt Dewey bör praktiskt 
undervisning hjälpa fler elever att göra matematikundervisningen mer vardagsanknuten. 
Skolverket (2011a) menar att alla eleverna ska ges möjlighet till att utveckla 
matematiska kunskaper genom praktiska arbetsformer, vilket eleverna kan få genom till 
exempel laborativa material i undervisningen.  
 
Burton (2010) poängterar att alla elever inte uppskattar praktiskt arbete eftersom alla är 
olika och har olika behov och intressen. Detta tar läraren hänsyn till då hen varierar 
undervisningen och tillgodoser alls önskemål och behov. Genom att använda praktisk 
undervisning i kombination med andra undervisningsformer sker en variation. För 
lärarens och elevernas bästa ska ett klassrum vara spännande och framgångsrikt, detta 
menar Burton sker med en mångsidig matematik.  
 
3.3 Representationsformer  
 
I detta avsnitt kommer litteratur om representationsformer att presenteras. Avsnittet 
inleds med en genomgång av begreppet representationsformer och följs av litteratur om 
laborativa material. Slutligen redovisas syftet med att använda material i undervisningen 
samt vikten av elevernas förkunskaper i förhållande till materialet.  
 
Representationsformer är olika uttrycksformer som kan tydliggöra ett matematiskt 
begrepp. Dessa representationer kan vara ord, bilder, matematiska symboler, verkliga 
situationer eller något konkret material (Zippert, Gustafsson, Nilsson, Jackobsson, 
Lingefjärd, Svingby, Jönsson 2011). Det är viktigt att använda sig av alla 
representationsformer för att undervisningen ska bli varierad. Burton (2010) menar att 
representationer används i matematiken för att det ger eleverna möjlighet till att 
tydligare och utvecklande förstå och förklara olika uppgifter och begrepp. De menar 
också att det hjälper eleverna att se samband i matematiken. Det finns dock inte något 
rätt sätt att använda sig av representationer utan det är läraren som väljer 
representationer efter elevernas behov.  
 
Ett laborativt material är en representationsform. Laborativt material används i 
undervisning och är tillverkat för undervisning (Nationalencyklopedin 2000). Det finns 
olika laborativa material och denna studie fokuserar på det laborativa materialet 
multibas som presenteras senare i litteraturgenomgången. För att det laborativa 
materialet ska främja elevers lärande är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
användandet (Sveider 2016; Engvall 2013). De lärare som är osäkra på hur materialet 
ska kopplas till lärandet använder det sällan i sin undervisning (Swan & Marshall 2010). 
Det blir svårt för läraren att motivera eleverna att använda materialet om syftet inte är 
tydligt. Engvalls (2013) studie visar att det kan vara en fördel att läraren tidigt i 
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planeringen bestämmer sig för vilket material som skall användas i undervisningen och 
varför. Genom att tidigt besluta i vilket syfte materialet ska användas kan läraren känna 
sig trygg vid presentation för eleverna. Att läraren känner sig trygg med materialet gör 
att eleverna känner sig tryggare. Laborativt material används ofta för att konkretisera ett 
abstrakt innehåll i matematiken (Engvall 2013; Moyer 2001). Själva konkretiseringen 
ser sedan annorlunda ut på olika skolor och i olika klasser. Genom aktiviteter där 
laborativt material används och där syftet är tydligt kan lärandet bli mer synligt för både 
läraren och eleven (Sveider 2016; Engvall 2013; Swan & Marshall 2010). Sveider 
(2016) menar att genom användning av laborativa material kan läraren se hur eleven 
tänker och tolkar matematiken, läraren kan även upptäcka eventuella missuppfattningar. 
Det laborativa materialet bidrar inte automatiskt till ökad konkretisering, det krävs ett 
tydligt syfte och koppling till innehållet för att det laborativa materialet ska synliggöra 
och konkretisera matematiken (Engvall 2013; Sveider 2016). 
 
Engvall (2013) menar att om det laborativa materialet ska främja lärande krävs det inte 
enbart att det finns ett syfte och en koppling till innehållet. De som ska använda 
materialet behöver även ha kunskaper om det. Kunskaperna innebär i första hand att 
användaren har fått handledning kring hur materialet kan konkretisera matematiken och 
till vilket matematiskt område som materialet kan användas till. Med användaren menas 
både läraren och eleven och för att eleven ska kunna få kunskap och vägledning i 
användandet behöver läraren känna sig säker. De lärare som är osäkra på hur materialet 
ska användas fokuserar oftast mer på själva användandet och förbiser då vad eleverna 
faktiskt förklarar. Gemensamt för flera lärare som inte anser att laborativt material 
bidrar till att konkretisera och främja lärandet är att de finner svårigheter i att använda 
det i undervisningen (Moyer 2001; Uribe-Florez & Wilkins 2010; Russell 2015; Burns 
& Hamm 2011).  
 
Flera lärare är medvetna om betydelsen av att eleverna får en bra genomgång av olika 
material för att de sedan ska kunna använda materialen mer självständigt (Puchner, 
Taylor, O’Donnell & Fick 2008). Lärarna anser dock att de inte har tillräckligt med 
kunskap för att ge eleverna chansen att arbeta med laborativa material (Swan & 
Marshall 2010). För en lärare som känner tidsbrist i sitt arbete kan det vara svårt att 
inskaffa kunskap om ytterligare områden även om den kunskapen skulle kunna bidra till 
kortare och mer innehållsrika genomgångar. Om läraren känner sig trygg och vet hur 
materialet kan kopplas till innehållet i undervisningen är nästa steg att eleverna lär sig 
använda det. För att eleven ska ha en positiv upplevelse med laborativt material krävs 
det att eleven blivit introducerad för hur det kan användas och vad syftet med materialet 
är (Engvall 2013; Sveider 2016). Precis som att läraren behöver handledning kring hur 
materialet kan bidra till en konkretisering i undervisningen behöver även eleven det 
(Engvall 2013). Om en handledning uteblir kan materialet istället försvåra matematiken 
för eleven. För att det laborativa materialet ska främja lärande krävs alltså att både 
läraren och eleven känner sig trygga med materialet och förstår varför det används i 
undervisningen (Sveider 2016). 
 
3.4 Positionssystemet 
 
Det finns många delar inom matematiken som är viktiga att förstå för att kunna använda 
matematiken på ett tillfredställande sätt och en av dessa är positionssystemet. 
Anledningen till att positionssystemet är en viktig del beror på att det hjälper oss att 
förstå ett tals värde. Häggblom (2013) förklarar att beroende på var i ett tal en siffra står 
får den olika värde. För att kunna använda ett räknesätt och för att förstå t.ex. 1+10=11 



  
 

8 

är det nödvändigt att veta hur vårt talsystem fungerar. Vårt talsystem bygger på en 
grund där talen grupperas i tiotal. Bartolini Bussi (2011) skriver att det är viktigt att 
eleverna förstår att 10 kan både vara 10 små enheter eller 1 egen enhet. Att talet 10 kan 
ha olika innebörder.  
 
 
Enligt Skolverket (2011c) är det nödvändigt för eleven att förstå vad ett ental, tiotal eller 
t.ex. hundratal är. Om en elev finner det svårt att förstå dessa grupperingar kommer 
eleven troligtvis får svårigheter inom flera andra områden i matematik. Att inte ha 
kunskap om vårt tiobassystem kan innebära att eleven hamnar i svårigheter när det 
gäller t.ex. addition eller subtraktion (Skolverket 2011c). För att vardagsanknyta denna 
svårighet kan det innebära att eleven får svårigheter gällande till exempel hantering av 
pengar, vilket är en nödvändighet att förstå för att fungera i dagens samhälle.  
 
 
3.5 Multibas 
 
Malmer (2002) menar att multibas är ett laborativt material som används för att visa tals 
och siffrors värden. Det är mycket användbart i arbete med positionssystemet. 
Materialet kan tydligt visa övergången mellan ental, tiotal och hundratal. Det gör att 
eleverna kan få en djupare förståelse för att siffrorna har en bestämd plats och vilket 
värde de olika siffrorna har i ett tal. Materialet är tredimensionellt vilket gör att eleverna 
tydligt kan se att det går tio ental på ett tiotal. Positionssystemet är väsentligt i 
matematikundervisningen eftersom det är grunden för en säker taluppfattning. Multibas 
hjälper eleverna att få en konkret och tydlig bild av positionssystemet. Även Häggblom 
(2013) menar att tiobasmaterial så som multibas är användbart för att visa samband 
mellan de olika talsorterna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Multibas 
(www.betapedagog.se) 
 
 
 
 

 
 
3.6 Sammanfattning  
 
Larssons och Svenssons (2017) systematiska litteraturstudie visade att laborativt 
material kan konkretisera den abstrakta matematiken. Resultatet visade även att det 
laborativa materialet kräver en tydlig koppling till innehållet i undervisningen samt 
förkunskaper hos de som ska använda materialet. Det laborativa materialet bidrar inte 
automatiskt till ökad konkretisering, det krävs ett tydligt syfte och koppling till 
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innehållet för att det laborativa materialet ska synliggöra och konkretisera matematiken. 
Det är viktigt att materialet används i samband med en reflektion över uppgifterna för 
att eleverna ska kunna tillämpa matematiska kunskaper (Larsson & Svensson 2017).  
 
Studien visade även att många verksamma lärare saknar tillräcklig kunskap om 
laborativa material för att på ett tillfredställande sätt använda materialet effektivt i 
undervisningen. Skolan bör på dessa grunder erbjuda fortbildning i användandet av 
laborativt material. Det skulle innebära att läraren får tid till att lära sig mer om olika 
material i samverkan med andra lärare. Om lärarna hade fått handledning kring hur de 
kan använda laborativa material i undervisningen hade eleverna kanske fått använda 
materialet kontinuerligt och därmed fått möjligheter till att utveckla matematiska 
kunskaper och förmågor (Larsson & Svensson 2017).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Pragmatismen är en filosofisk tradition som har flera företrädare och inriktningar. 
Pragmatismen innebär att man ser kunskapen genom handlingar. För att inta ny kunskap 
behöver ett praktiskt arbete ske (Dewey 1990). En företrädare inom pragmatismen är 
John Dewey som hade intresse för skola och bildning. Han var verksam i USA från 
mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet och hans huvudsakliga intresse var att 
utveckla skolans verksamhet. John Dewey var professor i filosofi, psykologi och 
pedagogik och företrädaren till det begrepp som idag känns igen vid ”Learning-by-
doing” (Säljö 2012). Denna studie utgår från professor John Deweys inriktning inom 
pragmatismen. Hans tanke var att början skolan skulle bli mer elevcentrerad och ha fler 
praktiska inslag i verksamheten (Dewey 1990). Dewey menade att kunskap är att 
teoretiskt kunna något som sedan kan befästas i praktiken. För att eleven ska kunna ta 
till sig kunskaper behöver alltså undervisningen vara levande och utmanande. Eleven 
behöver vara aktiv i undervisningen och det är lärarens uppgift att skapa dessa tillfällen 
för eleven. Genom att använda laborativt material i undervisningen kan eleverna få 
tillfälle att vara mer aktiva under de klassiskt teoretiska ämnena, till exempel 
matematik. 

Dessa teoretiska utgångspunkter bidrar till analysen genom att vägleda vilket perspektiv 
studien ska inneha. Denna studie tar grund i John Deweys inriktning och dess praktiska 
syfte. Studien analyserar på vilka grunder eleverna använder eller inte använder det 
laborativa materialet multibas i matematikundervisningen och vilka tänkbara orsaker 
som finns för detta. I studiens analys kommer kategorier att användas för att analysera 
den data som har samlats in. Studien kommer att beröra elevperspektivet inom 
”Learning by doing” då eleverna kommer bli tillfrågade vad de har för uppfattningar om 
laborativt material i matematikundervisningen. Genom att fokusera på detta i Deweys 
inriktning kommer analysen i denna studie att kunna svara på de frågeställningar som 
studien utgår från. 
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5 Metod  
 
Studiens undersökning är empirisk med kvalitativa metoder i form av intervju och 
observation. Undersökningen gick ut på att eleverna genomförde fyra diagnoser där 
studiens författare observerade eleven när hen löset uppgifterna och därefter följde en 
intervju med fokus på elevens lösningar och upplevelse kring materialet multibas. 
Diagnoserna är Skolverkets egna material; diagnosmaterialet diamant i ämnet 
matematik. De valda diagnoserna ingår i avsnittet aritmetik och heter AG2, AG4, AS1 
och AS2 (Skolverket 2016). 
 
5.1 Urval och avgränsningar   
 
För att studien skulle vara genomförbar och så småningom kunna bidra med ett 
trovärdigt resultat gjordes vissa avgränsningar. Den främsta orsaken till 
avgränsningarna är att studien skulle genomföras och färdigställas inom 10 veckor. Den 
första avgränsningen är att studien undersökte matematikområdet positionssystemet. 
Laborativt material kan användas i alla matematiska områden men studien berör endast 
positionssystemet med anledningen att studien hade blivit för omfattande med fler 
matematiska områden. Den andra avgränsningen är att studien endast berör ett laborativt 
material, multibas. Detta för att studien endast har genomförts på en skola och valt att 
använda det material som klasserna där redan är bekanta med. Detta beslut tar grund i 
Larsson och Svenssons (2017) studie där resultatet visade att eleverna behöver vara 
bekanta med ett material innan det kan användas ändamålsenligt. Den tredje 
avgränsningen är att studien genomförs i årskurs 3, där hela årskursen har samma 
matematiklärare. Anledningen till detta är att studien grundar sig på positionssystemet 
och skulle studien genomförts i fler årskurser hade det behövts fler diagnoser och mer 
tid för analys vilket inte gick att genomföra på en tidsperiod av 10 veckor.  
 
Studien genomfördes med 19 elever i årskurs 3. Missivbrevet (bilaga 1) skickades ut till 
39 elever och 29 elever hade med sig missivbrevet tillbaka. Av dessa 29 hade 6 elever 
tackat nej till undersökningen, 3 elever hade inte fyllt i lappen korrekt och en elev var 
borta de dagar studien genomfördes. De resterade 19 elever där både vårdnadshavare 
och elev godkänt deltagandet var med om enskilda observationer och intervjuer. 
 
5.2 Val av diagnoser  
 
Undersökning utgick från att identifiera vilka möjliga orsaker det finns till att eleverna 
väljer eller inte väljer att använda multibas som en lösningsstrategi vid 
matematikuppgifter. Valet av diagnoser för att identifiera detta blev Skolverkets 
diagnosmaterial diamant för att det är ett komplett material med tillhörande 
kommentarmaterial vilket kan underlätta och göra analysen mer trovärdig (Skolverket, 
2011c). Det valdes även för att diagnoserna behandlar positionssystemet vilket multibas 
kan konkretisera.  
 
De fyra diagnosdelarna som användes ingår alla i kategorin aritmetik. Denna kategori 
valdes för att det är grundläggande uppgifter som alla elever har stött på och med olika 
svårighetsgrad. De första diagnoserna var AG2 (bilaga 2) och AG4 (bilaga 3) och ingår 
i grundläggande aritmetik. AG2 innehöll uppgifter i addition och subtraktion inom 
talområdet 10–19. AG4 hade liknade upplägg men berörde istället talområdet 20-99 
(Skolverket 2011c).  Skolverket (2011c) menar att eleverna ges möjlighet att visa vilken 
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taluppfattning de har genom dessa diagnoser samt att syftet är att eleverna ska 
genomföra uppgifterna med huvudräkning. Det intressanta för denna studie är att 
eleverna fick välja lösningsstrategi själva då studien inte fokuserar på huvudräkning och 
resultatet kan då visa om elever föredrar laborativt material eller en annan 
lösningsstrategi.  
 

 
Diagnos AG2, 
uppgift 1. 
(bilaga 2) 
 
 
 
 
 
 
Diagnos AG4,  
uppgift 1.  
(bilaga 3) 
 
 
 
 

 
 
De två andra diagnoserna som användes var AS1 (bilaga 4) och AS2 (bilaga 5). Dessa 
diagnoser ingår i kategorin aritmetik med inriktning på skriftlig räkning. AS1 
behandlade addition inom talområdet 0–999 och AS2 fokuserade på subtraktion inom 
samma talområde. Skolverket (2011c) menar att eleverna genom dessa diagnoser får 
möjlighet att visa sina kunskaper om tiotalövergångar i skriftliga uträkningar. Även här 
fick eleverna själva välja lösningsstrategi vilket innebar att undersökningen kunde visa 
vilken strategi som eleven föredrog. 

 
 
Diagnos AS1 uppgift 1 
(bilaga 4)  
 
 
 
 
 
Diagnos AS2, uppgift 1 
(bilaga 5) 
 
 
 

 

5.3 Genomförande 
 
Studiens data samlades in på den valda skolan i mitten av vårterminen. Datainsamlingen 
delades in i tre steg vilka var; presentation för eleven om kommande situation, elevens 
genomförande av diagnosuppgifter och slutligen en intervju med fokus på de precis 
genomförda uppgifterna. Dessa tre steg tog cirka 15 minuter vilket innebar att eleven 
kunde återgå till pågående lektion när intervjun var klar. Alla intervjuer genomfördes i 



  
 

13 

ett avskilt rum med närhet till hemklassrummen för elevens trygghet. Under 
genomförandet av intervjun fick eleven tillgång till papper, penna, radergummi, 
diagnosuppgifterna samt det laborativa materialet multibas. När eleven genomförde 
uppgifterna blev de observerade för att den kommande intervjun skulle få en bra grund. 
De områden som sedan berördes under intervjun var; orsaker till varför eleven valde att 
använda/inte använda det laborativa materialet samt vilka uppfattningar och 
erfarenheter eleven hade om det laborativa materialet när diagnosuppgifterna gjordes. 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av en intervjusituation. Alla intervjuer var 
unika men hade samma grund och liknande förutsättningar. 
 
Situationen inleddes med att eleven blev informerad av vad som skulle ske. Ett kort 
öppet samlat ägde rum för att eleven skulle känna sig mer bekväm i situationen och 
därefter fick eleven se diagnosuppgifterna. Alla uppgifter visades inte från början då 
eleven kunde känt sig stressad utan det första eleven fick se var diagnos AG2. Eleven 
fick instruktioner om vilka uppgifter som skulle genomföras i AG2 och att det var 
frivilligt att använda det laborativa materialet som fanns på bordet. Eleven började 
sedan lösa uppgifterna i första diagnosen och när eleven kände sig klar visades nästa 
diagnos, AG4. Även här blev eleven informerad om vilka uppgifter som skulle 
genomföras och när eleven kände sig klar med AG4 påbörjades den tredje diagnosen, 
AS1. AS1 och den sista diagnosen AS2 genomfördes på liknande vis som de två första 
diagnoserna och det var under hela processen eleven som fick besluta när hen ville 
avsluta och fortsätta med nästa nivå. De uppgifter som inte genomfördes markerades 
som ej genomförda på en tillhörande matris och eleven fick arbeta vidare i sin egen takt. 
Under hela genomförandet av diagnoserna användes observationsschemat för att 
dokumentera de faktorer som identifierades under situationen. Observationsschemat 
fokuserade på hur eleven använde materialet och om eleven kändes bekant med det. När 
eleven genomfört eller testat att lösa alla uppgifter påbörjades intervjun. 
 
Det avslutande steget innebar att eleven blev intervjuad med fokus på de genomförda 
diagnosuppgifterna. Samtalet började med frågor om hur eleven upplevt situationen. 
Detta steg skedde endast i syfte att eleven skulle känna sig fortsatt trygg i situationen. 
Intervjun fortskred med att en uppgift i taget blev behandlad från diagnos AG2 till 
diagnos AS2. Eleven fick förklara varför/varför inte laborativt material hade använts till 
uppgiften i fråga och orsaker till valet av lösningsstrategi identifierades. Alla 
kommande uppgifter i diagnoserna blev behandlade på liknande sett och intervjun 
avslutades med att eleven fick berätta om sin uppfattning av det laborativa materialet 
multibas och hur det var att använda/inte använda det till dessa diagnosuppgifter. 

	  
5.4 Metoddiskussion  
 
Valet av undersökningsmetod var kvalitativ intervju och observation. Johansson och 
Svedner (2010) menar att kvalitativa intervjuer med barn ofta bidrar till intressanta 
resultat och svar av elevers förkunskaper, värderingar, attityder och intressen. En av 
studiens frågeställningar är hur eleven upplever materialet multibas i 
matematikundervisningen och studiens författare anser att intervjuer med elever ger 
mest användbar empiri, till skillnad från om studien hade varit kvantitativ och endast 
erbjudit eleverna vissa färdiga svarsalternativ i en enkät.  
 
Enligt Johansson och Svedner (2010) ska intervjufrågorna vara fritt formulerade som 
varieras utefter respondentens svar. Eftersom undersökningen fokuserar på hur eleven 
upplever multibas i förhållande till de uppgifter eleven löst känns det som ett givet val 
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att intervjun inte skulle ha för styrda frågor. Frågorna i intervjun anpassades efter 
elevens lösningar och svar. Hade det varit endast förutbestämda frågor skulle det inte 
bidragit till studiens resultat på samma sätt. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det 
viktigt att lyssna noga på det respondenten säger och inte fokusera för mycket på nästa 
fråga, intervjun kan då övergå till en strukturerad intervju vilket inte är syftet i denna 
studie. Johansson och Svedner (2010) menar också att det är viktigt att ha frågor som 
respondenten kan relatera till och ge egna exempel, med detta som grund utgick 
frågorna i intervjun från de uppgifter eleven nyss löst. Eleverna hade diagnoserna färskt 
i minnet och de hade enklare att relatera till frågorna på grund av detta.  
 
Diagnoserna är från Skolverket diagnosmaterialet diamant. Materialet valdes på grund 
av att det är ett komplett och godkänt material från Skolverket med tillhörande 
kommentarer och bakgrund. Detta kunde vara till hjälp när resultatet analyserades. 
Studien fokuserar på positionssystemet som är en del i området aritmetik. 
Diagnosmaterialets första delen heter förberedande aritmetik och den har 
undersökningen inte berört då eleverna som deltog i studien gick i årskurs 3 och därmed 
har författarna utgått från att eleverna redan har befäst de kunskaperna. De diagnoser 
som användes i studien tillhör gruppen grundläggande aritmetik och skriftlig räkning. 
Författarna ansåg att detta var en lämplig nivå för eleverna i årskurs 3. 
Diagnosmaterialets sista delen är utvidgad aritmetik och den användes inte då 
uppgifterna ansågs vara för komplicerade. De fyra diagnoserna som valdes hade olika 
svårighetsgrader och detta bidrog till en progression bland uppgifter. När eleverna 
genomförde diagnoserna använde författarna observationsschemat och matrisen. Detta 
för att de enklare skulle kunna analysera resultatet och se samband mellan observation 
och intervju. I observationsschemat och matrisen kunde information som till exempel 
elevens lösningsstrategier, hur eleven upplevde och hanterade uppgifterna noteras. Det 
fanns också möjlighet att kommentera övriga aspekter som identifierats under 
situationen  
 
Denna studie är trovärdig då undersökningsmetoden har utgått från studiens teori för att 
kunna besvara dess syfte och frågeställningar. Den insamlade empirin har sedan 
diskuterats och besvarats i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Studien är 
också tillförlitlig då man har undersökt det som ska undersökas ur ett elevperspektiv och 
utefter det teoretiska perspektivet pragmatismen. Intervju och observation har anpassats 
efter elevernas egna svar och lösningar för att eleverna på ett elevnära sätt ska kunna 
bidra med empiri för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Enligt Flyvbjerg 
(2006) behöver inte studien ha ett högt deltagarantal för att resultatet ska bli användbart. 
Studien är överförbar då det är en liten studie som genomförts på 19 elever i en svensk 
skola. Lärare kan ta del av informationen men resultatet är inte generaliserbart då 
studien endast genomförts på en skola. Alla skolor är olika även om alla stävar efter 
samma mål. Enligt Larsson (2009) kan ett resultat som inte är generaliserbart ändå vara 
värdefullt. Det viktiga är inte att resultatet är generaliserbart utan att studien kan bidra 
med kunskap.  
 
5.5 Etiskt förhållningssätt 
 
När man bedriver forskning finns det krav att förhålla sig till för att forskningen ska 
genomföras etiskt rätt. Vetenskapsrådet (2011) har fyra allmänna krav och genom att 
forskningen förhåller sig till dessa kan de som deltar i studien känna sig trygga. Nedan 
presenteras de olika kraven samt hur denna studie förhåller sig till dem. 
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Det första kravet är informationskravet vilket innebär att alla som deltar i studien ska 
vara väl informerade om studiens syfte samt att det ska framgå att det är frivilligt att 
vara med och att de som deltar när som helst kan informera forskarna om att de vill 
avbryta sin medverkan. Genom missivbrevet fick alla elever samt vårdnadshavare 
information om studiens syfte och hur deras medverkan skulle bidra. Då det var 
frivilligt att delta behövde varje elevs vårdnadshavare skriva under ett missivbrev och 
godkänna deltagandet. Detta innebär att studien även uppfyller det andra kravet vilket är 
samtyckeskravet. Detta krav innebär att alla som deltar i studien måste godkänna detta 
och att de som är under 18 år behöver en vårdnadshavares underskrift. Då alla som 
deltog i studie var under 18 år blev de informerade om att även om en vårdnadshavare 
hade godkänt deltagandet kunde de fortfarande själva bestämma om de ville delta eller 
inte. För att studien skulle vara etiskt rätt behövde även eleverna kunna besluta om sitt 
eget deltagande.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att den data som samlas in under 
studien ska förvaras så att inga obehöriga kan tillgå informationen. De diagnoser som 
genomfördes sammanställdes och blev anonymiserade innan de användes i studiens 
rapport. Genom att inga genomförda diagnoser publicerats offentligt uppfyllde studien 
detta krav. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att den information och data 
som samlats in under studien endast ska användas till det ändamål som är menat. 
Genom att bara samla in material som bidrog till studien kunde detta kravet mötas då 
informationen inte gick att använda till något annat. När studien genomförts kasserades 
allt material och det som använts i rapporten blev anonymt. Denna studie förhåller sig 
till Vetenskapsrådets fyra allmänna krav och har därför bedrivits etiskt korrekt. 
 
5.6 Analysmetod 
 
Studiens insamlade data analyserades med en abduktiv ansats. Detta innebär att 
analysen till viss del utgått från bestämda kategorier (tabell 1) och att det under 
processen konstruerats nya underkategorier för att kunna se mönster (Fejes & 
Thornberg 2015). De utgångspunkter som studien grundar sig på är som tidigare nämnt 
praktiskt arbete samt en elevcentrerad skola (Dewey, 1990). Dessa begrepp grundar sig i 
pragmatismen och för att möta dem i analysen utgår studiens författare från två olika 
huvudkategorier som nedan beskrivs. Även ett elevcentrerade fokus finns med i denna 
analys, genom att det är eleverna som indirekt skapar underrubrikerna i analysen. 
Eleverna har därmed en stor påverkan på studiens resultat. Analysen syftar till att 
identifiera vilka orsaker som påverkar elevens val av att använda eller inte använda 
laborativt material. 
 
Huvudkategorierna som användes var; använde material och använde inte material 
(tabell 1). Här identifierades hur många elever som använde material respektive inte 
använde material. Kriterierna för att en elev skulle hamna under kategorin; använde 
material, var att de endast hade behövt använda multibas på en uppgift. Kriterierna för 
att hamna under kategorin; använde inte material, var att de skulle avstått multibas på 
samtliga uppgifter och diagnoser. Med hjälp av intervju och observationsschemat 
identifierades sedan olika orsaker till elevernas val av metod. Dessa orsaker blev de nya 
underkategorierna där eleverna åter igen sorterades in beroende på vad empirin visade. 
Dessa underkategorier presenteras i kapitel 6.1.   
 
 
 



  
 

16 

Tabell 1. - analysschema 
 
Analysschema 
 Använde material Använde inte material 

antal   

orsak         

antal         

 
 
5.6.1 Analysdiskussion 
 
Anledningen till att analysmetoden blev en abduktiv ansats är för att det var en metod 
som ansågs ge mest empiri och svar till studiens frågeställningar. För att analysen skulle 
förhålla sig till ämnet ansågs det behövas några huvudkategorier som analysen skulle 
utgå från. Enligt det teoretiska perspektivet pragmatismen är eleven i centrum och 
därför anser författarna att det var viktigt att fråga hur eleven upplevde materialet. 
Studien ska utgå från ett elevperspektiv och därför skulle elevernas svar och prestation 
spela en viktig roll för analysen. Därmed utgick analysen från elevernas egna svar och 
underkategorierna påverkades därför av eleverna. Att ha förutbestämda frågor och fasta 
analyskategorier hade inte bidragit lika effektivt till studien. De nya kategorierna som 
tillkom bidrog sedan till att studien kunde analyseras och besvara frågeställningar. På 
grund av att nya kategorier skapats och anpassats efter elevernas svar har analysen av 
empirin blivit mer trovärdig då studiens syfte och frågeställningar utgår från eleven.    
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6 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat i sin helhet. Resultatet visas genom två 
tabeller där den insamlade empirin har kategoriserats. Tabellerna redovisar empiri från 
både intervju och observation.  
 
6.1 Översikt resultat - tabeller 
 
I tabellerna nedan presenteras det resultat som har samlats in vid observation och 
intervju. Av de 19 elever som genomförde undersökningen använde 6 elever multibas 
under diagnosen och 13 elever använde det inte under diagnosen. Alla elever har 
bidragit med olika mycket empiri och i tabellerna nedan redovisas inte eleverna 
individuellt utan som en sammanfattning. Detta innebär att en elev kan ha visat flera 
olika metoder eftersom att eleverna gjorde flera uppgifter där de själva fick välja metod. 
En annan elev kan ha bidragit med mindre empir och inte visat lika mycket under 
observation. Denna elev kommer då inte att ha lika mycket utrymme i analysen och 
därför kan resultatet grunda sig på mer en elev än en annan.  
 
Underkategorierna som konstruerades efter elevernas medverkan var; när väljer elever 
att använda laborativt material, använder andra lösningsstrategier samt orsaker. Dessa 
kategorier skapades då det gick att se samband mellan elevernas bidrag till empirin. När 
eleverna utryckte eller visade när de helst använde multibas blev det en tydlig första 
kategori. Den andra underkategorin skapades då eleverna uttryckte eller visade andra 
lösningsstrategier i samband med diagnoserna. Vilket gjorde att det kändes nödvändigt 
att få med den datan. Den sista underkategorin som stämmer överens med studiens 
frågeställning skapades för att tydligare kunna besvara studiens frågeställning.  
Kategorierna är identiska för både elever som använde och inte använde multibas i 
undersökningen. Detta för att förenkla den kommande diskussionen där jämförelse 
mellan dessa elever kan ske.  
 
Tabell 2 – använde material vid uppgiften  
 
Antal  Resultat från intervju och observation 
När väljer elever att använda laborativt material  
1 Vid svåra uppgifter 
1 Vid flera räknesätt i samma uppgift 
1 Vid många steg i en uppgift 
1 Problemlösning 
2 Höga tal 
2 Entalsräkning 
  
Använder andra lösningsstrategier  
1 Algoritmräkning 
1 Fingrarna 
  
Orsaker  
1 Tidskrävande att använda 
1 Konkretiserar 
2 Kul 
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2 Bedömer matematiken som svår 
1 Ej full förståelse för materialet 
 
 
Tabell 3 – använde inte material vid uppgiften.  
 
Antal  Resultat från intervju och observation 
När använder eleven materialet?  
1 Använder vid multiplikation 
1 Använder vid höga och svåra tal 
4 Använder vid grupparbeten 
6 Används av lärare vid genomgång 
1  Använder vid enkla tal  
  
Använder andra lösningsstrategier  
1 Fingrarna 
1  Använder bara penna och papper 
1  Räknade med uppdelning 
6  Använder algoritm 
4 Huvudräkning 
  
Orsaker  
5 Vill inte använda 
1 Kul att använda 
1 Vet inte om det är kul 
1 Töntigt med material 
1 Ej tidseffektivt 
3 Blir för lätt 
6 Ej bekant med materialet/vet ej hur det används 
1 Vet ej om man får använda materialet 
4 Används bara av elever som har svårt för matematik 
1 Har svårigheter med positionssystemet 
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7 Analys och diskussion av resultat 
 
I detta avsnitt kommer elevernas svar och noteringar från observation och intervju att 
presenteras och diskuteras i förhållande till teori och litteratur. Avsnittet inleds med en 
diskussion av diagnoserna som genomfördes och fortsätter sedan med en diskussion av 
empirin som samlats in. Empirin är uppdelad i de tre underkategorier som skapades 
efter elevernas bidrag. I de avsnitten; 7.2, 7.3, 7.4, jämförs empirin mellan de elever 
som använde och de som inte använde material för att dra slutsatser och finna svar. 
 
7.1 Diagnoser 
 
Diamantdiagnoserna AG2, AG4, AS1 samt AS2 behandlar addition och subtraktion, de 
talområdena som representeras är 0-999. Av de 19 elever som genomförde hela eller 
delar av diagnoserna använde sex elever det laborativa materialet multibas. De uppgifter 
där materialet användes av flest elever handlade om subtraktion och talområdena 10-
999 samt addition och talområderna 20-999. Generellt sätt använde eleverna materialet 
på de flesta uppgifterna med subtraktion oavsett talområde och flera uppgifter om 
addition i de högre talområdena. De uppgifter som flest elever inte genomförde var 
uppgift 3, 4 och 5 i diagnos AS2. AS2 har högst svårighetsgrad av de fyra diagnoser 
som valts ut till denna undersökning. Detta kan vara en orsak till att några elever inte 
genomförde dem. Det finns flera orsaker till varför flera elever inte valde att använda 
det laborativa materialet multibas. Beroende på var i landet och vilken skolan som 
diagnoserna hade genomförts på kan det ha påverkat resultatet. Mer om potentiella 
orsaker till varför eleverna valde att räkna som de gjorde diskuteras under rubriken 
tänkbara orsaker. 
 
 
7.2 När väljer eleverna att använda laborativt material?  
 
Tabell 4 – jämförelse av resultat 
 
Använde material under diagnos Använde inte material under diagnos 
Antal  Antal   
1 Vid svåra uppgifter 1 Använder vid multiplikation 
1 Vid flera räknesätt i samma uppgift 1 Använder vid höga och svåra tal 
1 Vid många steg i en uppgift 4 Använder vid grupparbeten 
1 Problemlösning 6 Används av lärare vid genomgång 
2 Höga tal 1  Använder vid enkla tal  
2 Entalsräkning   
 
Några av eleverna som använde laborativt material när de löste diagnoserna svarade att 
de använde laborativt material i matematikundervisningen när de arbetade med svåra 
uppgifter, uppgifter som kräver lösningsmönster i flera steg eller uppgifter med flera 
olika räknesätt i. Det är möjligt att eleverna upplevde diagnoserna som svåra och att de 
därmed valde att använda multibas när det blev svårt.  Det fanns också elever som 
svarade att de vill använda laborativt material när de arbetar med högre tal eller med 
problemlösningsuppgifter. Under intervjun berättade elever att de tycker att höga tal och 
problemlösningsuppgifter är svåra och då är det enklare att räkna om man får plocka 
med materialet. Eleven fick sedan frågan om vad som gjorde att det blev enklare att 
räkna och svarade då att man såg hur mycket det var och då kunde man bara räkna. Två 
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elever använde multibas men endast när det var entalsräkning. Detta visar på att dessa 
elever inte har full förståelse för hur materialet ska användas. Båda eleverna berättade 
sedan att de inte vill använda knappar eller stenar utan bara multibas, men att det blir 
jobbigt när det är högre tal.   
 
De eleverna som inte använde laborativt material när de löste uppgifterna på diagnosen 
fick frågan om och när de hade föredragit att använda materialet. En elev hade svarat att 
hen använde det laborativa materialet multibas när hen räknade multiplikation. Efter 
vidare frågor visade det sig att eleven upplevde räknesättet multiplikation som svårt och 
brukade då ta fram materialet för att sedan räkna det. Även här kan slutsatsen dras att 
eleven vill använda laborativt material när hen räknar med matematik som eleven 
upplever som svårt. På frågan om eleven tyckte att denna diagnosen var svår svarade 
hen nej. Liknade svar framkom när en elev svarade att hen ville använda materialet när 
det var svåra tal.  
 
Av de elever som valde att inte använda laborativt material när de löste uppgifterna 
svarade de flesta att de inte ville använda materialet. Vid fråga om de någon gång 
använder det blev svaret att läraren använde det under genomgång eller att de använde 
det i grupper med uppgifter om problemlösning. Alla de eleverna svarade att det var ett 
krav att använda materialet vid de tillfällena och att det under genomgångarna bara blev 
krångligare att förstå. De förklarade att materialet läraren använde vid genomgångarna 
var multibas i 3D-bilder som hon satte upp på tavlan. Eleverna hade svårt att förstå 
sambanden mellan de olika materialen. En elev svarade att hen kunde tänka sig att 
använda laborativt material när det var enkla uppgifter att lösa. Eleven saknade dock 
kunskaper om hur materialet skulle användas då hen inte kunde förklara hur tio –och 
hundratalsklossarna i materialet används.   
 
7.3 Lösningsstrategier  
 
Tabell 5 – elevers lösningsstrategier utöver laborativt material 
 
Använde material under diagnos Använde inte material under diagnos 
Antal  Antal   
1 Algoritm 6 Algoritm 
1 Fingrarna 1 Fingrarna 
  1  Dela upp talen 
  1  Använder bara penna och papper 
  4 Huvudräkning 
 
Elever lär olika och använder olika strategier för att lösa uppgifter. Även om flera elever 
blir ombedda att lösa liknande uppgift väljer de troligtvis olika lösningsstrategier när de 
genomför uppgiften. Det laborativa materialet multibas är ett brett material som kan 
användas inom flera olika matematiska områden och på flera olika sätt. Enligt denna 
undersökning valde merparten av eleverna andra lösningsstrategier under diagnoserna 
och elever uttryckte också att de ibland kan föredra en annan strategi än laborativt 
material. Flest elever valde att använda algoritmer under diagnoserna. Detta kan bero på 
att eleverna till största del använder denna metod när de löser uppgifter och att de 
känner sig mest trygga med den. Det kan också bero på hur diagnosen är utformad till 
exempel med plats för att skriva i det rutade fälten på diagnoserna AS1 och AS2. 
Oavsett vilken orsak det finns till att eleverna valt en annan strategi är det bra att 
eleverna har hittat en strategi som funkar för dem. En del elever använde huvudräkning 
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till samtliga uppgifter och uppvisade ibland osäkerhet vid addition och subtraktion med 
de högre talen där flera enheter behövde behandlas. Dessa elever hade säker gynnats av 
att använda en mer konkret metod när de löste uppgifterna oavsett om det hade handlat 
om multibas eller algoritm. 
 
Det fanns även elever som räknade talen på fingrarna. Denna metod fungerar då man 
alltid har fingrarna med sig och då det stämmer bra till vårt tiosystem. Men för att 
konkretisera ytterligare hade även dessa elever kunnat göra matematiken synligare med 
hjälp av ett konkret material som multibas, där alla enheter är presenterade var för sig. 
Den eleven som valde att räkna med uppdelning använde en metod som liknar multibas 
där talenheterna delas upp för att konkretisera uppgiften. Denna elev och den elev som 
endast använde penna och papper har förmodligen hittat en strategi som fungerar för 
dem och då är det upp till läraren att introducera nya lösningsstrategier för att eleverna 
ska kunna få en bredare kunskap inom matematiken. Enligt Skolverket (2011a) ska alla 
elever nämligen använda laborativa material i matematikundervisningen och om eleven 
hittat en strategi som fungerar för hen blir det lärarens uppgift att visa eleven laborativa 
strategier för att eleven ska kunna komma i kontakt med dem också. Detta betyder inte 
att eleven behöver sluta använda en strategi som fungerar utan att eleven ska få testa att 
använda även andra strategier för att förhoppningsvis gynnas av att kunna flera 
lösningsstrategier. 
 
7.4 Orsaker 
 
Detta avsnitt är indelat i fyra delar och berör den sista underkategorin; orsaker. 
Uppdelningen är gjord för att den empirin som samlats in under denna kategori ska 
presenteras tydligare. Rubrikerna har skapats efter identifiering av samband av nedan 
empiri. Nedan följer avsnitten; motiverade material, förkunskaper, elevers uppfattningar 
av materialet samt konkretiserande material. 
 
Tabell 6 – orsaker till varför elever väljer eller inte väljer att använda laborativt 
material 
 
Använde material under diagnos Använde inte material under diagnos 
Antal  Antal   
1 Tidskrävande att använda 5 Vill inte använda 
1 Konkretiserar 1 Kul att använda 
2 Kul 1 Vet inte om det är kul 
2 Bedömer matematiken som svår 1 Töntigt med material 
1 Ej full förståelse för materialet 1 Ej tidseffektivt 
  3 Blir för lätt 
  6 Ej bekant med materialet/vet ej hur det 

används 
  1 Vet ej om man får använda materialet 
  4 Används bara av elever som har svårt 

för matematik 
  1 Har svårigheter med positionssystemet 
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7.4.1 Motiverande material 
 
Som tabellen ovan visar är det flera elever som inte vill använda laborativt material i 
undervisningen för att de anser att det inte är roligt eller att det anses vara töntigt. Enligt 
Wernberg (2009) behöver alla elever variation i undervisningen, dels för att alla elever 
är olika och lär sig på olika sätt men också för att det väcker intresse och nyfikenhet. 
Efter avslutad intervju med eleverna kunde svaren analyseras och det visade sig att 
laborativt material endast användes av de elever som hade svårigheter i matematiken.  
Laborativt material sågs därför som ett hjälpmedel och inte ett arbetssätt. Detta har 
bidragit till att flera elever inte vill använda laborativt material då de inte vill framstå 
som svaga.  
 
Dewey (1990) menar att människan är en aktiv och nyfiken varelse och det ska läraren 
ta tillvara på i undervisningen. Larsson och Svensson (2017) menar att eleverna måste 
förstå syftet men vad det är man gör för att man ska kunna lära sig. En möjlig orsak till 
att flera elever inte vill använda material skulle därför kunna vara att eleverna inte 
förstår hur och varför materialet ska användas. Enligt Burton (2010) uppskattar inte alla 
elever praktiskt arbete då alla är olika och har olika intressen. Detta visade resultatet 
men en möjlig faktor till resultatet skulle kunna vara att läraren inte har visat hur och 
varför materialet ska användas och därför väljs det bort av eleverna.  
 
Det fanns också de eleverna som tyckte att det var kul att använda laborativt material i 
undervisningen. Gemensamt för dessa elever var att alla elever brukade eller hade 
använt materialet mycket. De kände sig säkra på materialet och visste varför det skulle 
användas. Som Larsson och Svensson (2017) tidigare beskrev, kan man bara lära sig 
och man förstår syftet med vad man gör och på så sätt blir undervisningen automatiskt 
mer intressant och motiverande.  
 
7.4.2 Förkunskaper till materialet 
 
Under observation och intervju var det flera elever som visade eller berättade att de inte 
hade tillräckliga kunskaper om materialet multibas för att kunna använda det vid arbete 
med olika uppgifter inom matematik. Vissa elever använde delar av materialet på ett ej 
effektivt sätt då det saknades full förståelse av materialet och en del elever kände igen 
materialet men visste inte hur de skulle hantera det. Alla elever som deltagit i denna 
studie har av sin matematiklärare blivit introducerade för detta material och deras lärare 
använder materialet sporadiskt under genomgångar på tavlan. Multibas som används på 
tavlan är bilder i 3D av materialet som med hjälp av magneter kan användas på tavlan 
för genomsamma genomgångar. Detta bildmaterial påminner om multibas men ser lite 
annorlunda ut. Flera elever uttryckte under intervjun att detta bildmaterial var svårt att 
förstå och detta kan vara en anledning till att en del elever ej förstått innebörden av 
multibas eller hur det ska användas. Larsson och Svensson (2017) studie visade att 
användaren av material behöver en förståelse för hur materialet ska användas för att det 
ska kunna gynna lärandet. Både läraren och eleverna behöver alltså ha förståelse för 
själva materialet innan det kan användas för att konkretisera matematiken. I detta fall 
kan det vara så att läraren har introducerat multibas med hjälp av bildmaterialet och en 
del elever inte kunnat koppla denna kunskap till det laborativa materialet multibas. 
 
Denna studie har haft fokus på elevernas uppfattning av multibas och har därför ingen 
vetskap om vad läraren tycker om detta material eller vilken kunskap läraren har. Men 
enligt en annan studie är flera lärare medvetna om betydelsen av att ha kunskap om ett 
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material innan det används i undervisningen (Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick 
2008). Ett material kan uppfattas olika av olika mottagare och i detta fall kan det vara så 
att läraren finner bildmaterial konkret och tydligt medan en del eleven känner på ett 
annat sätt. Engvall (2013) skriver om hur både lärare och elev behöver information om 
material innan det används. I detta fall kan det vara så att denna information inte blivit 
lika tydligt för mottagaren som för avsändaren. De elever som inte känner sig bekanta 
med multibas hade kanske gynnats av att använda det i matematiken om de bara får en 
ny introduktion eller uttrycker för sin lärare att de vill veta mer om materialet. Det 
senare nämnda händer förmodligen mer sällan och det blir därför viktigt att läraren 
frågar sina elever efter en introduktion av ett material om de har några funderingar. För 
att multibas och andra material ska vara användbara för både lärare och elever behövs 
en liknande syn och kunskap om materialet (Larsson och Svensson 2017). 
 
7.4.3 Elevens uppfattning av materialet 
 
Enligt läroplanen för den svenska grundskolan (2011a) ska skolan erbjuda eleverna 
laborativa material som arbetssätt för att eleverna ska ges möjligheter till att klara 
kunskapskraven i ämnet matematik i årskurs 3. De eleverna som genomförde 
undersökningen hade inte kunskaper om detta utan elevernas egna uppfattningar var att 
laborativa material använder man om man inte kan, det är ett hjälpmedel och inget 
arbetssätt. En bidragande orsak till att eleverna uppfattar det såhär kan vara lärarens sätt 
och presentera materialet på. Låter hen alla elever arbeta med det eller säger man till 
några elever att plocka fram materialet när eleven behöver använda flera olika 
representationsformer. En möjlig orsak kan vara det sistnämnda alternativet och det 
medför att eleverna inte vill använda det för de inte vill verka svaga.  
 
Det var flera elever som i undersökningen berättade att de aldrig använder material 
förutom när de arbetade i grupp. Larsson och Svensson (2017) poängterar att laborativa 
material endast är värdefulla i matematiken om eleverna förstår syftet med materialet 
och ifall materialet används i samband med en reflektion av uppgifterna. Swan och 
Marshall (2010) menar att de lärare som är osäkra på materialet sällan använder 
materialet på ett ändamålsenligt sätt. Ett flertal elever svarade att det inte visste hur de 
skulle använda materialet när de arbetade med uppgiften. Detta har bidragit till att 
eleverna bara blivit mer förvirrade. Läraren har använt materialet men inte introducerat 
det tillräckligt för att alla elever ska ha varit införstådda i uppgiften. Att introducera 
materialet på nytt, förklara syftet med uppgiften och att i sluten diskutera 
tillvägagångsätt hade kanske kunnat förändra elevernas syn på laborativt material och 
därmed väckt nyfikenhet till att arbeta vidare med det.  
 
Flera elever svarade att de inte visste om det var kul att använda laborativt material och 
att de inte visste när och om man får använda materialet. Även här visar resultatet på att 
eleverna inte fått arbeta tillräckligt med information om materialet och att de inte har 
någon uppfattning om vad det är för nytta med det. En elev svarade att det tar för lång 
tid och det kan bero på att denna elev har hittat andra strategier som hen finner mer 
effektiva. Det får dock inte glömmas bort att alla elever ska ges möjligheter till att testa 
och även ifall diagnoserna erbjöd andra lösningsstrategier finns det andra områden i 
matematiken som erbjuder arbeten med laborativa material. De elever som tycker det är 
kul att arbeta med materialet brukar använda det och har därmed en förståelse för dess 
syfte och tillvägagångsätt. Det viktiga är att låta alla elever använda det och förstå syftet 
med det för att få bort den negativa bilden av laborativa material i 
matematikundervisningen. 



  
 

24 

7.4.4 Konkretiserande material 
 
Multibas används i matematikundervisningen för att konkretisera det matematiska 
innehållet. Malmer (2002) menar att multibas presenterar positionssystemet på ett 
konkret och laborerande sätt vilket gör att eleverna får en tydlig bild över hur 
talsystemet är uppbyggt. Även Häggblom (2013) anser att materialet konkretiserar 
sambanden mellan de olika enheterna i talsystemet. Laborativa material är ofta 
utvecklade för att konkretisera det abstrakta i matematiken (Engvall 2013, Moyer 2001), 
och multibas är fokuserat på positionssystemet. Undersökningen visade att en del elever 
uttryckte eller visade att hade svårigheter i matematiken och två elever berättade att de 
använde multibas när de kom till en svår uppgift. En elev valde att inte använda 
laborativt material men visade sedan under observation att det saknades full förståelse 
för positionssystemet. Denna elev hade gynnats av att använda ett laborativt material 
som multibas för att synliggöra det abstrakta. Vårt talsystem innebär att en och samma 
siffra får olika värde beroende på var i ett tal den står (Häggblom 2013). Eleven behöver 
därför inneha kunskap om positionssystemet för att kunna lösa de flesta 
matematikuppgifter som hen stöter på. Om elever likt denna elev hade haft kunskap om 
och använt multibas vid olika uppgifter hade läraren enligt Sveider (2016) kunnat 
upptäcka de missuppfattningar om positionssystemet som eleven har. Laborativa 
material kan alltså synliggöra hur eleverna tänker, dels för att eleven ska få mer insikt i 
sitt eget lärande och dels för att läraren ska kunna vägleda eleven. 
 
Undersökningen visade även att en del elever kände att det inte var effektivt att använda 
multibas som lösningsstrategi och att det blev för enkelt. Dessa elever tyckte att det gick 
fortare att använda en annan metod och främst var det algoritm som eleverna valde. Det 
kan finns flera faktorer till att eleverna hade denna uppfattning och en kan vara att dessa 
diagnoser hade för låg svårighetsgrad för eleverna. Syftet med att använda laborativt 
material i undervisningen är ofta för att det ska konkretisera ett innehåll som anses vara 
abstrakt. När eleven inte längre känner att innehållet behöver konkretiseras kan det då 
vara smidigare och mer effektivt att använda till exempel en algoritm som 
lösningsstrategi. Det är läraren som hjälper eleven att välja vilka representationer som 
ska användas och det är läraren som vägleder eleverna i de olika strategierna (Burton 
2010). Konkretisering av matematiska innehåll ser olika ut på olika skolor då alla elever 
är olika (Larsson och Svensson 2017). I detta fall hade läraren kanske inte behövt 
introducera eller ge eleverna instruktioner om att använda laborativt material till 
uppgifter av denna svårighetsgrad. Dessa elever hade behövt svårare uppgifter där de 
kunde laborerat med multibas för att känna att materialet konkretiserar det som behöver 
konkretiseras. Dewey (1990) anser att alla elever behöver vara aktiva i undervisningen 
och att undervisningen ska ha praktiska inslag. Oavsett hur långt eleven har kommit i 
sin utveckling finns det alltså uppgifter där laborativt material så som multibas kan vara 
konkretiserande och inspirerande för eleven.  
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8 Kritisk granskning av studien 
 
När diagnosen genomfördes valde många elever att använda sig av algoritmer när de 
skulle lösa talen. Eleverna hade precis avslutat området med additions och 
subtraktionsalgoritmer och var därför väl insatta i den lösningsstrategin. Hade testet 
genomförts tidigare hade resultatet möjligtvis inte blivit det samma. En tänkbar faktor 
skulle vara att andra lösningsstrategier hade valts men elevernas erfarenheter och 
kunskaper om det laborativa materialet hade ungefär varit det samma. En annan faktor 
som påverkat resultatet var den skolan eleverna gick på. Hade undersökningen gjorts på 
en annan skola, i en annan klass hade också resultatet kunnat variera. En annan möjlig 
faktor som påverkar resultatet är de godkända missivbreven som lämnats in. 
Undersökningen har inte gjort på alla barn i årskursen och de elever som inte deltog har 
inte kunnat ge sin åsikt. Resultatet är därför beroende av dem elever som deltagit. 
Diagnosen kan också ha påverkat resultatet. På två av diagnoserna fanns det en ruta där 
eleverna kunde skriva sin uträkning. Hade denna ruta inte funnits hade eleverna kanske 
valt en annan metod när de skulle lösa uppgifterna. Trots vissa kritiska faktorer visade 
resultatet det som tidigare forskning visar på, att många skolor och lärare saknar 
tillräckliga kunskaper om materialet för att materialet ska användas på ett 
ändamålsenligt sätt. Detta bidrar sedan till att eleverna skapar sig en egen uppfattning 
och bygger erfarenheter av materialet som är beroende av hur det används och 
presenteras i undervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

26 

9 Slutsats 
 
Studien har utgått från ett elevperspektiv och undersökt ett visst praktiskt inslag i 
matematikundervisningen. Resultatet i denna studie har till viss del bekräftat 
författarnas tidigare litteraturstudie. Lärarens roll har en stor betydelse i elevernas 
användning av laborativt material i matematikundervisningen. Beroende på hur läraren 
använder materialet kan det gynna eller missgynna elevernas inlärning. Något som för 
läraren anses vara kreativt och konkret kan av eleverna uppfattas som rörigt och 
abstrakt. Alla elever kopplar inte det bildmaterial som föreställer multibas till det 
laborativa materialet multibas. Resultatet har även visat att de elever som inte behöver 
konkretisera ett visst matematiskt innehåll väljer andra lösningsstrategier som är mer 
tidseffektiva. Elever behöver arbeta praktiskt för att kunna inhämta och visa sin kunskap 
(Dewey, 1990) För att alla elever ska få möjlighet till att använda laborativt material 
behöver alltså eleverna använda materialet till olika matematiska innehåll med olika 
svårighetsgrader beroende på var eleven ligger i utvecklingen. Detta innebär att även 
om läraren har introducerat ett material på ett inspirerande sätt behöver även området 
och nivån på uppgifterna vara anpassade för varje elev. Sammanfattningsvis kan man 
säga att det laborativa materialet multibas fungerar bra för att konkretisera 
positionssystemet för de elever som behöver konkretisera det området. 
 
9.1 Vidare forskning 
 
Denna studie har utgått från ett elevperspektiv med grund i en tidigare litteraturstudie. 
För att få en helhet i ämnet hade det varit intressant att undersöka det laborativa 
materialet multibas ur ett lärarperspektiv. För att komplettera denna studie hade det varit 
intressant att undersöka hur lärare introducerar multibas för eleverna samt hur de 
använder det i undervisningen. En annan intressant inriktning hade varit om 
undersökningen genomfördes på flera skolor och med uppgifter anpassade för varje 
elev. Om eleverna får de bästa förutsättningarna för att använda multibas kunde 
resultatet visat om multibas gynnar lärandet för alla elever.  
 
10 Populärvetenskaplig sammanfattning  
 
Denna studie har genomförts som en fortsättning på en tidigare systematisk 
litteraturstudie. Tidigare undersöktes hur laborativt material använts i 
matematikundervisningen och nu har studien fortsatt inom samma område ur ett 
elevperspektiv. För att begränsa studien har undersökningen utgått från det laborativa 
materialet multibas då eleverna som studien genomfördes på tidigare varit i kontakt med 
materialet. Studien utgick från ett elevperspektiv då det finns mycket forskning kring 
hur laborativt material ska användas i undervisningen men studiens författare ville få 
mer kunskap om hur eleverna själva upplevde det. Studien bidrar med information om 
hur eleverna upplever materialet och tänkbara orsaker till varför eleverna väljer att 
använda eller inte använda materialet när de arbetar med uppgifter kring 
positionssystemet. Vi valde att använda oss av kvalitativa insamlingsmetoder som 
observation och intervju då elevernas svar är mest intressanta och inte fall de svarat rätt 
på uppgifterna.  
Denna studie resulterade i att eleverna inte är vana att arbeta med materialet multibas på 
lektionerna utan att materialet mestadels används vid genomgångar eller gruppuppgifter. 
Elever som har svårt för matematik blir ofta tilldelade materialet och detta har bidragit 
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till att eleverna själva upplever materialet som ett hjälpmedel och inte ett arbetssätt. 
Materialet används då inte i sitt fulla syfte vilket stämmer överens med resultatet från 
tidigare systematiska litteraturstudie.  
Elevernas uppfattning om skolan och dess arbetssätt är viktiga. Denna studies resultat 
kan därför tillämpas genom att lärarna tar till sig resultatet och använder det i sin 
undervisning för att i framtiden undvika dessa missuppfattningar. Laborativt material är 
ett arbetssätt som enligt skolans läroplan ska användas av alla, därför är det fel att 
eleverna undviker att använda materialet för att de har fått en missvisande uppfattning 
om materialet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Missivbrev 
  
Hej!  
 
Vi är två studenter från lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser vår sista termin 
och är i full gång med att skriva vårt examensarbete i matematikdidaktik. Vårt valda ämne är 
elevers arbete med och uppfattning om konkret material i matematikundervisningen.   
Syftet är att undersöka vilken inverkan konkret material har på elevers lärande i matematik men 
även hur eleverna uppfattar detta. Det finns mycket forskning om konkret material men inte ur 
ett elevperspektiv vilket vill vi undersöka.  
 
Vi har tidigare fördjupat oss i forskning och litteratur i det aktuella ämnet och skrivit ett arbete 
om detta föregående termin. Nu ska vi gå vidare med att undersöka detta ur elevers perspektiv. 
Därmed skulle vi vilja att ert barn är med i undersökningen. Undersökningen går ut på att eleven 
löser några matematikuppgifter och erbjuds att lösa dem med konkret material. Därefter ställs 
några frågor till eleven. Frågorna kommer att beröra deras tillvägagångsätt, hur de uppfattade 
uppgiften och om tidigare erfarenheter av konkret material.   
 
Vi räknar med att undersökningen tar ca 15 minuter. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att 
eleven när han/hon vill kan avbryta sitt deltagande. Ditt barn kommer att vara anonymt och 
resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
 
Vi behöver ett medgivande från dig/er som vårdnadshavare att du/ni tillåter att er son/dotter 
deltar i undersökningen. Fyll i blanketten på nästa sida och lämna till elevens mentor.  
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  
 
Tack på förhand! Med vänlig hälsning 
 
Frida Larsson fl222fu@student.lnu.se 
Matilda Svensson ms223mk@student.lnu.se 
 
 
� Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undersökningen  
 
� Jag/Vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i undersökningen  
 
 
Elevens namn____________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift________________________________________________ 
 
 
Datum__________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Diagnos AG2 
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Bilaga 3 – Diagnos AG4 
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Bilaga 4 – Diagnos AS1 
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Bilaga 5 – Diagnos AS2 
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Bilaga 6 – Observationsschema 
 
 

 
 
 
 

Namn, grupp & datum 

Att observera Observationer 

Uppvisar eleven några svårigheter i 
matematiken? 

 

Används materialet på ett gynnsamt 
sätt? 

 

Hur arbetar eleven med materialet?  

Använder eleven andra 
lösningsstrategier? 

 

Övrigt?  
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Bilaga 7 – Intervjufrågor 
 
 
 

- Brukar du använda multibas på matematiklektionerna? 
o När? 
o Varför? 
o Hur använder du det? 

§ Ensam, i grupp, vid genomgångar?  
 
 

- När använder du multibas om du får välja? 
o Varför? 

 
 

- Vad tänker/känner du när du ser eller använder multibas? 
o Varför? 

 
 

- Varför tror du att man använder multibas? 
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