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Abstrakt 

 

I denna empiriska studie undersöks användning av laborativa material i samband med 

introduktion av ett nytt tema i matematik för årskurserna 1-3. Genom observationer av 

lärares användning av de valda laborativa materialen och korta intervjuer därefter har vi 

sammanställt resultat för huruvida laborativa material ökar elevers förståelse för det 

matematiska området som ligger i fokus. Studien bygger på ett variationsteoretiskt 

ramverk vilket vi anser är mest lämpat för denna typ av forskning. Resultaten som 

framkommit i studien visar på att lärare föredrar att använda sig av laborativa material 

som är kopplade till elevers vardag för att ge dem bästa möjliga förståelse i kopplingen 

mellan det abstrakta och konkreta. Det har också visat sig viktigt för lärarna i studien att 

låta eleverna använda materialet själva och inte enbart se på när läraren använder dem. 

Ännu en viktig aspekt ur lärarnas perspektiv är att använda olika typer av material för 

samma ändamål för att låta eleverna se variationer av hur de laborativa materialen kan 

användas.   
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Vi vill rikta ett extra stort tack till Hanna Palmér som hjälpt oss längs med hela arbetet 

kring studien. Vi vill också tacka lärarna som vänligen ställde upp på intervjuer och gav 

oss möjligheten att få observera deras lektioner för underlag till studien. 
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1 Inledning 
 

Denna empiriska studie handlar om lärares didaktiska val i användandet av laborativa 

material för introduktion av ett tema i matematikundervisning. Fokus för studien har vilat 

på verksamma lärares användande av laborativa material i sin matematikundervisning 

samt vad som blir synliggjort med hjälp av de laborativa materialen i de olika 

matematiska situationer vi observerat. 

  

I studien har vi utvecklat och byggt vidare på vår förra studie som var en systematisk 

litteraturstudie med rubriken “Att ta på matematik: En systematisk litteraturstudie om 

elevers inlärning av matematik genom ett laborativt arbetssätt i grundskolans år F-3” 

(Andersson, Hadzic & Tjernberg 2017). Mot bakgrund av litteraturstudien har vi fortsatt 

på samma spår med intresset för laborativa material där vi nu arbetat fram en ny studie 

med samma fokus, dock nu genom ett empiriskt forskningssätt. I denna studie står därför 

observationer av lektioner i matematik, som involverar laborativa material och korta 

efterföljande intervjuer med lärare, i fokus för studien. De filmade observationer och 

inspelade intervjuer vi samlat in har vi sammanställt, analyserat och dragit slutsatser 

utifrån för att få fram ytterligare fakta och kunskap om laborativa material och dess 

användning i matematikundervisning. 

  

TIMSS 2015 visade att svenska elever i årskurs fyra och åtta höjt sina resultat i matematik 

(Skolverket 2016a). Även den senaste undersökningen från PISA år 2016 visade en viss 

förbättring av 15-åriga elevers resultat i matematik. År 2004 genomförde Statens 

offentliga utredningar en rapport över svenska elevers bristande matematikkunskaper 

(SOU 2004:97). Vi har uppmärksammat att den negativa trenden tycks ha hållit i sig i 

flera år ända fram till år 2015 då den senaste undersökningen från TIMSS genomfördes. 

  

Anledningen till att resultatet i matematik har höjts kan bero på flera orsaker. En orsak 

kan vara Matematiklyftet som ägt rum mellan år 2012 till år 2016 där matematiklärare i 

hela landet fått ökad kompetens (Skolverket 2016b). Skolverket (2011) skriver i sin 

rapport om hur olika laborativa material passar till olika typer av konkretisering vilket är 

något lärare bör ha eller åtminstone fått fördjupade kunskaper i. Malmer (2002) menar att 

laborativa material har fått en något negativ klang som något bara elever i yngre åldrar 

eller elever i svårigheter använder. Istället kan man se vilka möjligheter det kan ge till 
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alla elever. Om laborativa material kan hjälpa elever att se matematiken i konkret form 

bli abstrakt kan det säkerligen hjälpa elever forma en förståelse för matematiken. 

  

Vårt kunskapsintresse som ligger till grund för valet av studie är att vi som blivande lärare 

för elever i årskurs 1-3 vill utveckla och bidra med kunskap om vilka didaktiska fördelar 

och nackdelar som finns med användande av laborativa material i matematik. Vi anser att 

det är vår skyldighet att ge elever i yngre åldrar en stabil grund i matematiken vilket 

kommer följa dem under kommande år i skolan. Vår tidigare systematiska litteraturstudie 

gav oss viss teoretisk kunskap inom området varpå denna empiriska del gett oss praktisk 

kunskap inom samma ramar. Arbete med laborativa material inom matematiken är ett 

ämne vi har stort intresse för men dessvärre inte är tillräckligt bekanta med. Därför är 

målet med denna studie att inte bara kunna tillföra kunskap för egen del utan för alla 

lärare, både blivande och verksamma. 
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2 Syfte och frågeställning 

  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder laborativa material i 

matematikundervisningen i samband med introduktion av ett matematiskt innehåll. Vi 

vill undersöka vilken matematik som blir synliggjord i situationer där laborativa material 

används. 

  

- Hur använder lärare laborativa material i samband med introduktion av ett 

matematiskt innehåll?   

 

- Vilken matematik blir synliggjord med hjälp av det laborativa materialet i dessa 

situationer? 
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3  Definition av laborativa material 
  

I kommande avsnitt redovisas olika laborativa material och begrepp som berör vår 

uppsats. Med hjälp av litteratur beskriver vi de vanligast förekommande materialen och 

dess egenskaper samt exempel inom vilka arbetsområden de används. 

  

För att definiera laborativa material i förhållande till den här studien tar vi hjälp av Swan 

och Marshall (2010) som definierar laborativa material som objekt som kan användas och 

hanteras med händer. Med hjälp av sensoriska och visuella sätt används objekten för att 

medvetet, eller omedvetet, bidra till matematiska tankemönster för att lösa uppgifter. 

Rystedt och Trygg (2010) skriver att laborativa matematikmaterial är fysiska och 

konkreta objekt som är möjliga att hantera, manipulera, ta på, flytta, undersöka och så 

vidare. De beskriver begreppet laboration, med hjälp av Svenska Akademiens ordbok, i 

skolan som en aktivitet där eleven är aktiv vilket beskrivs med orden “handlande, 

framträder i handling, verkande, verksam” (2010:5). Författarna skriver vidare att det som 

skiljer ett laborativt arbetssätt från arbete i lärobok, är att fler sinnen aktiveras och det blir 

en tydligare koppling mellan det abstrakta och det konkreta i ett laborativt arbetssätt. 

  

Malmer (2002) har kategoriserat laborativa material efter föremålens användningsområde 

i matematiken. Det system av kategorier som hon skriver om hjälper oss i studien att på 

ett förenklat sätt beskriva det laborativa materialets funktion i förhållande till en lektions 

aktuella lärandeobjekt. Plockmaterial kan vara flera olika saker som exempelvis bönor, 

knappar, makaroner och stenar. Dessa material definierar Malmer som hel-konkreta för 

att barnen kan återfinna dem i vardagen. Ett halv-konkret material är ett material som 

representerar ett verkligt material som en bild eller symbol (Rystedt & Trygg 2010). 

Material som används vid strukturellt arbete med taluppfattning och förståelse för talens 

uppbyggnad och struktur kallas strukturella material. Strukturella material kan 

kategoriseras som centimo-material, multibasmaterial och stern-material. Stern-

materialet innehåller bland annat entalskuber, tiostavar, hundraplattor och tusenkuber. 

Centimo-materialet övar positionssystemet. Materialet är uppbyggt med 100 entalskuber 

som har sidorna 1 cm, 20 tiotalsstavar, 10 hundraplattor och en tusenkub. Till kategorin 

relationsmaterial finns Cuisenaires färgstavar som består utav tio stavar i olika färger och 

längder. Stavarna är allt från 1 cm till 10 cm långa men har ingen enhetsindelning. 

Material som representerar olika enheter som  pris, volym, massa, längd, tid, area och 

temperatur, är exempelvis våg, pengar, mätverktyg eller måttsats. Färdighetstränande 
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material kan vara olika digitala verktyg som datorspel eller appar. Hit räknas även 

miniräknare (Malmer 2002). 

  

I denna studie har vi valt bort fokus på digitala laborativa material och istället fokuserat 

endast på fysiska laborativa material för matematikundervisning. Digitala laborativa 

material är utan tvekan ett spännande område som borde utforskas mer men eftersom även 

vår tidigare studie hade fokus på fysiska laborativa material ville vi hålla oss inom den 

ramen. 
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4 Bakgrund 
  

Följande avsnitt handlar om litteraturen som används i studien. Litteratur från vårt förra 

arbete har legat som grund men också nytillkommen litteratur har vävts samman för att 

skapa en så bred bas för studien som möjligt med information från olika vetenskapliga 

publikationer. 

  

4.1 Litteraturbakgrund 

  

Syftet i vår tidigare studie handlade om att bidra med kunskap kring ett laborativt 

arbetssätt i matematikundervisningen för elever på lågstadiet. Frågeställningar som 

besvarades handlar om användandet av laborativa material i matematikundervisning och 

lärares kompetens inom detta arbetssätt. Frågeställningarna som besvarades är följande: 

  

·         När är laborativt material användbart i matematik? 

·         Hur kan laborativa material användas inom matematik? 

·         Vilken betydelse har lärares kunskap för ett laborativt arbetssätt i 

matematikundervisning? 

  

Studien av Andersson, Hadzic och Tjernberg (2017) grundar sig på vetenskapliga artiklar. 

Alternativet peer reviewed var ett kriterium för att en vetenskaplig artikel skulle 

användas. Peer reviewed betyder att att tidsskrifter har utvalda personer som är experter 

på sina respektive områden har läst artikeln kritiskt innan den publicerats (Allwood & 

Erikson 2010). 

 

4.1.1 Elevens lärande  

 

I följande stycke skriver vi om huruvida laborativa material gör nytta för elever i 

matematikinlärning och på vilket sätt detta är gynnsamt i undervisningen. 

  

Moch (2002) menar att trots att man inte kan säkerställa effektiviteten hos laborativa 

material gör de nytta i klassrummen och underlättar i undervisningen då de når fram till 

elever på ett kreativt sätt som bryter mot den traditionella undervisningen. Rystedt och 

Trygg (2010) menar också att ett laborativt arbetssätt kan öka motivationen hos elever 

och göra undervisningen mer varierad. Thompson (1994) har skrivit att laborativa 

material kan vara av stor hjälp i bland annat matematiska samtal. Det ger eleverna 
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möjlighet att se processen och samtidigt kunna förklara stegen för läraren men också följa 

och reflektera kring dem. När man har laborativa material till hjälp för reflektioner blir 

missberäkningar lättare att upptäcka. McGuire, Kinzie och Berch (2012) har precis som 

D’Angelo och Iliev (2012) skrivit att elever i yngre åldrar har svårt att se samband mellan 

abstrakt och konkret inom matematiken. Med hjälp av det konkreta materialet blir det 

abstrakta synligt för elever när de får se det med fysiska, konkreta objekt. Vidare skriver 

McGuire, Kinzie och Berch (2012) att laborativa material kan ses som en bra lösning om 

det introduceras tidigt i barnets liv. Dock bör lärare trots allt, oavsett hur självklart ett 

matematiskt område är, förklara kopplingen mellan konkret och abstrakt för elever. 

  

4.1.2 Lärarens roll  

 

 I detta stycke behandlas lärarens roll i undervisning med laborativa material inom 

matematiken.  

 

Petersen och McNeil (2012) skriver att didaktiska beslut bör tas först efter att läraren 

känner till vilka material som passar utifrån vilka matematiska sammanhang som ska 

undervisas. Lärarens roll i arbetet med laborativa material har visat sig vara en av de 

viktigaste aspekterna för en effektiv undervisning inom matematiken. Trygg (2014) 

menar att undervisning med laborativa material måste styras av läraren för att få positiva 

resultat. Imsen (2006) skriver att den inlärningspotential som finns att hämta med arbete 

kring laborativa material kan påverkas negativt om en lärare inte tar ansvar för sin 

handledning av materialet. Puchner, Taylor, O´Donnell och Fick (2008) skriver att 

laborativa material inte alltid ger elever samma representation som läraren har i åtanke. 

För att användning av laborativa material ska vara till elevernas fördel krävs att läraren 

valt vad som ska representeras och planerat materialet därefter. För att alla elever ska 

förstå och ges en djupare kunskap bör läraren också identifiera kritiska aspekter som kan 

dyka upp vid undervisningstillfället vilket också kan ses som en del av de didaktiska 

beslut en lärare gör vid ett undervisningstillfälle. 

  

Det är viktigt att förstå att problem i matematikundervisningen inte alltid kan lösas med 

hjälp av laborativa material. För en del elever kan matematiska uträkningar underlättas 

genom det konkreta arbetssätt som materialen tillåter vilket förutsätter att läraren har 

tillräcklig kompetens för materialet (Moch 2002). Vidare menar Petersen och McNeil 

(2012) att färgglada material kan ha motsatt effekt för elevernas inlärning och istället göra 
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dem distraherade. Detta är en faktor som påverkar eleverna och som läraren bör ha som 

en kritisk aspekt vid planering av lektioner där laborativa material används. Därtill har 

också framkommit genom vår litteraturstudie att användande av laborativa material är 

gynnsamt i undervisning där lärare introducerar ett nytt område inom matematiken. 

Meningen är att det laborativa materialet ska kunna användas som ett tankeredskap för 

eleven. Därför arbetar läraren för att eleven ska kunna göra uträkningen utan materialet 

och istället göra det i huvudet (Engvall 2013). 

  

4.1.3 Resultatet av vår tidigare studie  

 

 Nedan presenteras resultaten från vår tidigare systematiska litteraturstudie som också 

hade fokus på laborativa material. Den tidigare studien har gett oss underlag som vi i 

denna studie byggt vidare på ur ett empiriskt forskningssätt.  

 

Barn och elever lär sig tidigt att använda laborativa material för att förstå saker eller göra 

sig själva förstådda. I enlighet med vår tidigare studie (Andersson, Hadzic & Tjernberg 

2017) kom vi dock fram till att samtidigt som laborativa material är naturligt för elever 

så finns ingen forskning som påvisar att det faktiskt gynnar alla elever. Därför kan man 

inte heller säkerställa dess effektivitet (Clements & McMillen 1996, Moch 2002). 

  

Lärare har främst nytta av laborativa material i matematikundervisningen när de används 

på ett korrekt sätt, det vill säga att läraren är väl medveten om vilka användningsområden 

som det aktuella laborativa materialet har. Genom att introducera laborativa material 

tidigt bidrar det till att barnen blir bekanta med materialet och på sikt utvecklar en djupare 

förståelse för matematik (D’Angelo & Iliev 2012).  

  

Det mest relevanta resultatet från vår tidigare studie i förhållande till vår nuvarande studie 

visade bland annat att användande av laborativa material är gynnsamt i undervisning där 

lärare introducerar ett nytt område inom matematiken (Engvall 2013). Det är utifrån detta 

resultat denna studien tar avstamp. Vår förhoppning är att det tidigare resultatet kommer 

att få en fördjupad innebörd vilket i sin tur leder till fördjupad kunskap för användande 

av laborativa material i matematik. 
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5 Variationsteori 
  

I denna studie har vi utifrån ett undervisningsperspektiv använt olika begrepp från 

variationsteorin för att analysera empiri från observationer och intervjuer. De begrepp 

som har använts är: lärandeobjekt, kritiska aspekter, variation, dimensioner av variation 

och variationsmönster. 

  

Magnusson och Maunula (2013) skriver att en grundläggande tanke i variationsteorin är 

att undervisningen ska utgå från elevens redan existerande sätt att se på olika fenomen. 

Marton och Booth (1997) menar att lärandet beskrivs som förändringar i sätt att se och 

tolka olika fenomen som exempelvis i denna studies fall olika matematiska objekt. 

Wernberg (2009) skriver att undervisningen i variationsteorin syftar till att utveckla 

förmågor och kompetenser hos elever för att lära sig se på olika fenomen på nya sätt. En 

elev som lär sig något nytt har ändrat sin syn på att se på det nyinlärda fenomenet. Det 

kan exempelvis betyda att eleven ser fenomenet i ett större sammanhang eller ändrat 

uppfattning helt (Lo 2012). 

  

Lärandeobjekt - Beskriver det avgränsade fenomen eller den förmåga som 

undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig utifrån lärarens perspektiv. Wernberg 

(2009) skriver att ett lärandeobjekt är vad elever behöver lära sig för att uppnå en viss 

kunskap eller förmåga. 

  

Kritiska aspekter - För att undervisning av olika lärandeobjekt ska ske så effektivt som 

möjligt behöver vissa aspekter urskiljas. En kritisk aspekt kan beskrivas som något som 

bidrar till att det blir svårt att förstå ett visst innehåll (Lo 2012). För att urskilja kritiska 

aspekter behövs förkunskap kring elevernas nuvarande kunskapsnivå kring olika 

fenomen för att identifiera vilka kritiska aspekter de har innan undervisningstillfället 

(Wernberg 2009). För att synliggöra kritiska aspekter går det att visa en viss variation 

kring det aktuella lärandeobjekt (Lo 2012). 

  

Variation - Undervisning genom variation handlar om att elever vid variation erbjuds 

möjlighet att utforska olika aspekter av ett specifikt fenomen. Variation handlar då om att 

separera olika betydelser och urskilja fenomenen i olika sammanhang (Holmqvist 

Olander 2014). När en elev urskiljer något ställs fenomenet mot bakgrund av en potentiell 
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variation. Wernberg (2005) ger en förenklad förklaring av variation med hjälp av färger: 

Om en elev fått erfara färgen RÖD vet eleven att just den färgen är RÖD eftersom eleven 

kan urskilja färgen RÖD jämfört med andra färger som eleven fått erfara som GRÖN, 

BLÅ och GUL. I en undervisningssituation kan två bilder med färgen RÖD och BLÅ 

användas för att elever ska urskilja färgen RÖD. 

  

Dimensioner av variation - Magnusson och Maunula (2013) skriver om dimensioner av 

variation där flera aspekter ska urskiljas. Kan eleven urskilja ett RÖTT ÄPPLE är det två 

aspekter som urskiljs. Eleven vet att färgen är RÖD och att det är ett ÄPPLE. Tack vare 

sin erfarenhet av variation ser eleven att det röda äpplet inte är ett grönt päron. I en 

undervisningssituation handlar detta om att läraren är medveten om fler kritiska aspekter 

som behöver urskiljas för att förstå helheten (Wernberg 2009). 

  

Variationsmönster -  Magnusson och Maunula (2013) beskriver fyra olika exempel på 

variationsmönster: separation, kontrast, fusion och generalisering. Separation 

innebär att en aspekt varieras samtidigt som de andra aspekterna hålls konstanta. Fusion 

betyder att flera aspekter varieras för att få en helhet kring ett fenomen. Lo (2012) 

beskriver fusion som när någon är medveten om flera kritiska aspekter och hur dessa 

förhåller sig till varandra för att få en helhetssyn. Kontrast syftar till att beskriva ett 

fenomen eller begrepp genom att samtidigt presentera ett motexempel, man visar en 

kontrast. Eleverna görs medvetna om hur de brukade se på ett fenomen jämfört med hur 

de ser på ett fenomen just nu. Generalisering syftar till att lära sig bortse från vissa 

faktorer som att representationsform och kontext kan varieras. Magnusson och Maunula 

(2013) ger ett exempel på variationsmönstret generalisering som att ett kilo kan vara 

konstant medan volymen kan variera. 

  

Det beskrivna variationsteoretiska ramverk här ovan kommer tillsammans med insamlad 

empiri från observationer och intervjuer att användas för att besvara studiens andra fråga 

i frågeställningarna. Kategorin Variation och Dimensioner av variation kommer i tabellen 

under resultat att tillhöra samma kategori. Anledningen till det handlar om att vi troligtvis 

kommer att upptäcka mer än en variation vid en observation. Det skulle då innebära att 

varje enskild variation skulle behövas redovisas under kategorin Variation och sedan 

under Dimensioner av variation ytterligare en gång.  
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6 Metod 
  

Det här avsnittet beskriver vilken metod som använts för att samla in empirin för att 

besvara syftet och frågeställningarna. Avsnittet beskriver även vilket urval som användes, 

samt även hur vi förhållit oss till etiska principer vid insamlingen. I slutet av avsnittet 

behandlas studiens trovärdighet och överförbarhet.   

  

6.1 Urval 

  

Den fjärde april började vi skicka ut förfrågningar till tänkbara intervjupersoner. Varje 

förfrågan innehöll en kort beskrivning om vad vårt arbete innehåller samt att vi följer 

vetenskaplig etik där personens identitet behålls anonym. De förfrågningar som skickades 

ut hade väldigt låg eller ingen svarsfrekvens alls. Vi fick istället tillämpa ett 

bekvämlighetsurval och använda våra kontakter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen för att få tag i informanter för intervju och observation. 

  

Inledningsvis använde vi ett strategiskt urval av lågstadielärare vilket innebar en 

urvalsprocess som passar in i sammanhanget. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) är ett strategiskt urval ett urval som inkluderar personer som har 

liknande bakgrund som passar till studiens syfte och frågeställning. Eftersom tiden för 

studien var begränsad valdes också informanter genom ett visst bekvämlighetsurval. Med 

det menas att specifika kriterier som speciell utbildning eller ålder valdes bort för att spara 

tid men också att personer som fanns nära till hands från verksamhetsförlagd utbildning 

användes (Denscombe 2016). De kriterier som en informant var tvungen att uppfylla blir 

således att personen skulle arbeta med en klass i grundskolans tidigare år, mer specifikt 

år 1-3. 

  

Intervju A och observation ett (1) genomfördes 20 april i Växjö kommun. Läraren i första 

intervjun blir refererad som Lärare A i resterande text. Intervjun finns transkriberad i 

bilaga 1.1. 

  

Intervju B och observation två (2) genomfördes 24 april i Olofströms kommun. Läraren i 

andra intervjun blir refererad som Lärare B i resterande text. Intervjun finns transkriberad 

i bilaga 1.2. 
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Intervju C och observation tre (3) genomfördes 24 april i Olofströms kommun. Läraren i 

tredje intervjun blir refererad som Lärare C i resterande text. Intervjun finns transkriberad 

i bilaga 1.3. 

  

Intervju D och observation fyra (4) genomfördes 28 april i Karlskrona kommun. Läraren 

i fjärde intervjun blir refererad som Lärare D i resterande text. Intervjun finns 

transkriberad i bilaga 1.4. 

  

Intervju E och observation fem (5) genomfördes 28 april i Karlskrona kommun. Läraren 

i femte intervjun blir refererad som Lärare E i resterande text. Intervjun finns 

transkriberad i bilaga 1.5. 

  

Intervju F och observation sex (6) genomfördes 2 maj i Olofströms kommun. Läraren i 

sjätte intervjun blir refererad som Lärare F i resterande text. Intervjun finns transkriberad 

i bilaga 1.6. 

  

Totalt har vi haft sex olika observationer och sex olika efterföljande intervjuer. 

 

6.2 Insamlingsmetoder 

  

För att samla in empiri som bidrar till att svara på syftet och frågeställningen valdes två 

insamlingsmetoder, observation och intervju. Observationen är den i huvudsak stora 

källan till empiri medan intervjun blev den sekundära källan. De verktyg som användes 

till att samla in empirin var iPhone med kamera och ljudinspelning samt en GoPro 

kamera. Observationerna filmades för att kunna analyseras vid flera tillfällen. 

Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas. Allt inspelat material togs bort så 

snart observationsscheman och transkriberingen var färdigställd. 

 

6.3 Observation 

  

Denscombe (2016)  beskriver två olika typer av observationsforskning: Den ena metoden 

kallas deltagande observation och den andra systematisk observation. Det är den senare 

som blev relevant för den här studiens syfte och frågeställning. En systematisk 

observation har som syfte att föra in data i ett observationsschema utan att observatören 
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påverkas av andra faktorer. Tillförlitligheten blir även hög av användandet av identiska 

och förutbestämda scheman, som vi hade i vårt systematiska observationsschema. För att 

åstadkomma detta sattes fokus på att spåra enskilda individers aktiviteter, det vill säga 

lärarens undervisningsmetoder i detta fall. 

  

Bjørndal (2005) skriver om observation av första ordningen där observatörens främsta 

uppgift är att observera en pedagogisk situation och endast fokusera på det. Han 

problematiserar också hur pass känslig situationen kan bli i en observation om det finns 

en kamerautrustning närvarande. Det är näst intill ofrånkomligt att elever och lärare 

påverkas av en utomstående i klassrummet. Vid tillfället för observation gjordes försök 

till att inte synas eller på något sätt störa den verksamma läraren eller påverka eleverna 

som närvarade. Precis som Denscombe (2016) skriver om, försökte vi “smälta in i 

tapeten” för att minimera att vår närvaro påverkade eleverna.   

  

Varje observation av ett undervisningstillfälle har förutbestämda teman att hålla utkik 

efter för att få relevant empiri till att besvara frågeställningen: 

  

·         Vilket är lärandeobjektet för lektionen? 

·         Vilken/vilka laborativa material används för att demonstrera lektionens 

matematik? 

·         Nämner läraren några kritiska aspekter? 

·         Urskiljs någon form av variationsmönster? 

·         Uppmärksammar läraren dimensioner av variation? 

  

Med hjälp av iPhone och GoPro kamera spelades varje observation in. Tack vare 

inspelningarna kunde vi gå igenom varje observation flera gånger för att identifiera varje 

tema. 

  

6.4 Kvalitativ intervju 

  

Syftet med intervjun var att få så uttömmande svar som möjligt på våra frågor. Johansson 

och Svedner (2010) skriver om svårigheter som kan uppstå vid intervjuer. Svårigheten 

kan vara att den som blir intervjuad ska ge svar som speglar dennes inställning och 
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erfarenheter. I studien använde vi oss av en strukturerad intervju, där vi hade 

förutbestämda frågor. 

  

Denscombe (2016) skriver hur planering av en intervju kan se ut vilket också var det vi 

tog stöd av i våra intervjuer. Hans beskrivning finns två faktorer som vi som intervjuare 

kan påverka, nämligen att informera i förväg om ankomst och tidsåtgång. Våra 

informanter var informerade i förväg om att en kort intervju skulle ske efter 

observationen. Vidare fanns det två andra faktorer som vi inte kunde påverka på förhand, 

platsen för intervjun och placeringen. Vi antog att det fanns tillgängligt. 

  

Författaren påpekar även att det mänskliga minnet inte alltid minns allt som sagts i en 

intervjusituation. Det var därför vi använde oss av inspelningsapparater för att i efterhand 

kunna transkribera intervjuerna och veta exakt vad som sas. Bjørndal (2005) skriver att 

en intervjuare bör vara lugn och skapa så bra kontakt med den som blir intervjuad som 

möjligt för att skapa ett gott klimat. 

  

Den kvalitativa intervjun skedde i direkt efter varje observation. På det sättet kunde 

läraren berätta om hur denne tänkt kring det laborativa materialet: 

  

·         Vad var ditt syfte med lektionen? 

·         Tycker du att du fick fram det önskade av de laborativa materialen du 

använde? 

·         Vad skulle de laborativa materialen bidra med i sammanhanget? 

·         Blev lektionen som du tänkt från början eller fick du ändra på något under 

lektionens gång? 

  

6.5 Etiska principer 

  

Hermerén (2011) nämner fyra huvudkrav som ska följas för att studiens informanter ska 

känna sig trygga. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet är de fyra kraven som ska följas. 

  

Vi ser till att uppfylla det första kravet, informationskravet vid den första kontakten med 

potentiella informanter beskrevs studiens syfte och vad dessa personer kan tillföra 
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studien. Det framlades också att personen i fråga är och förblir helt oidentifierbar. 

Eftersom det inte är aktuellt med att samla in empiri från elever, det vill säga barn under 

15 år, fanns inget behov av att samla in tillstånd från vårdnadshavare. Skulle någon elev 

av misstag hamna på film informeras vårdnadshavare för att uppfylla samtyckeskravet. 

Vi följer det tredje kravet, konfidentialitetskravet genom att se till så att det insamlade 

materialet vidbehåller personernas anonymitet samt att film och ljudinspelat material inte 

publiceras. För att uppfylla det sista kravet, nyttjandekravet, ska materialet endast 

användas till det ändamål som var menat för studien. Efter avslutad studie ska därför 

materialet som används raderas och förbli anonymt. 

  

6.6 Reliabilitet, validitet och överförbarhet 

  

Lincoln och Guba (1985) förklarar att forskare anser det användbart för deras arbete att 

tänka på fyra punkter i sitt skrivande. Dessa punkter är sanningsvärde, 

tillämplighet/användbarhet, överensstämmelse och neutralitet. Vidare påtalar författarna 

att reliabilitet är synonymer till ord som precision och tillförlitlighet. Därmed menas att 

samma eller liknande mätning av ett resultat i en studie ska visa samma eller liknande 

resultat återigen när det prövas oavsett av vem. Med dessa fyra punkter i åtanke allt 

eftersom studien pågått borde därför en ny mätning med liknande förutsättning i liknande 

omgivningar visa liknande resultat. 

  

Alan Bryman (2011) skriver att kvalitativa forskningsresultat ofta kritiseras för att vara 

svåra att generalisera till en annan situation än den de producerats i. Därför anser vi att 

denna studie lämpar sig bäst inom skolverksamheten, däremot kan det prövas över olika 

ämnen. 

  

Validitet kan översättas som giltighet (Allwood & Erikson 2010). Validitet är alltså ett 

mått på ett instruments förmåga att mäta det man vill mäta (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013). I förhållande till den här studiens syfte och frågeställning kan man 

fråga sig hur hög validitet som kvalitativ intervju och observation kan ge. 

  

Reliabiliteten betyder i vilken grad en mätning kan ge samma resultat i olika sammanhang 

men under samma förutsättningar. Vi kan förenkla reliabilitetsbegreppet som 

tillförlitlighet, eller mätinstrumentets replikerbarhet (Eriksson Barajas, Forsberg & 
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Wengström 2013). Denna studies reliabilitet är därför mätbar inom området skola och 

sammanhang där matematik och laborativa material går hand i hand. 

  

Lincoln och Guba (1985) talar för att överförbarhet för arbeten som är trovärdiga inte 

bara kan göras av en undersökare som endast känner till kontexten till det man själv 

bidragit med i forskningen. Det ska från början vara klart att om det finns överförbarhet 

så ska bevisen för detta ligga mindre hos de ursprungliga forskarna i ämnet och mer hos 

forskaren som testar denna slutssats överförbarhetens syfte någon annanstans och på nytt. 

Författarna menar att en ny prövning av en studie ska testas av utomstående forskare som 

inte tidigare bidragit till de ursprungliga resultaten för att det ska bli en pålitlig 

överförbarhet med resultat som kan styrka studiens reliabilitet. Denna studie anser vi 

därmed att andra verksamma pedagoger och forskare inom ämnet kan ha stor nytta av och 

utvinna liknande resultat från vid nya prövningar. 
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7 Resultat och analys 
  

I det här avsnittet redovisas resultatet från observationer och intervjuer. Resultatet 

presenteras under rubriker som representerar frågeställningarna till studien. Den första 

frågan handlar om hur läraren använder laborativa material i samband med introduktion 

av ett matematiskt innehåll. Den andra frågan besvarar vilken matematik som blir 

synliggjord med hjälp av det laborativa materialet. För att besvara fråga två används de 

variationsteoretiska begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter, variation, dimensioner av 

variation och variationsmönster som övergripande kategorier för att analysera empirin. 

Det är den analyserade empirin som kommer att ge svar på frågan i frågeställningen.   

  

7.1 Hur använder lärare laborativa material i samband med 
introduktion av ett matematiskt innehåll? 

 

För att redovisa resultatet i förhållande till frågan ur frågeställningen presenteras varje 

lektionstillfälle enskilt.  

 

7.1.1 Lektion om pengar och addition   

  

Lärare A i Observation 1 började med att förklara hur Sverige stod inför en 

förändringsprocess vad gäller pengarnas utformning och värden. En förklaring av i vilken 

form pengar finns i beskrevs och förklarades med för eleven vardagsnära erfarenheter ” 

När ni handlar med mamma och pappa i affären betalar dom med pengar ur plånboken 

eller ibland med kort, eller hur?” Lärare A visade mynten (av papper) för eleven 

samtidigt som hon kort berättade vad varje mynt representerade för antal. Lärare A 

lämnade sedan mynten (för tillfället) och berättade om tiokompisar och hur de används 

när man adderar ihop till summan 10. Lärare A fortsatte med att skriva 1,2 och 5 på 

whiteboardtavlan för att sedan addera ihop dessa tal på olika sätt till summan 10. Lärare 

A visade elever olika kombinationer av tal för att få summan 10 med tiokompisar för att 

sedan ta emot elevförslag för lösning. Några förslag blev: 5+5  = 10, 2+2+1+5 = 10 och 

2+2+2+2+2+2 = 10. Lärare A beskrev sambandet mellan siffrorna på tavlan med mynten 

på bordet genom att peka på talen på tavlan samtidigt som hon pekade på mynten på 

bordet. Läraren visade att siffran 1 på tavlan motsvarar myntet med värdet 1, siffran 2 

motsvarar myntet med värdet 2 och siffran 5 motsvarar myntet med värdet 5 genom att 
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aktivt tala om sambandet. Lärare A tog mynten på bordet och la dem ihop så att summan 

blev 10, exempelvis 5+5 = 10. Lärare A uppmanade eleven att plocka ihop fler än 2 mynt 

för att bilda summan 10. Eleven la mynten 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 10 samtidigt som 

lärare A skrev motsvarande tal på tavlan. 

  

Lärare A berättade under intervjun att syftet med lektionen var att eleven skulle känna till 

de nya mynten och hitta olika sätt att lägga talet 10 med orden ”så syftet att lära känna 

mynten och att hitta olika sätt att lägga talet 10 till exampel”. Lärare A sa ”Att dom 

konkretiserar för eleverna att dom ser och att dom kan sitta så här och bolla och lägga” 

när frågan om vad laborativa material bidrog med under lektionen. Lärare A fortsätter 

”så den här bygger ju lite på ändå att det finns förkunskaper och att dom har jobbat innan 

så att de inte aah”. Lärare A syftar på svårigheter med att blanda sifferspråk och konkreta 

material om elever inte kommit så långt i matematiken ännu. Lärare A använder konkreta 

mynt tills hon anser att eleverna är tillräckligt mogna för att ta till sig sifferspråket på 

tavlan.  

  

7.1.2 Lektion med tresiffriga tal 

 

Lärare B tog inledningsvis fram en matematiklaboration som eleverna skulle göra på 

smartboarden. De läste till att börja med tillsammans uppgiften högt. Läraren gav en 

djupare förklaring för eleverna kring uppgifterna. De skulle få använda sig av 10-sidiga 

tärningar för att slå fram tal som skulle skapa två olika tresiffrigt tal genom att slå tre 

gånger för varje tal, en gång för hundratalet, en gång för tiotalet och en för entalet. Läraren 

slog sin tärning tre gånger och skrev efter första slaget siffran som representerar 

hundratalet, därefter likadant för tiotalet och till sist entalet. Sedan förklarade läraren att 

eleverna ska använda pengar för att lägga ihop sina tresiffriga tal och i samband med detta 

tog hon fram pengarna. Lärare B fortsatte med att förklara att de fick använda sig av 1000-

lappar, 100-lappar, 50-lappar, 20-lappar- 10-kronor, 5-kronor och 1-kronor för att lägga 

ihop sina tresiffriga tal. Därefter skulle eleverna rita och skriva hur de gör för att lägga 

ihop sina två olika tresiffriga tal till en stor summa och räkna ut den. Detta skulle 

presenteras tydligt med en tankegång som gick att följa och med fördel genom talsortering 

i uträkningarna vilket läraren påtalade. 

  

Lärare B förklarade under intervjun att ”Mitt syfte var att dom skulle upptäcka att man 

behöver andra och nya strategier jämfört med vad dom haft tidigare” och att ” dom 
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behöver lära sig något nytt för att klara räkna ut hundratal, addera hundratal” genom 

uppdelning av tal-kategorierna. Angående de 10-sidiga tärningarna eleverna fick använda 

sig av och som var nya för dem sa lärare B ”Jag tror dom slog om med tärningen flera 

gånger för att få ett så högt tal som möjligt” vilket gjorde dem fokuserade på det istället 

och i slutändan gjorde det svårt för dem att räkna ut summan. Angående valet av 

laborativa material berättade lärare B att ”Det finns ju många olika material man kan 

använda men här vill jag ju börja med det som är mest konkret för barnen. Något som 

finns i deras vardag”. Därefter är planen enligt lärare B att ” låta dem upptäcka nya, mer 

abstrakta material för att dom ska fördjupa sin förståelse”. 

  

7.1.3 Lektion om talområdet 11-19 

 

Lärare C hade förberett talen 11-19 på tavlan som hon skrivit i två rader med stora 

mellanrum tillsammans med gula magneter som representerade tiotal ovanför varje tal 

hon hade skrivit. Hon frågade sedan eleverna hur många gula ental hon skulle lägga till 

intill varje tiotal för att det skulle bilda talet som stod under respektive tal hon frågade 

efter. Vid talet 13 la hon då exempelvis till 3 ental intill tiotalet så att alla de gula 

magneterna bildade talet som stod under. Läraren använde dessa material för att visa hur 

positionssystemet är uppbyggt. Därefter satte sig alla på en matta i en ring där läraren 

hade lagt fram kort med talen 11-19 på en rad på mattan. Hon förklarade då tillsammans 

med stern-material i form av tiotals-stavar och entalskuber för eleverna att de skulle bygga 

ett tal och sedan välja ett kort med det skrivna talet de byggt för att se att de förstår både 

uppbyggnad av talet och hur talets skrivs. Hon la fram en tiotals-stav på mattan och lät 

varje elev, en och en, välja hur många ental de ville lägga till för att skapa ett tal mellan 

11-19 och lägga rätt kort med talet de byggt under materialet. I samband med detta 

matematiska innehåll använde läraren också stern-materialet för att låta eleverna själva få 

bygga upp talen för bättre förståelse från abstrakt till konkret gällande positionssystemet. 

Därefter tog läraren fram pengar i form av 10-kronor och 1-kronor. Hon förklarade 

sambandet mellan en 10-krona som är värt lika mycket som ett tiotal och 1-krona som är 

lika mycket värt som ett ental genom uttalandet ”Tio enkronor är lika mycket som en tio-

krona”. Lärare C demonstrerade att man kunde bygga upp talen 11-19 på samma sätt som 

de gjort med stern-materialet även med pengar. Eleverna fick då göra likadant med 

pengarna som med det föregående materialet. Alltså välja exempelvis en 10-krona och 6 

stycken 1-kronor som bildar talet 16 och placera kortet med talet de byggt under. Som 
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avslut på genomgången tog läraren med pengar i samband med introduktionen för att ge 

eleverna en koppling till vardagen och för att visa att tiotal och ental finns i olika former. 

  

Lärare C berättade att syftet med lektionen var att bygga talen 11-19 för att eleverna skulle 

se talen både konkret och abstrakt. Lärare C berättade detta genom att förklara ”Det var 

ju huvudsyftet på lektionen. Att kunna bygga tal”. Eleverna skulle själva få skapa talen 

och sedan ha samma tal, skrivet, i samband med det byggda talet för ökad förståelse och 

för att se ett mönster. Lärare C förklarade att valet av upplägg på lektionen passade bäst 

eftersom eleverna får ”dels en genomgång där dom fick se det som du vet då på tavlan 

att jag byggde upp det och sen att dom själva får plocka med det med sina händer”. 

Lärare C menade att eleverna skulle få förståelse för tiotal och ental samt hur de samspelar 

och skapar nya tal. Lärare C förklarade att ”För dom talen mellan tio och, som jag sa till 

dig, talen mellan tio och tjugo är ju svåra. Dom är svåra därför att dom inte har ett, ett 

namn som stämmer egentligen med vad det är”. Vidare menade lärare C att ”Som man 

fortsätter tjugo, tjugoett, finns ju ett mönster. Det är inte samma mönster och då är det 

viktigt att man har byggt det. Och sen är det ju faktiskt första gången som vi pratar om 

tiotal och ental, dom har inte alls varit bekanta med orden tiotal och ental”. Lärare C 

ansåg också att upprepning av orden i det matematiska sammanhanget var otroligt viktigt 

för ökad förståelse. 

 

7.1.4  Lektion om att mäta 

 

Lärare D under observation 4 började med att påminna eleven om måttenheterna 

centimeter och millimeter de använt tidigare och visade uppgifter som skulle göras under 

lektionen. Lärare D använde en linjal för att beskriva begreppen centimeter och millimeter 

för eleven samtidigt som eleven hade sin egen linjal i handen. Lärare D frågade eleven 

om han kunde berätta vad de olika strecken på linjalen stod för: ”minns du vad de här 

strecken på linjalen betyder? Dom utan siffror?”. Eleven gav en förklaring medan läraren 

höll sitt finger på strecken på linjalen som eleven berättade om. Lärare D frågade eleven 

hur man ska mäta med en linjal och la linjalen (medvetet) felaktigt på en uppgift i 

matematikboken längst med sidkanten istället för objektet som skulle mätas. Eleven höll 

linjalen upp och ner så att siffrorna och strecken hamnade neråt inledningsvis. Lärare D 

tog sin linjal och visade eleven  hur den ska ligga och förklarade att det blir svårt att avläsa 

linjalen när siffrorna är upp och ner: ”om du håller linjalen på det viset blir det ju svårt 

att se siffrorna eller hur?”. Eleven la sin linjal längst med objektet som skulle mätas. 
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Eleven läste av centimeterlängden men fick hjälp av lärare D att avläsa 

millimeterlängden. Lärare D följde millimeterstrecken med fingret samtidigt som eleven 

räknade högt. Vid nästa uppgift räknade eleven själv centimeter och millimeter utan hjälp 

från lärare D. 

  

Syftet med lektionen berättade lärare D var ”Jag ville följa upp och se om ELEV förstått 

det här med att mäta”. Lärare D tyckte att eleven kunde hantera linjalen på ett bra sätt 

och att hon kunde komma med tips och råd samtidigt som eleven mätte objekten i 

matematikboken. Lärare D berättar ”Jag blev lite förvånad när jag såg hur han höll 

linjalen för jag hade gått igenom hur man skulle hålla linjalen när dom ska mäta”. Under 

observation 4 noterades elevens felaktiga anvädning av linjalen precis som lärare D säger. 

 

7.1.5 Lektion om area och omkrets 

  

Lärare E använde centikuber, rutat papper, linjal och snöre för att förklara begreppen area 

och omkrets för elever. Lärare E började med att förklara begreppet omkrets som ett mått 

runt någonting. Arean förklarade lärare E är en yta som är inuti omkretsen. Lärare E tog 

fram ihopbyggda centikuber med måtten 4x4 för att förklara arean och hur den räknas ut 

med hjälp av multiplikation, ”ena sidan multiplicerat eller gånger med den andra sidan”. 

Med hjälp av figuren av centikuber kunde lärare E bevisa att det går att multiplicera 

sidorna på figuren med varandra för att få arean för att sedan addera varje centikub för att 

få samma svar. Lärare E byggde ut figuren av centikuber till 5x5 och uppmanade eleverna 

att räkna ut arean tillsammans med henne. Lärare E följde med fingret samtidigt som 

eleverna räknade tillsammans. Först räknade de alla centikuber vilket gav dem svaret 25. 

Lärare E frågade sedan om de kunde multiplicera sidorna med varandra för att få samma 

tal. Lärare E väntade in eleverna och pekade sedan på figuren för att de skulle räkna 

tillsammans. 5 på ena sidan multiplicerat med 5 på andra sidan vilket blev 25. Lärare E 

berättade samtidigt som hon höll i figuren ”vi vet att det här är en kvadrat för att alla 

sidor är lika långa, eller hur”. Lärare E gav eleverna i uppgift att konstruera en rektangel 

av centikuber med arean 20 cm2. Lärare E väntade in eleverna och visade sedan två 

alternativ som var korrekta, 2x10 figur och 4x5 figur. Lärare E räknade tillsammans med 

eleverna. Först allihop för att sedan multiplicera sidorna med varandra. Lärare E 

uppmanade eleverna att räkna ut omkretsen på de båda figurerna för att se om dessa skulle 

bli samma svar. Lärare E väntade in eleverna och räknade sedan ut tillsammans med 

eleverna omkretsen genom att peka på varje centikubs sida runt figurerna. Svaren blev 18 
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centimeter och 24 centimeter. Läraren E gav eleverna i uppgift att räkna ut arean och 

omkrets i centimeter runt deras egna fot. 

  

Lärare E berättade under intervjun att ” syftet med den här lektionen var att de skulle 

förstå begreppen omkrets och area”. Lärare E säger att det laborativa materialet i det här 

sammanhanget kan hjälpa eleverna att känna och ta på varje kvadratcentimeter.  Lärare E 

säger att eleverna troligtvis fick större förståelse men säger också ”Aa det tog ju lite 

längre tid jaa för dem tyckte ju det var lite svårare än vad jag hade trott. Det tog ju lite 

längre tid än vad jag hade tänkt”.   

 

7.1.6 Lektion om begreppet par 

  

Lärare F hade på tavlan redan innan lektionen började ritat 7 strumpor på en tvättlina. 

Hon förklarade vad par innebär genom att ge exempel på att “man säger att man har ett 

par byxor eftersom det är två ben”. Eleverna fick därefter förklara hur många par det 

fanns bland de 7 strumporna. Detta gjordes för att eleverna skulle få förståelse för 

begreppet par. Därefter gjorde läraren tillsammans med barnen en uppgift där de skulle 

räkna ut hur många vingar två fjärilar har tillsammans om varje fjäril har två par vingar. 

Till detta använde läraren centikuber för att demonstrera hur materialet ska användas och 

varje par vingar fick ha olika färger. Eleverna fick med de laborativa materialen visa sina 

ving-par genom att lägga två centikuber i samma färg intill varandra och sedan förklara 

var för sig hur de tänkt. Läraren frågade därefter eleverna om hur detta kan skrivas och 

vilken räknemetod man kan använda för att visa tankegången i skrift. Tillsammans genom 

diskussioner kom de fram till rätt metod och kunde i sin tur skriva ut sin tanke i skriven 

matematik. I detta matematiska innehåll använde läraren centikuber i samband med 

uppgiften och introduktionen för att konkretisera uppgiften tillsammans med det 

matematiska begreppet par som var nytt för eleverna. 

  

Lärare F förklarade att syftet med lektionen var att träna dels det matematiska begreppet 

par och vad det innebär men också träna hur man använder addition för att lösa det 

matematiska problemet. I frågan om lärare F ansåg att hen fick fram önskade av de 

laborativa materialen som användes svarade lärare F ”Det tycker jag nog”. De laborativa 

materialen i detta sammanhang ville lärare F skulle ”Konkretisera och ta bort det 

abstrakta i det hela så att man kan förstå och se”. Lärare F upptäckte att det visade sig 



  
 

24 

vara svårare för en av eleverna och berättade då att ”Det tog lite längre tid än jag hade 

tänkt”. 

  

7.2 Vilken matematik blir synliggjord med hjälp av laborativa 
material i dessa situationer? 

  

Resultatet redovisas utifrån variationsteoretiska begrepp för att identifiera vilken 

matematik som blir synliggjord i de observerade undervisningssituationerna. Varje 

observation finns analyserad i egna tabeller (tabell 1.1-1.6). Kategorierna i tabellerna är 

laborativa material, vad som blev lärandeobjektet, vilka kritiska aspekter som 

identifierades, variation, dimensioner av variation samt variationsmönster. Det är den 

analyserade empirin som ger svar på frågan som är i fokus.  
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7.2.1 Analys 1 

  

Observation 1  

Laborativa material Enkronor, tvåkronor och femkronor tillverkat av 

papper. 

Lärandeobjekt ·         Mynts värde 

·         Samband mynts värde och siffersymboler 

·         Addition med summan tio 

Kritiska aspekter ·         Myntens abstrakta representation 

·         Addition upp till tio 

Variation och Dimensioner av 

variation 

·         Mynts olika utseende 

·         Mynts olika värde 

·         Olika additioner som ger summan tio 

Variationsmönster ·         Generalisering: Olika additioner som ger 

summan tio 

Tabell 1.1 (analys 1) 

  

Analys av Observation 1: Observation 1 visar hur läraren använde mynt för att synliggöra 

addition med tiokompisar. Mynten gjorde det även möjligt för läraren att på ett konkret 

sätt visa en varierande kombination av addition med flera termer för att få summan 10. 

  

Lärandeobjektet som kunde identifieras var att känna till de nya mynten och hur dessa 

kan adderas ihop för att bilda summan tio samt värdet på respektive mynt. 

Lärandeobjektet kunde knytas samman med lärarens syfte som kom fram av intervju : 

”så syftet att lära känna mynten och att hitta olika sätt att lägga talet 10 till exampel”. 

Kritiska aspekter identifieras som elevers avsaknad av förmåga att urskilja myntens 

innebörd (Wernberg 2009). Variation av myntens abstrakta värde görs med hjälp av 

mynten tillsammans med siffror på tavlan. Ur observationen kan man se lärarens 

förklaring av pengars värde i andra representationsformer som mynt, sedlar och bankkort. 

Läraren lät elever erfara skillnaden av myntens värde genom att jämföra både de abstrakta 
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siffrorna på tavlan och de konkreta mynten på bordet (Wernberg 2005). I observationen 

kan man identifiera generalisering då pengars värde kan varieras men 

representationsformen är densamma under lärarens förklaring (Magnusson & Maunula 

2013). 

  

Sammanfattning av analys 1: Lärandeobjektet för lektionen synliggörs i användandet av 

hur mynten med olika värden adderas på olika sätt för att få summan 10. Sambandet 

mellan siffrorna på tavlan och myntens värden synliggörs när läraren aktivt påpekar dess 

likheter. 
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7.2.2 Analys 2 

  

Observation 2  

Laborativa material 10-sidiga tärningar, leksakspengar i sedlar 1000, 100 och 20 

samt mynt i 10, 5 och 1-kronor. 

Lärandeobjekt ·         Addition med talsortsräkning 

·         Övergång med hundratal, tiotal och ental 

Kritiska aspekter ·         2-kronors värde 

·         Addition över 1000 

Variation och 

Dimensioner av 

variation 

·         Lösning med olika representationsformer 

·         10-sidig tärning 

·         Mynt och sedlar med olika värde 

Variationsmönster ·         Generalisering: Representationsformen för pengar 

som kan variera. Läraren visar pengar i olika former 

som mynt, sedlar och bankkort. 

Tabell 1.2 (analys 2) 

  

Analys av Observation 2: Observation 2 visar hur man kan bygga upp tresiffriga tal med 

hjälp av en 10-sidig tärning där eleverna kan kategorisera talen i hundratal, tiotal och 

ental. Matematiken som blir synliggjord här är arbete med positionssystemet samt hur 

eleverna får lära sig lägga ihop hundratal, tiotal och ental i två olika tresiffriga tal för att 

komma fram till den gemensamma summan av de två talen. Att de dessutom får lägga 

ihop talen med hjälp av representationsformen pengar låter eleverna koppla talen till 

något konkret i deras vardag och ger dem även ett annan sätt att se på hur dessa tal-

kategorier kan användas förutom i bara skrift på papper. Läraren utgår från elevernas 

tidigare kunskap för att utveckla deras förmåga till att använda högre talområden 

(Magnusson & Maunula 2013). 
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Sammanfattning av analys 2: Lärandeobjektet för lektionen synliggörs genom 

användandet av pengarna i mynt- och sedelform med olika värden som adderas på för att 

få fram summan av de två talen. Även vikten av den skriftliga lösningen för att visa sin 

tankegång i uträkningen blir synliggjord. Sambandet mellan de skrivna talen och 

pengarnas värde och representation synliggörs genom lärarens aktiva deltagande genom 

att följa elevernas lösningar och påtala vikten av att visa sin uträkning skriftligt såväl som 

med pengarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

29 

7.2.3 Analys 3 

  

Observation 3  

Laborativa material ·         Kvadratiska magneter som fästs på tavlan som 

representerade tiotal och ental 

·         Kort med siffrorna 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

och 19 

·         Stavar som representerade tiotal och ental 

·         Pengar i 10-kronor och 1-kronorsmynt 

Lärandeobjekt ·         Talområdet 11-19 

·         Uppbyggnad av talen 11-19 

Kritiska aspekter ·         Mynts olika värden 

·         Skillnad på nya och gamla mynt 

·         Tiotalsövergång 

Variation och 

Dimensioner av variation 

·         Hur ental och tiotal bildar talen 11-19 

·         Sifferspråk kontra konkreta material som pengar, 

kvadratiska magneter, stavar och sifferkort 

·         Representationen av ental och tiotal 

·         Pengar i form av mynt och sedlar 

Variationsmönster ·         Fusion: Genom hur flera olika delar bildar en 

helhet. Olika laborativa material används för att 

beskriva en helhet. 

Tabell 1.3 (analys 3) 

  

Analys av Observation 3: Observation 3 synliggör positionssystemet för talen mellan 11-

19 och hur dessa tal byggs upp. Genomgången synliggör både talens uppbyggnad och 

talens värde i sifferspråk och med hjälp olika representationsformer. Eleverna får 

variation av laborativa material för att träna sina förmågor i talen 11-19 vilket höjer kravet 

på lärarens planering av fler kritiska aspekter inför undervisningen (Wernberg 2009). 
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Sammanfattning av analys 3: Lärandeobjektet för lektionen synliggörs i användandet av 

olika representationsformer av värden på tal. Hur tal-kategorierna tiotal och ental 

kombineras för att skapa talen mellan 11-19 låter också eleverna se hur talen byggs upp 

och hur talet ser ut i skrift. Talens uppbyggnad synliggörs genom olika 

representationsformer. 
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7.2.4 Analys 4 

  

Observation 4  

Laborativa material Linjal 

Lärandeobjekt ·         Linjal som mätredskap 

·         Läsa av linjal 

·         Enheter centimeter och millimeter. 

Kritiska aspekter ·         Streckens betydelse på linjalen. 

·         Siffrornas betydelse. 

·         Nollan ska placeras i början av ett objekt som 

ska mätas 

·         Enheterna centimeter och millimeter 

Variation och Dimensioner 

av variation 

·         Felaktigt användande av linjal 

·         Streckens betydelse på linjalen 

·         Enheter centimeter och millimeter 

Variationsmönster ·         Separation = Objekten som ska mätas varieras 

men linjalen i egenskap som verktyg är konstant. 

·         Kontrast: Felaktigt sätt att använda linjal 

Tabell 1.4 (analys 4) 

  

Analys av observation 4: Observation 4 visar hur läraren använde en linjal för att visa 

eleven olika mått i uppgifter. Med hjälp av linjal kunde eleven mäta längden på de objekt 

som i uppgiften skulle mätas. Linjalen med dess märkningar av centimeter och millimeter 

synliggjorde måtten för eleven samt visade att millimeter och centimeter har olika längd. 

Kritiska aspekter identifieras i användandet av linjal som fysiskt objekt och hur själva 

linjalen är uppbyggd av streck och siffror. Läraren förklarade streckens funktion samt 

skillnaden i millimeter, centimeter och meter samt visar hur man inte använder en linjal 

för eleven (Lo 2012). Variation identifieras då läraren visar extrema skillnader i mått med 

linjal för att eleven ska ges möjlighet att erfara skillnader och ger felaktiga exempel på 
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hur man inte ska mäta med linjalen (Wernberg 2005). Genom observationen kan man 

identifiera separation då de kritiska aspekterna vad gäller linjal som objekt hålls konstanta 

efter förklaring medan objekten som ska mätas varieras (Magnusson & Maunula 2013). 

  

Sammanfattning av analys 4: Lärandeobjekten synliggörs med det laborativa materialet 

som i det här fallet är en linjal. Förståelsen för linjalens innebörd som objekt kräver en 

förståelse för siffror och vad de representerar samt enheterna centimeter och millimeter. 

Linjalen som objekt är en konstant faktor men det som ska mätas kan variera. 
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7.2.5 Analys 5 

  

Observation 5  

Laborativa material Centikuber. Rutat papper. Linjal. Snöre. 

Lärandeobjekt ·         Begreppen area och omkrets. 

·         Rektangel och kvadrat. 

·         Multiplikation 

·         Addition 

Kritiska aspekter ·         Skillnaden omkrets och area. 

·         Skillnaden kvadrat och rektangel. 

·         Enheter meter, decimeter, centimeter och 

millimeter. 

Variation och Dimensioner 

av variation 

·         Geometriska figurer: kvadrat och rektangel 

·         Måttenheter meter, decimeter, centimeter och 

millimeter. 

·         Multiplikation och addition 

·         Arean av geometriska figurer. 

Variationsmönster ·         Separation: En aspekt varieras, som objektet, 

medan enheten för längd hålls konstant. 

Tabell 1.5 (analys 5) 

  

Analys av observation 5: Observation 5 visade att begreppen omkrets och area beräknas 

med addition och multiplikation synliggjord när centikuber används. Observation 5 

visade att elever använder centikuber och adderar vardera sida vid uträkning av omkrets. 

Vid uträkning av arean använder elever multiplikation. Lärare E kunde även bevisa för 

eleverna med hjälp av centikuber hur multiplikation är en snabbare sätt att räkna ut arean 

istället för att addera varje enskild kub. 
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Lärandeobjektet under observationen var att utveckla sin förmåga att förstå begreppen 

area och omkrets vilket även lärare E berättade under intervjun. Kritiska aspekter som 

kunde identifieras under observationen var skillnaden på omkrets och area, skillnad på 

geometriska former och skillnad på olika enheter. Läraren presenterade variation av 

geometriska figurer för att elever skulle erbjudas att se skillnad på rektangel och kvadrat 

med hjälp av centikuber. Variation av längdenheter presenterades för att elever skulle 

erbjudas se skillnad på längd med hjälp av linjal. Variation av area och omkrets i konkret 

form presenterades med hjälp av kvadrat och rektangel byggda av centikuber. I 

observationen kan man identifiera separation i lärarens undervisning. Flera dimensioner 

av variation kunde urskiljas i observationen. För att räkna ut arean på en kvadrat var 

eleverna tvungna att känna till begreppet kvadrat och multiplikation. 

  

Sammanfattning av analys 5: Lärandeobjekten för lektionen synliggörs med hjälp av det 

laborativa materialet genom att centikuber kan formas på näst intill oändliga sätt. 

Centikuber används för att räkna ut arean på olika geometriska former antingen genom 

addition eller multiplikation. Runt tillverkat geometriskt objekt finns omkretsen vilket 

kan mätas med linjal eller med hjälp av vetskapen att en centikub är en centimeter lång. 
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7.2.6 Analys 6 

  

Observation 6  

Laborativa material ·         Centikuber 

Lärandeobjekt ·         Problemlösning 

·         Addition 

·         Begreppet par 

Kritiska aspekter ·         Addition som ett sätt att öka ett värde 

·         Förförståelse av fjäril 

·         Begreppet pars betydelse i svenska språket 

Variation och Dimensioner 

av variation 

·         Bilder som representation 

·         Samband centikuber och sifferspråk 

·         Olika typer av par 

Variationsmönster ·         Separation: Ett par alltid innebär två men kan 

variera i representationsform 

·         Kontrast: Par i matematiken och i svenska 

språket kan variera i sin betydelse 

Tabell 1.6 (analys 6) 

  

Analys av observation 6: Observation 6 synliggör användning av begreppet par inom 

matematiken med hjälp av centikuber samt hur det används inom addition för att lösa tal. 

I detta fall användes också olika färger på varje par för att förtydliga att ett par är två 

stycken av något och hålla reda på dessa. Då flera elever var andraspråkselever krävdes 

av läraren fördjupad planering av kritiska aspekter vad eller begreppet par då begreppets 

betydelse är avgörande för att förstå lärandeobjektet (Lo 2012 & Wernberg 2009). Ett par 

kan vara ett par strumpor, ett par byxor eller ett par glasögon. 
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Sammanfattning av analys 6: Lärandeobjektet för lektionen synliggörs genom 

användandet av centikuber som ska representera ett par och där varje par har en färg. 

Därmed blir begreppet par synliggjort för eleverna. 
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8  Slutsats 
  

Denna studie har tack vare den empiriska insamlingen gett oss svar på våra 

frågeställningar och vårt syfte på ett tillfredsställande sätt. Vi har fått svar på hur lärare 

använder laborativa material i samband med introduktion av ett matematiskt innehåll 

samt vilken matematik som vid varje tillfälle blivit synliggjord. 

  

Samtliga intervjuer och observationer har visat hur olika lärare använder olika typer av 

laborativa material på olika sätt för att introducera ett visst matematiskt innehåll. Den typ 

av matematik som blivit synliggjord under lärarens introduktion med laborativa material 

har också varit varierande beroende på vilket material som använts samt vilket område i 

matematiken som behandlats. Resultatet har också visat hur varierande de olika laborativa 

materialen kan användas inom olika områden i matematiken för att underlätta sambandet 

mellan det abstrakta och konkreta för eleven. 

  

Observationerna av olika genomgångar vars fokus var att introducera nya matematiska 

moment med hjälp av laborativa material visade hur det laborativa materialet öppnade 

upp för en diskussion om tillvägagångssättet av matematiken. Detta krävde dock att 

läraren i respektive observation varit förberedd med hur det laborativa materialet skulle 

användas för att få fram det önskvärda lärandeobjektet (D’Angelo & Iliev 2012). Vi kan 

med hjälp av vår insamlade empiri se vilka fördelar det finns med att använda laborativa 

material som hjälpmedel vid introduktion av ett nytt matematiskt innehåll som också 

Engvall (2013) skriver är gynnsamt för elever. Petersen och McNeil (2012) nämner att 

färgglada laborativa material kan dock distrahera elever från den aktuella uppgiften 

genom att fokus hamnar på färg och lek istället för lärtillfälle. Ett exempel på detta såg vi 

i observation 6. 
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9  Diskussion 
  

I följande avsnitt diskuteras resultatet från empirin i denna studie i förhållande till tidigare 

forskning. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare använder laborativa 

material i samband med en introduktion av ett matematisk innehåll samt undersöka vilken 

typ av matematik som blir synliggjord vid tillfället. Det är studiens syfte som är i fokus 

för resultatdiskussionen. Under metoddiskussionen i efterföljande avsnitt problematiserar 

vi vår egen metod och diskuterar hur den kunde ha gjorts annorlunda. 

  

9.1 Resultatdiskussion 

  

Lärare A använde mynt gjorda av papper som laborativa material i sin introduktion. 

Lärare A skrev siffrorna på tavlan samtidigt som mynten med samma värde fanns på 

bordet framför eleven vilket förhoppningsvis gör att eleven får fördjupad förståelse för 

hur det konkreta och abstrakta kopplas samman (McGuire, Kinzie & Berch 2012, 

D’Angelo & Iliev 2012). Lärare A beskrev kopplingen för eleven och visade aktivt 

sambandet mellan det konkreta och abstrakta vilket McGuire, Kinzie och Berch (2012) 

skriver är viktigt att göra så ofta som möjligt. Lärare A hade mynt av den nya sorten av 

papper vilket inte är ett optimalt laborativt material då elever gärna knycklar ihop dem. 

Lärare B och C använde mynt och pengar av den gamla sorten men i plast under sin 

förklaring, vilket egentligen inte heller är optimalt då de mynten ska sluta användas. 

Lärare C använde sig av stern-material och representerande material för att undervisa om 

positionssystemet med talen 11-19 (Malmer 2002). 

  

Lärare D beskrev kontinuerligt sambandet mellan linjalens uppbyggnad av millimeter och 

centimeter för eleven under förklaringen (McGuire, Kinzie & Berch 2012). Lärare E 

använde också linjal för att demonstrera begreppet mått fast lärandeobjektet var att förstå 

omkrets vilket kan ses som en fördjupning av att kunna mäta. I observation 1 tillsammans 

med intervjun med lärare A tydliggjordes addition med hjälp av mynten som användes i 

kombination med siffror på tavlan. McGuire, Kinzie och Berch (2012) skriver att man 

bör alltid förklara kopplingen mellan abstrakt och konkret i undervisningssituationer för 

att tydliggöra för eleverna. Lärare A undervisar med tydlig koppling när hen använder 

både siffror på tavlan och mynt på bordet när hen adderar talen till summan 10. 
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Figur 1.1. Bild från observation fem. Bilden visar hur elever använder centikuber för att räkna ut arean 

på en kvadrat och en rektangulär figur. Bilden tagen av Erik Andersson. 

  

Lärare F använde centikuber för att eleverna själva skulle bygga upp fjärilar enligt 

uppgiften, samtidigt som läraren förklarade. Lärarens intention var att eleverna skulle 

forma fjärilar men ett problem uppstod när en elev blev distraherad av det “roliga” 

materialet vilket Petersen och McNeil (2012) skriver kan vara ett problem. Lärare E 

använde främst centikuber vilket Malmer (2002) kategoriserar som stern-material i sin 

undervisning kring area och omkrets. Med hjälp av centikuber kunde läraren visa eleverna 

hur area och omkrets ser ut på ett konkret sätt. Under förklaringen kunde lärare E 

tillsammans med elever följa uträkningarna för arean och omkrets i en diskussion som 

Thompson (1994) tar upp som en fördel med laborativa material i matematiken. Eleverna 

får helt enkelt följa med och lyssna och diskutera med läraren hur arean räknas ut både 

med multiplikation och addition. 

 

Lärare F i observation 6 använde också centikuber i undervisningssituationen i 

introduceringen kring begreppet par. Petersen och McNeil (2012) skriver att det är viktigt 

att läraren väljer ut material som är anpassat till just det som ska läras ut. Lärare E och F 

använder båda centikuber men i olika sammanhang. Två olika typer av matematik blir 
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synliggjorda med samma laborativa material. Lärarna E och F har tagit didaktiska beslut 

för hur användandet av centikuber för att synliggöra den matematik som är aktuell. Man 

kan också nämna hur lärare A, B och C använde sig av mynt för att representera sin 

matematik men hade skilda lärandeobjekt. 

  

Samtliga lärare från varje observation var förberedda på att använda laborativa material i 

respektive undervisningstillfälle vilket Petersen och McNeil (2012) skriver är ett måste 

för att få en effektiv undervisning. Samtliga lärare hade valt ut ett laborativt material som 

var anpassat till just det aktuella lärandeobjektet. Imsen (2006) skriver att viktiga 

inlärningsmoment kan gå förlorade om en lärare inte tar ordentligt ansvar för hur de 

laborativa materialet ska användas i relation till det aktuella lärandeobjektet. 

  

Moch (2002) menar att det inte går att säkerställa effektiviteten i användning av laborativa 

material i matematiken. Den mest effektiva varianten av synliggjord matematik från 

observationer och intervjuer blir areans uträkning med centikuber från lärare E och 

observation 5. Centikuberna tydliggjorde arean och hur den räknas ut med multiplikation 

med hjälp av det samtal som uppstod mellan elever. Thompson (1994) skriver att det är 

en fördel med laborativa material när det går att samtala samtidigt som man använder det 

laborativa materialet för att synliggöra den matematik som pågår. 

  

Sammanfattningsvis har McGuire, Kinzie & Berch (2012) och D’Angelo & Iliev (2012) 

tack vare sina publikationer förklarat att ett samspel mellan det konkreta och abstrakta i 

matematiken förhoppningsvis ska ge elever det bästa resultatet. McGuire, Kinzie och 

Berch (2012) skriver att sambandet mellan konkret och abstrakt är viktigt som pedagog 

att beskriva och förtydliga så ofta som möjligt för eleverna vilket synliggjordes under 

observationerna. Tillsammans med detta kan man läsa vad Thompson (1994) skriver om 

fördelen med att samtala i samband med användande av laborativa material. På det sättet 

blir matematiken som pågår under lärtillfället tydligare synliggjort. Petersen och McNeil 

(2012) skriver om hur laborativa material kan distrahera elever från lärandeobjektet till 

att istället ha fokus på materialet efter dess roliga färg och form vilket sågs under 

observation 6. Vidare tolkas att författarna anser det viktigt att pedagogen kan välja ut 

laborativa material som är anpassade för det lärandeobjekt som är i fokus. Varje lärare 

som observerades valde ett laborativt material som passade till det lärandeobjekt som var 
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aktuellt. Vi fick även se hur olika lärare använde samma laborativa material men i olika 

matematiska sammanhang. 

  

9.2 Metoddiskussion 

  

Studiens syfte och frågeställningar gjorde att observationer och strukturerade intervjuer 

var det för oss bästa sättet att få fram relevant empiri. Observationen var huvudkällan 

medan intervjun med undervisande lärare fyllde på med information i efterhand. Studien 

hade ett undervisningsperspektiv där vi ville bort från åsikter och tyckanden. 

  

Ytterligare empiri kunde ha samlats in ur ett elevperspektiv. Om det hade funnits mer tid 

kunde vi med fördel ha undersökt hur elever använder laborativa material vid arbete kring 

ett nytt matematiskt område. Två testgrupper hade kunnat organiserats upp där grupp A 

fått tillgång till laborativa material medan grupp B endast fått arbeta i vanliga 

matematikböcker. Samtliga elever kunde sedan fått göra någon form av test för att på så 

vis ge oss relevant empiri för att kunna dra en slutsats kring det laborativa materialets 

effektivitet vid introduktion av ett nytt matematiskt innehåll. 

  

Den begränsade tiden och låga svarsfrekvensen gjorde att vi fick ta till ett 

bekvämlighetsurval istället för ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval kunde ha gjort att 

vi förfinat och haft mer detaljerade urvalskriterier, exempelvis att läraren varit aktiv lärare 

i ett visst antal år eller geografiskt läge. Ett strategiskt urval kunde gjort det möjligt att 

analysera effektiviteten av laborativa material i mer utsatta områden. Om lärare med 

flerspråkiga elever gjort sin undervisning annorlunda. 

  

Som beskrivet hade studien ett undervisningsperspektiv istället för lärarperspektiv eller 

elevperspektiv. De två senare kunde ha använts om vi hade velat ta reda på vad respektive 

individ tycker om laborativa material. Risken finns då att det kunde blivit en kvantitativ 

studie där resultatet blivit en tabell med BRA/DÅLIGT/VET EJ vilket inte hade varit 

ett särskilt gynnsamt resultat. 
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9.3  Förslag till fortsatt forskning 

  

Studien skulle kunna genomföras med laborativa material i olika digitala verktyg. Malmer 

(2002) kategoriserar digitala laborativa material under färdighetstränande material. Det 

finns en uppsjö av appar med olika funktioner som kan stötta lärare med undervisningen 

för att hjälpa till att underlätta förståelsen mellan abstrakt och konkret för elever. 

  

Med fördel skulle studien kunnat utvecklas ytterligare i ett lärar- och elevperspektiv för 

att få en större uppfattning kring effektiviteten. Däremot finns det som tidigare nämnt 

ingen forskning som påvisar att effekten av laborativa material alltid är gynnsam 

(Clements & McMillen 1996, Moch 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

43 

10 Populärvetenskaplig sammanfattning 
  

Denna empiriska studie handlar om hur verksamma lärare i årskurserna 1-3 använder 

laborativa material vid introduktion av ett matematiskt område för elever. Studien är en 

fortsättning på ett tidigare studie som som är en systematisk litteraturstudie där fokus 

också ligger på användandet av laborativa material i matematik. 

  

Resultatet av observationer och intervjuer för denna studie har visat hur lärare på ett 

varierande sätt använder olika laborativa material vid introduktion av olika matematiska 

innehåll. En del lärare använder samma material som andra dock med avsikt att förmedla 

olika lärandeobjekt. Resultaten från dessa observationer och intervjuer diskuteras i 

kombination med vald litteratur för att på ett fördjupat sätt förstå och koppla samman 

tidigare forskning med denna nya insamlade empiri. Studiens resultat har visat hur man 

som lärare kan använda laborativa material för att förenkla sambandet mellan det 

abstrakta och konkreta för elever i en introduktion för ett område inom matematiken.  

  

Litteraturen som användes i denna litteraturbakgrund är till stora delar hämtat från den 

tidigare studien med samma tema. Däremot har ett också ny litteratur fått ta plats i studien 

för att styrka resultaten ytterligare och ta stöd i flera vetenskapliga rapporter. Teorin som 

används i denna studie är ett variationsteoretiskt perspektiv som består av utvalda 

nyckelbegrepp vilka är lärandeobjekt, kritiska aspekter, variation, dimensioner av 

variation samt variationsmönster. 

  

Bakgrund för denna studie bygger på vårt gemensamma intresse för matematik och 

användandet av laborativa material inom ämnet. Detta både för att vi själva saknade 

variationen av hjälpmedel under vår egen tid vid matematiklektionerna men också för att 

kunna ge våra kommande elever de rätta verktygen och hjälpmedlen för att lyckas så bra 

som möjligt och känna att de kan lära sig använda både det konkreta och det abstrakta i 

sin inlärning. Därmed också ge eleverna förmånen att kunna se sambandet mellan båda 

delar för en så tydlig och givande undervisning som möjligt där de ges möjligheten att 

utvecklas på sitt sätt. Användande av laborativa material inom ämnet matematik finner vi 

ibland sällsynt. Dessvärre finns det idag ännu pedagoger som använder laborativa 

material utan att egentligen veta hur de ska användas och för vilka matematiska moment 

de är anpassade. Vårt mål har därför varit att genom främst observationer men också 



  
 

44 

intervjuer kunna upptäcka så mycket relevanta aspekter som möjligt för att kunna bidra 

med en givande studie både för oss som blivande lärare men också för redan verksamma 

pedagoger. 

  

Metod för genomförandet av studien är i huvudsak observation med förutbestämda teman 

och en efterföljande kort intervju med läraren som höll i lektionen som observerats. För 

att hitta villiga lärare som kunde och ville ställa upp på en intervju och tillåta inspelning 

av observation fick vi tillta ett bekvämlighetsurval. Urvalet av lärare för studien består 

därför av personer vi mer eller mindre är bekanta med sedan tidigare. Varje intervju har 

transkriberats och varje observation har analyserats efter de variationsteoretiska 

begreppen.  
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12 Bilagor 
 

12.1 Bilaga 1.1 

 

INTERVJU ETT (1) tillsammans med Observation ett (1) 

Intervju 20/4  

Laborativt material: Pengar 

Växjö  

Kvinnlig lärare i en årskurs ett i Växjö kommun 

L = lärare  

E = Erik, intervjuare 

 

START 

 

E- Det är fyra frågor 

L- mmh 

E- Vad var ditt syfte med denna genomgången? 

L- mm. Mitt syfte var att vi skulle lära känna till pengarna här. att lära oss, vi har ju bytt 

mynt. så det var ju väldigt tacksamt. eehh. barn idag kanske inte är jätte vana vid att 

spara pengar så som en annan gjorde när man själv var liten. Det är inte säkert för dom 

att detta var något konstigt. i jämfört med oss som är vana vid de gamla mynten. Det 

blir lite “åhåå: ser det ut så här”. framförallt med just tvåkronan då. då det är det allra 

nyaste myntet. så lite var det ju då att introducera både nya mynten men också hitta 

olika sätt att skriva talet tio till exempel. och här är det lite mer abstrakt (pekar på 

tavlan). och här blir det att man gör det med pengar (pekar på pengar). sen kanske det 

här blir svårt det här momentet (pekar på tavlan) en del hänger inte med. då får vi ta bort 

det och använda pengar på bordet. lite olika sätt att göra utan att skriva på mattespråket. 

då lägger vi pengarna ett tag sen när dom känner sig säkra då kan jag gå igenom på 

tavlan kanske. så det här upplägget hade jag kunnat tänka mig göra med en etta på våren 

som den vi har nu men skulle man gjort detta tidigare kanske redan på hösten i ettan då 

är det lite för snabb genomgång. så syftet att lära känna mynten och att hitta olika sätt 

att lägga talet 10 till exampel. 

E- kanon 

E- Tycker du att du fick fram det du önskade av de laborativa materialen du använde? 



  
 

51 

L-Mmm. Eeeh. Det tycker jag var bra. Eeh så finns det ju nu är det här papperspengar 

som följer med dem här böckerna som dom här barnen har favoritmatematik. men det 

finns ju även mynt inte riktiga då men riktig plast som kan va bra för dom barnen som 

har verkligen behöver ännu mer konkretiserat för det här är ju ganska enkelt så (pekar 

på pengar). Ehm så ja det tycker jag. 

E- Ja 

E- Ehh vad skulle dom laborativa materialen bidra med i sammanhanget? 

L - Att dom konkretiserar för eleverna att dom ser och att dom kan sitta så här och bolla 

och lägga. man kan ju givetvis om man nu känner för att det blir lite...går för fort fram. 

asså nu tänker jag nog lite utifrån den klass jag har och vad som skulle funka här det är 

ju lite det man har i sig. Men låt oss säga att det här var en klass som inte kommit så 

långt så hade jag börjat med att säga vad händer om man tar en tvåkrona och en trekrona 

inte trekrona (skratt) det har vi inte en, enkrona. hur mycket har man då tillsammans? då 

kanske man måste börja där. så den här bygger ju lite på ändå att det finns förkunskaper 

och att dom har jobbat innan så att de inte aah. Det är inte en alldelses ny lektion och 

alla momenten är inte nya för då går det inte. 

E - Nee 

E- Blev den här genomgången som du tänkt från början? Eller fick du ändra på något 

under genomgången? 

L - Eeeh. Den blev nog i huvudsak som jag hade tänkt mig eeh. Nu gjorde jag den 

ganska fort och det hade jag inte gjort i vanliga fall. Men det är ju det här när man ska 

göra en lektion på låtsas. Då har man ju inte någon, nu var ju du en (pekar på 

Julia)(skratta) en skolad elev så. Men det är ju klart I vanliga fall kanske jag hade 

haft/tagit (otydligt) vad som har sagts och kommit med lite andra ideer då hade man fått 

stoppa upp och så här man hade nog inte gått så fort fram. Så kan jag tänka mig. för jag 

menar det här är för ska man få någon vits med detta så ska man ju få en delaktighet och 

en aktivitet bland barnen annars kan man ju skippa det eeh ska man bara köra sitt eget 

race behöver man inte dela ut grejerna då kan mna bara gå igenom det här (pekar på 

tavlan) jag undrar om det ger så mycket 

E - Det var faktiskt alla frågor 

 

SLUT 

Total tid 4:00 minuter 
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12.2 Bilaga 1.2 

 

Intervju två (2) tillsammans med Observation två (2) 

Intervju 20/4 

Laborativt material 

Olofström 

Kvinnlig lärare i årskurs två i Olofströms kommun 

L=lärare 

M=Mirela, intervjuare 

START 

M-Vad var ditt syfte med lektionen? 

L-Mm, ehm, vi jobbade ju med hundtratal, tiotal och ental.. Eller eh kanske inte jag 

behöver berätta det här vad lektionen gick ut på. 

M-Hehe nee 

L-Mm, mitt syfte med lektionen var att barnen skulle upptäcka att dom behöver lära sig 

något nytt för att klara räkna ut hundratal, addera hundratal, att det blir väldigt jobbigt 

att hålla på räkna med pengar.. (pust) Så att mitt syfte var att dom skulle upptäcka att 

man behöver andra och nya strategier jämfört med vad dom haft tidigare. 

M-Mm. Tycker du att du fick fram det önskade av de laborativa materialen som du 

använde? 

L-Ja! Det fick jag väl, men jag upptäckte ju också att.. Men det var ju, gick ju ut på att 

barnen skulle slå med tärning och.. ehm.. då fick dom ju.. Dom gjorde talen större än.. 

Jag tror dom slog om med tärningen flera gånger för att få ett så högt tal som möjligt 

och då stötte vi ju på problem som att tiotalen tog slut och vi fick ehmn använda 

knappar som hjälp. Så att jag tror att barnen, dom tyckte det var häftigt och coolt med 

höga tal så dom såg till att talen blev väldigt.. eh väldigt stora och då blev det svårare 

för dom. 

M-Precis. Vad skulle de laborativa materialen bidra med i sammanhanget? 

L-Mm ah det var ju det här med när man jobbar med ental, tiotal och hundratal, som här 

vi hade pengar.. Det är ju ett konkret material från vardagen som man kan använda.. Sen 

har vi ju använt andra laborativa material som eh pärlstavar och pärlplattor och vi har 

något montessorimaterial som heter Frimärksspelet. Så att det finns ju många olika 

material man kan använda men här vill jag ju börja med det som är mest konkret för 
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barnen. Något som finns i deras vardag. Och sen under kapitlets gång kommer jag att 

låta dem upptäcka nya, mer abstrakta material för att dom ska fördjupa sin förståelse. 

M-Mmh. Blev lektionen som du hade tänkt från början eller fick du ändra på något 

under lektionens gång? 

L-Eh, som jag, som jag sa innan så talen som barnen slog med tärning blev ofantligt 

mycket större än vad jag hade förväntat mig så att nu kommer jag ju ha den här 

lektionen en gång till med en grupp till och då kommer jag använda sex-sidiga tärningar 

istället för tio-sidiga. Så tror jag nog att talen kommer att komma ner lite i alla fall. 

M-Mmh, ah. 

L-Även om dom säkert vill att talen ska bli höga där också. Hehe. 

M-Hehe mm. Då var vi klara! 

L-Tack. 

M-Tack ska du ha. 

 

SLUT  

Total tid: 02:50 minuter. 
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12.3 Bilaga 1.3 

 

Intervju tre (3) tillsammans med Observation tre (3) 

Intervju 20/4 

Laborativt material 

Olofström 

Kvinnlig lärare i årskurs ett i Olofströms kommun 

L=lärare 

M=Mirela, intervjuare 

START 

M-Vad var ditt syfte med lektionen? 

L- Syftet var att bygga talen mellan 10 och 20 med konkret material. 

M-Mm. Tycker du att du fick fram det önskade av de laborativa materialen som du 

använde? 

L-Aa, jag kände att jag ville ha förståelse för att det bygger på tiotal och ental och 

genom att använda ett laborativt material så.. Så eh får dom ju det också konkret att dom 

kan se att tio.. Tio ental blir ett tiotal. Och att dom också själva, dels en genomgång där 

dom fick se det som du vet då på tavlan att jag byggde upp det och sen att dom själva 

får plocka med det med sina händer. 

M-Mh. Vad skulle de laborativa materialen bidra med i sammanhanget? 

L-Dom skulle ju bidra med att dom skulle få upplevelsen av att tiotal är tio ental som 

man bygger upp och att även då konkret känna att jag, jag bygger med tio stycken för att 

få.. För dom talen mellan tio och, som jag sa till dig, talen mellan tio och tjugo är ju 

svåra. Dom är svåra därför att dom inte har ett, ett namn som stämmer egentligen med 

vad det är. Dom är ju inte så.. Som man fortsätter tjugo, tjugoett, finns ju ett mönster. 

Det är inte samma mönster och då är det viktigt att man har byggt det. Och sen är det ju 

faktiskt första gången som vi pratar om tiotal och ental, dom har inte alls varit bekanta 

med orden tiotal och ental. Att det är ett tio.. Vi har ju räknat tio, tjugo, trettio men då 

har vi inte lagt det så utan dom har bara liksom ramsräknat det. 

M- Mm. Blev lektionen som du tänkt från början eller fick du ändra på något under 

lektionens gång? 

L- Nu är det ju såhär att vi har ju.. Jag hade ju en lektion innan du kom, jag har ju 

spegellektioner med en annan grupp och det kan jag väl säga att några saker där som jag 

ändrade.. Eh, för att mer förstärka ord och att hela tiden upprepa orden för att man 
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upptäcker att dom inte hade, vad dom inte hade klart för sig… I första gruppen och då 

vinner man ju så mycket med det att man, man eh kan göra det en gång till och då ff.. 

Kanske plocka bort någonting som kändes onödigt. Till exempel att dom det, det gjorde 

dom inte i första heller men att dom inte byggde alla talen utan ibland varierade jag ju 

och så.. La talet och så, eller jag byggde talet och dom fick sätta. För det tar så lång tid 

om alla ska, alla ska bygga och alla ska plocka med dom här. 

M-Mmh aa 

L-Ja.. Och syftet alltså var, det, det var ju att få förståelse för tiotal och ental. 

M- Mmm 

L- Det var ju huvudsyftet på lektionen. Att kunna bygga tal. 

M-Ja, jättebra! Tack så mycket. 

L-Ja 

 

SLUT  

Total tid: 02:42 minuter. 
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12.4 Bilaga 1.4 

 

Intervju fyra (4) tillsammans med observation fyra (4)  2017-04-28 

Kvinnlig lärare för årskurs ett i Karlskrona kommun 

L - Lärare 

E - Erik 

START 

E - Ja, intervju den 28 i fjärde. Vad var syftet med din genomgång lektion? 

L - Jag ville följa upp och se om ELEV förstått det här med att mäta och jag valde att 

göra det individuellt med honom eftersom han har haft lite jobbigt med att komma 

igång med matematiken.  

E- Mm Tycker du att du fick fram det du önskade av dom laborativa materialen, 

linjalen, du använde? 

L - Ja jag blev jättenöjd. Jag tycker han hade lyssnat och uppmärksammat på lektionen 

innan när jag hade introducerat boken, eller linjalen. Och jag tycker han använde den på 

ett bra sätt. Några små saker jag kunde tipsa om individuellt. 

E - Eeh vad skulle do laborativa materialen bidra med i det här sammanhanget? 

L - Nu var det ju en förutsättning för att han skulle genomföra uppgiften. 

E- Mm 

L - Mm 

E- Blev den här genomgången eller lektionen som du tänkt från början eller fick du 

ändra på något under… 

L - Jag blev lite förvånad när jag såg hur han höll linjalen för jag hade gått igenom hur 

man skulle hålla linjalen när dom ska mäta. Eller ja när dom ska ja mäta men för en del 

har hållt den på andra ( VISAR HUR ) hållet så. En del har hållt den så (VISAR HUR) 

med den tjocka sidan men nu då gjorde han helt rätt men då var det ytterligare ett 

moment han höll linjalen för lång upp och då blev det svårt att avläsa 

E- Ja jag såg det 

L - Ja och det kunde jag tipsa honom om. Det var en sak som kom fram 

E- Ja 

L - Ja 

E- Det var alla frågor jag hade. Tack så mycket. 

SLUT 

Total tid 01:38 minuter 2017-04-28 
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12.5 Bilaga 1.5 

 

Intervju fem (5) tillsammans med observation fem (5)  - 2017-04-28 

Kvinnlig lärare för årskurs tre i Karlskrona kommun 

L - Lärare 

E - Erik 

START 

E - 28/4 Läraren är med ( Skratt). Vad var syftet med den här genomgången? Eller 

lektionen? 

L - Eeh syftet med den här lektionen var att de skulle förstå begreppen omkrets och area 

eftersom det visade sig på nationella proven att dem inte hade en susning. 

E - Jaha bra. Tycker du att du fram det du önskade av dem laborativa materialen du 

använde? 

L - Jag tror att de fick en ökad förståelse ja. 

E - Mmm. vad skulle dem laborativa materialen bidra med i just det här sammanhanget? 

L - Jaa att dem ska se.. se det konkret istället för att att kunna se och ta och räkna 

kvadratcentimeter. Känna på varje kvadratcentimeter. 

E - Mm. Blev den här genomgången lektionen som du tänkt från början eller fick du 

ändra på något under lektionens gång? 

L - Aa det tog ju lite längre tid jaa för dem tyckte ju det var lite svårare än vad jag hade 

trott. Det tog ju lite längre tid än vad jag hade tänkt.  

E- Mmm jaa det var alla frågor 

L - Hoppas du fick svar. Det gick snabbt va bra. 

SLUT 

Total tid 01:18 minuter 2017-04-28  
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12.6 Bilaga 1.6 

 

Intervju sex (6) tillsammans med observation sex (6)  2017-05-02 

Kvinnlig speciallärare för elever i årskurs ett i Olofströms kommun 

L - Lärare 

M - Mirela (intervjuare) 

 

START 

M – Eeh, vad var ditt syfte med lektionen? 

L – Mmh.. Mitt syfte.. Var.. (pust) Att träna.. Vad ska man säga.. Eeh dels begrepp, 

mattebegrepp, dels förståelse av vad det innebär med.. I detta fallet då med addition och 

att kunna utifrån en.. Ett problem, litet problem, liten text förstå vad det är man ska göra 

för någonting. Ah. 

M – Mm. Tycker du att du fick fram det du önskade av de laborativa materialen som du 

använde? 

L – … Jaa.. Det tycker jag nog. 

M – Mm. Vad skulle de laborativa materialen bidra med i sammanhanget? 

L – Ehm. Dom skulle.. Eeh.. Göra det hela konkret så att det inte var.. Asså.. Ja, 

konkretisera och ta bort det abstrakta i det hela så att man kan förstå och se. 

M – Mm. Blev lektionen som du hade tänkt eller fick du ändra på något under 

lektionens gång? 

L – Ehm.. Det var lite svårare än jag hade trott för.. För den ena eleven. Här. Mm, det 

var det. Ääh så det tog lite längre tid än jag hade tänkt. 

M – Mm, det var det hela! Tack ska du ha. 

 

SLUT 

Total tid 01:45 minuter 2017-05-02
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