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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur, när och varför speciallärare använder laborativt 

material inom matematik i årskurs 1-3. Idén till ämnet uppkom då vi som lågstadielärare 

är intresserade av hur vi kan få mer kunskap om laborativt material och använda det på 

bästa sätt i matematikundervisningen. Intervjuer och observationer har genomförts med 

fyra speciallärare på skolor i en medelstor stad för att kunna besvara frågeställningarna i 

studien. Resultaten i studien har sedan analyserats med hjälp av Vygotskijs teori, 

det sociokulturella perspektivet och Deweys teori, pragmatismen. Resultatet visar att 

speciallärarna använder laborativt material med elever som är i svårigheter inom 

matematik eftersom det anses vara ett betydelsefullt hjälpmedel. Däremot förespråkar 

speciallärarna i studien att använda laborativt material med alla elever. Resultet visar 

också att laborativt material används under olika tidsperioder samt att materialet 

uppskattas hos eleverna. 

 

 Studien avslutas med en diskussion där vi diskuterar hur, när och varför speciallärare 

använder laborativt material. 
 

 
Nyckelord 
Laborativt material, speciallärare, matematikundervisning, sociokulturella perspektivet, 

pragmatismen och manipulatives.  
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1. Inledning 
Ett område som väckt vårt intresse är hur, när och varför speciallärare arbetar med 

laborativt material inom matematikundervisning i årskurs 1-3 och hur detta kan bidra 

till ökad förståelse för eleverna. En benämning av laborativt material är när elever 

använder föremål som de fysiskt kan beröra för att förstärka sina matematiska 

kunskaper (Hartshorn & Boren, 1990:2). Dessa föremål kan ses visuellt och taktilt för 

att representera olika matematiska uppgifter (Moyer, 2001:176). 

 

Vi har på flera skolor sett laborativt material i klassrummet. Vi har även sett lärare 

arbeta med materialet i undervisningen vilket verkar ha uppskattats hos eleverna. Därför 

är laborativt material något vi är intresserade av att använda i vår framtida roll som 

lågstadielärare. Det finns tidigare forskning (se kapitel 3.2 och 3.3) som visar för- och 

nackdelar med laborativt material. Det vi är intresserade av är speciallärarnas arbetssätt 

då de har ökad kompetens inom matematik och laborativt material. Vi vill att studien 

ska bidra till att öka vår förståelse för användning av laborativt material vid 

matematikundervisning. För att få svar på frågorna hur, när och varför kommer vi att 

intervjua och observera speciallärare som undervisar elever på lågstadiet. Området 

kommer att påverkas utifrån vad speciallärarna lyfter fram under observationerna och 

intervjuerna. Därför kommer inte studien att  avgränsas till endast ett matematikområde. 

Vi vill fördjupa oss inom valt område och komplettera tidigare forskning för att sedan 

implementera kunskapen till lärare i Sverige. 

 

Matematik ska vara kreativt och reflekterande. Innehållet i undervisningen ska vara 

varierande och lärare ska använda sig av olika slags undervisningsformer, för att 

utveckla varje elev och elevernas lust att lära. Under kunskapskraven i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det inte bokstavligen att 

elever ska använda sig av laborativt material i skolan. Däremot är ett av kunskapskraven 

i slutet av årskurs 3 i ämnet matematik att elever ska använda sig av konkret material. 

Elever ska med hjälp av konkret material lära sig lösa uppgifter och förstå den abstrakta 

matematiken (Skolverket, 2011:47ff). I vår kommande yrkesroll har vi som lärare 

ansvar att eleverna uppnår kunskapskraven, alltså att inkludera konkret material i 

undervisningen. Löwing (2006:129) påstår att ordet konkret i uttrycket konkret material 

förvirrar och kan leda till missuppfattningar. Det är bättre att benämna materialet för 

laborativt eller artefakt. En artefakt är exempelvis räknestavar, pengar eller 
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tiobasmaterial som är skapad av människan. De är skapade för att underlätta förståelsen 

inom matematik, däremot har materialet ingen innebörd innan läraren använder och ger 

materialet en mening. Detta kallas för konkretisering, när läraren lyfter fram en idé och 

med hjälp av material konkretiserar något för eleverna (Löwing, 2006:129).  
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2. Syfte 
Studien syftar till att utveckla kunskaper inom laborativt material med hjälp av 

speciallärares arbetssätt. För att ta reda på detta kommer studien behandla frågorna hur, 

när och varför.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur använder speciallärare laborativt material?  

• När använder speciallärare laborativt material?   

• Varför använder speciallärare laborativt material?  
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3. Litteraturbakgrund 
Den bakomliggande litteraturen för denna studie grundar sig på tidigare forskning om 

laborativt material. Avsnittet börjar med en historisk tillbakablick som sedan går över 

till vad tidigare forskning har visat inom valt område. Avslutningsvis ges flera 

beskrivningar av lärares inställningar till laborativt material i skolan.  

 

3.1 Historisk tillbakablick  

Laborativt material har funnits i flera tusen år. Det är ett gammalt hjälpmedel som har 

funnits i stora delar av världen för att underlätta matematiken. I Mellanöstern har det 

hittats talpjäser som sägs komma från 8000-3000 f.Kr som användes för att planera och 

registera olika ekonomiska transaktioner. På 1800-talet kom den första svenska 

läroboken inom laborativt material. Boken uppmärksammade hur de olika sinnena 

skulle användas i undervisningen. Det var i slutet av 1800-talet och i början av 1900-

talet som en lärare i Sverige påpekade att laborativt material var bra att använda i 

undervisningen. Läraren menade att med hjälp av laborativt material skulle eleverna 

befästa kunskaperna på ett bättre sätt. Sedan dess har flertalet forskare runt om i världen 

tagit fram olika typer av laborativt material som används på olika vis i undervisningen 

(Trygg & Rystedh, 2010:15ff). 

 

3.2 Laborativ matematikundervisning  
En definination av arbete med laborativt material i undervisningen är laborativ 

matematikundervisning. Laborativ matematikundervisning är ett begrepp som beskriver 

när eleverna får möjlighet att delta fysiskt och inte endast mentalt i undervisningen. Det 

är flera sinnen som används (synen, känseln, hörseln, smaken och lukten). När eleverna 

får aktivera olika sinnen bidrar det till ökad förståelse inom matematik (Trygg & 

Rystedh, 2010:5f). Genom laborativ matematikundervisning kan eleverna gå från 

abstrakt till konkret. Konkret är i detta sammanhang något som eleverna fysiskt kan 

flytta med sina händer och det abstrakta är något som endast finns i deras tankar. I det 

stora hela handlar det om att eleverna ska kunna växla mellan olika 

representationsformer (Trygg & Rystedh, 2010:5f).  
 

Det är viktigt att dokumentera den laborativa matematikundervisningen för att eleverna 

ska reflektera vad de har gjort på lektionen. Det är genom reflektion som eleverna blir 
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medvetna om sina handlingar och på så sätt förstärks förståelsen. Dokumentationen kan 

ske genom att eleverna får skriva ner några meningar på ett papper vad de har lärt sig 

respektive vad de inte har lärt sig och vad som uppfattades svårt (Trygg & Rystedh, 

2010:32). Berggren & Lindroth (2004:106) instämmer med ovan författare gällande 

dokumentation. Däremot poängterar de att det inte får ta fokus från den matematiska 

huvuduppgiften (a.a). Genom att ge elever möjlighet till reflektion av arbetet med 

laborativt material ökar deras kunskaper i matematik (Moyer, 2001:176f). 

 

3.3 Laborativt material  

Laborativt material är ett fysiskt material som är producerat av människan. Några 

exempel är pengar, centikuber, abakus och multibasmaterial (Löwing, 2006:128f). 

Moyer (2013:19f) menar att laborativt material är en inlärningsstil som används genom 

olika representationsformer. Med hjälp av taktila och visuella föremål kan elever lösa 

uppgifter på olika sätt. Representationsformer är både taktilt och visuellt. De taktila är 

de fysiska föremålen, exempelvis laborativt material. Det visuella kan t.ex. vara 

symboler, grafer och diagram (a.a). Lärare uppmanas att använda laborativt material i 

matematikundervisningen. Laborativt material kan bidra till ökad förståelse som i sin 

tur kan skapa möjlighet att bygga upp kunskap i erfarenheter de redan har. Lärare bör 

planera och strukturera upplägget med materialet noga. Finns det ingen koppling till 

materialet och ideén saknar kunskapen värde på lång sikt. Det är läraren som måste 

använda sig av materialets potential, materialet lär inte ut av sig själv (Löwing, 

2006:128f). Det krävs att lärare har särskilda syften med användandet av laborativt 

material för att det ska gynna elevernas matematiska utveckling. Det går inte som lärare 

att ta fram laborativt material i undervisningen och tro att materialet ska förbättra 

elevernas kunskaper av sig själv (Trygg & Rystedh, 2010:24).  

 

Ett exempel på arbete med laborativt material är när eleverna får jobba med pengar, 

stickor, tiobasmaterial, tallinjen och måttband för att åskådliggöra positionssystemet. 

Det är viktigt som lärare att använda sig av flera olika representationsformer för att 

underlätta förståelsen för eleverna (McIntosh, 2009:24). Det krävs stort engagemang 

och är en utmaning för lärare att få eleverna till att förstå det abstrakta. Lärare har en 

stor påverkan till elevernas matematiska utveckling och det är läraren som ger dem 

möjlighet till utveckling på olika sätt. Genom att ge eleverna möjlighet till reflektion av 

arbetet med laborativt material ökar deras kunskaper i matematik (Moyer, 2001:176f). 
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Lärare inom specialundervisning för de yngre åldrarna menar att det är en självklarhet 

och en nödvändighet att arbeta med laborativt material. Det är av stor betydelse att 

variera arbetsättet för eleverna. De är i stort behov av variation, stimulans och 

åskådlighet. När elever får möjlighet till att uttrycka sin kunskap och kreativitet stärker 

det elevernas självförtroende på lång sikt (Malmér, 2002:92).  

 

Laborativt material är meningsfullt i matematikundervisningen för att eleverna ska 

förstå kopplingen mellan det abstrakta och konkreta (Hartshorn & Boren, 1990:2ff). 

Med hjälp av fysiska föremål kan eleverna lättare lösa matematiska uppgifter. Trots att 

eleverna klarar att lösa uppgifter med hjälp av laborativt material är det inte säkert att 

eleverna kan lösa dem rent abstrakt. Det är viktigt att lärarna hittar en balansgång 

mellan det abstrakta och konkreta så att eleverna får förståelse för hur de löser 

uppgifterna. Det är främst lågstadielärare som har insett hur viktigt laborativt material är 

i matematikundervisningen. Materialet förekommer i större utsträckning i de lägre 

åldrarna. Däremot är materialet användbart i alla åldrar. För att laborativt material ska 

vara till nytta är det viktigt att det är lättillgängligt för eleverna och lärarna i 

klassrummen. Laborativt material ska också användas under en längre period för att få 

störst effekt (Hartshorn & Boren, 1990:2ff). Det är viktigt att låta eleverna lämna 

materialet som de haft till hjälp för att befästa sina kunskaper. Detta för att de ska få 

chans att vidga sitt lärande inom matematik. När elevernas kunskaper är förstärka 

skapar de sig en intellektuell bild som gör att det blir lättare för dem att använda sig av 

ett effektivt språk. Det effektiva språket kan eleverna sedan nyttja i framtida uppgifter 

inom matematik (Löwing, 2009:129f).    
 

Laborativt material är betydelsefullt hos både elever med fallenhet för matematik samt 

elever i svårigheter inom matematik. För elever med fallenhet för matematik är detta ett 

verktyg att utveckla eleverna till högre nivåer och förbättra deras kreativitet. Elever som 

är i svårigheter inom matematik är användandet av laborativt material ett sätt att 

organisera elevernas tänkande. Det ger dem också möjlighet att bygga upp nödvändiga 

grunder inom matematik. Laborativt material är meningsfullt inom alla områden i ämnet 

matematik (Yeatts, 1991:8). 
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3.4 Lärares inställningar till laborativt material  
Moyer (2001:182ff) nämner lärares olika inställningar. En del använder materialet för 

både sin egen och elevernas skull. Ett exempel vid användning kan vara för att få en 

paus i undervisningen och göra något annorlunda. Flera lärare menar att användning av 

materialet endast är till för att göra undervisningen rolig. Många väljer att arbeta med 

laborativt material i slutet av lektion, dagen, veckan eller terminen. Lärare menar att 

eleverna inte tänker på att de arbetar när de får göra roliga saker, som att använda 

laborativt material. Användandet av laborativt material är enligt en del inte nödvändigt 

för att undervisa och lära eleverna matematik. Lärarna som påpekar detta menar att 

eleverna inte arbetar med riktig matte vid användning av laborativt material. De behöver 

så kallad vanlig undervisning och den vanliga strukturen. Lärare tycker också att 

laborativt material är ett privilegium. Att använda fysiska verktyg är betydelsefullt när 

nya begrepp och områden ska introduceras. Detta för att eleverna ska förstärka sin 

förståelse (Moyer, 2001:182ff).  
 

Lärare har olika sätt att använda det fysiska materialet som hjälpmedel. De har olika 

uppfattningar och flera av dem skiljer inte på fysisk aktivitet och tänkande samt mellan 

att göra och reflektera över vad man gör. En del lärare låter eleverna, när de har förstått 

idén och tagit till sig kunskap om ett specifikt område lämna det konkreta och istället 

arbeta abstrakt. Det finns lärare som låter eleverna fortsätta arbeta med det laborativa 

materialet trots att de har förstått. Detta kan fungera men det kan också hämma 

elevernas utveckling till djupare inlärning (Löwing, 2006:129f). 

 

Det finns faktorer som bidrar till att en del lärare inte använder laborativt material i 

matematikundervisningen. En anledning är att eleverna har svårt att gå från det konkreta 

till abstrakta. Eleverna förstår inte sambandet mellan laborativt material och 

symbolerna. En annan faktor som bidrar till minskad användning är tidsbrist och att 

materialet kostar mycket pengar. När materialet tas fram blir det lätt högljutt och stökigt 

i klassrummet, vilket gör att fler lärare väljer att avstå. En del lärare tycker det är 

invecklat och att det krävs för mycket planering för att använda laborativt material. 

Några skolor köper in dyrt material som sedan blir bortglömt och intresset hos lärare 

saknas (Trygg & Rystedh, 2010:54). 
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Elever i svårigheter inom matematik har ofta koncentrationssvårigheter (Malmér, 

2002:92f). Detta kan tränas upp genom att använda sig av laborativt material. Bland 

annat går lektionerna att förlänga eftersom eleverna tycker det är roligt att använda sig 

av materialet och eleverna orkar koncentrera sig en längre tid. Det går också med hjälp 

av rörelse frigöra elevernas blockeringar som gör att de har svårt att förstå eller 

koncentrera sig. Elever som är i matematiksvårigheter behöver arbeta både visuellt och 

taktilt i samband med att de berättar vad de gör för att öka deras begreppsförmåga. Svag 

begreppsförmåga är en av orsakerna till att de har svårt att se det abstrakta (Malmér, 

2002:92f).  
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4. Teori  
Detta avsnitt kommer att behandla vald teoretisk utgångspunkt. Studien kommer att 

grunda sig i det sociokulturella perspektivet där Säljö har utvecklat Vygotskijs teori. 

Studien kommer även att behandla pragmatismen, grundad av Dewey. Pragmatismen i 

arbetet är också utvecklad av Säljö och Liberg. I avsnittet kommer en djupare 

beskrivning ges om vad de båda teorierna har sitt ursprung, vad de innebär och hur de 

kan användas i undervisning. Dessa teorier är valda för att skapa goda förutsättningar 

till att granska och analysera resultatet av studien.   

  

4.1 Sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet kommer från Vygotskij. Utgångspunkten för ett 

sociokulturellt perspektiv handlar om hur människan som biologisk varelse tar till sig 

kunskap från vår natur med fysiska och mentala hjälpmedel. Människan använder sig 

sedan av olika sorters redskap som kulturen erbjuder (Säljö, 2014a:18). Dessa redskap 

är utvecklade av människan för att lösa och utföra olika handlingar. Att använda sig av 

redskap vid inlärning samt ta till sig kunskap kallar Vygotskij mediering (Säljö, 

2014a:20ff). Det finns språkliga och materiella redskap. Språkliga redskap är t.ex. 

bokstäver och siffror som härstammar från kulturen. Materiella redskap är som namnet 

låter, de fysiska redskapen som används i kombination med de språkliga redskapen. För 

att kunna använda de materiella redskapen behövs bakomliggande kunskaper i form av 

språkliga redskap. En gemensam term för dessa redskap är kulturella redskap. Ett 

exempel på ett kulturellt redskap är när en smed ska göra ett guldarmband. Då behöver 

guldsmeden kunskap om materialet innan han gör ett armband (Säljö, 2014b:297). 

 

Språket är ett viktigt redskap för människan vid inlärning. Med hjälp av språket som 

verktyg skapar människan möjlighet att i interaktion tillsammans med andra samtala 

och utbyta erfarenheter. Människan kan då skapa förståelse för att exempelvis förstå 

språkliga uttryck som i många situationer uppfattas som svåra, då det är mindre 

konkreta än fysiska objekt eller handlingar (Säljö, 2014a:82). 
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4.2 Pragmatism  

John Dewey var filosof och är pragmatismens främsta företrädare. På samma sätt som 

det sociokulturella perspektivet menar pragmatismen att individen och det sociala 

sammanhanget har en stor koppling till varandra. Däremot bygger pragmatismen på att 

individer genom samspel med omvärlden, får möjlighet till att pröva och experimentera 

vilket är betydande för individens utveckling. Enligt Dewey behöver lärare stimulera 

eleverna samtidigt som eleverna behöver visa intresse och engagemang. Lärare ska ha 

goda ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Dewey poängterar vikten av att teori 

och praktik ska samspela med varandra. Eleverna ska gärna arbeta med vardagsnära 

områden som de kan möta i vardagen. Detta för att eleverna i framtiden ska möta 

dagens samhälle med bästa möjliga förutsättningar. Dewey menar att de praktiska och 

teoretiska ämnena ska integrera med varandra, alltså inte undervisas separat. Att 

använda sig av kreativa övningar i klassrummet tillsammans med de teoretiska ämnena 

gynnar elevernas utveckling i skolan och ökar elevernas sociala kompetens (Dewey, 

2004:15ff). Deweys teori, “learning by doing” innebär att arbetet i skolan går att 

förbättra genom att sätta eleverna i centrum. Oavsett förutsättningar ska alla elever ha 

lika stora möjligheter att lyckas. Detta genom att använda sig av mer praktiska övningar 

(Säljö, 2014b:288). 

 

Förutom Vygotskijs teorier om språkets betydelse tar Säljö (2014b:293ff) också upp hur 

viktigt Dewey anser språket är för elevernas utveckling. Med språket kan eleverna läsa, 

tala, diskutera, argumentera, analysera och utbyta kunskaper genom tidigare 

erfarenheter. En förmåga hos eleverna är alltid praktisk och teoretisk. I en situation 

krävs handling och reflektion för att eleverna ska få förståelse över vad de gör. Även om 

Dewey poängterar språkets betydelse är det viktigt att hitta en balans mellan det 

praktiska och språkliga i undervisningen. Det går inte att nå eleverna med kunskap om 

de inte får tid till reflektion. Eleverna ska kunna sätta in kunskap i ett sammanhang för 

att förstå innebörden (Säljö, 2014b:293ff). 
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I de tidigare åldrarna i skolan är det vanligare att arbeta med uppgifter som är kopplade 

till elevernas egna erfarenheter. Uppgifterna integreras ofta tillsammans med olika 

ämnen. Detta blir svårare desto äldre eleverna blir. Det bidrar till att kopplingen mellan 

elevernas vardagsvärld och skolan blir svagare. Lärare i de högre åldrarna håller sig ofta 

till mer ämnesinriktade lektioner (Liberg, 2014:343). 

 

4.3 Sammanfattning  

Ämnet i studien kommer att fördjupas med hjälp av det sociokulturella perspektivet då 

vi valt att fokusera på människans olika möjligheter till inlärning, de mentala och 

fysiska redskapen. Vilket kommer till sin användning i arbete med laborativt material. 

Pragmatismen är den andra utgångspunkten i studien. Pragmatismen handlar om att lära 

genom att göra, hur individer samspelar med omvärlden, att det krävs handling och 

reflektion över arbetet.  
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5. Metod   
Avsnittet inleds med en kort presentation om vad en kvalitativ studie är och valt 

tillvägagångssätt genom intervjuer och observationer för att samla in data. Följaktligen 

beskrivs urval, genomförande, etiska överväganden, databearbetning och slutligen 

trovärdighet. 
      

5.1 Kvalitativ studie   

Att använda sig av en kvalitativ metod är bra när forskaren vill definiera olika fenomen. 

En kvalitativ studie kan beskrivas som en studie där datainsamlingen innehåller tal och 

bilder. Talet framkommer vid intervjuer då forskaren intervjuar respondenter. Bilder 

uppstår vid observationer när forskaren bejakar respondenternas tillvägagångssätt. 

Transkribering förekommer också i en kvalitativ studie då forskaren omvandlar talet i 

intervjun till text (Denscombe, 2017:383). 

 

5.2 Intervju  

Intervjuer är en datainsamling där forskaren använder svaren i intervjun som datakälla. 

Att använda sig av intervjuer vid datainsamling är till fördel om forskaren vill ha mer 

omfattande svar. Det går att ställa följdfrågor till respondenterna vilket inte går att göra 

vid exempelvis ett frågeformulär (Denscombe, 2017:263ff). 

 

Det finns flera typer av intervjuer. Personliga intervjuer har använts i studien och är den 

vanligaste typen av intervjuer. Vid personliga intervjuer har respondenterna stor 

möjlighet att få fram sin åsikt. Det är dessutom till fördel för forskaren att endast 

intervjua en person då det är lätt att kontrollera samtalet. Vid efterarbetet av personliga 

intervjuer finns det endast en deltagare, vilket gör att det blir lättare för forskaren vid 

transkribering eftersom det är en person som pratar i taget. Det går att strukturera 

intervjuer på olika sätt. Intervjuerna kan vara strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade. I detta arbete har semistrukturerade intervjuer används för att få så 

detaljerade och innehållsrika svar som möjligt från respondenterna. Semistrukturerade 

intervjuer är när forskaren har utgått från ett frågeformulär med passande frågor för 

ämnet. Frågorna som skapas är ofta öppna. Respondenten ska få möjlighet under 
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intervjun att svara djupgående på varje fråga. I studien har vi tagit hänsyn till den så 

kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att forskaren kan påverka 

respondentens svar. Svaren kan särskilt påverkas vid personliga frågor, eller vid frågor 

som gör att respondenten känner sig osäker. Det kan bidra till att respondenten svarar på 

ett sätt som han/hon tror forskaren vill. Är åldersskillnaden och status för stor mellan 

respondent och forskare kan också det vara en bidragande faktor till andra svar 

(Denscombe, 2017:266ff). Då studien innefattar intervjuer där både forskare och 

respondenter är vuxna har det inte varit obekväm stämning eller skillnad på status.      

 

5.3 Observation 

Det finns två sorters observationer, systematisk och deltagande observationer. De 

används beroende på forskarens syfte med observationerna. I denna studie har 

deltagande observationer gjorts, det är typiskt utifrån en kvalitativ studie. Deltagande 

observationer är när forskaren är med och ser när en händelse inträffar. Forskaren kan 

vara verksam i klassrummet, men är inte aktivt med och deltar (Denscombe, 

2009:293ff). I denna studie har vi varit verksamma i klassrummet, men inte varit aktivt 

deltagande. 

                                                         

Observationsscheman hör vanligtvis hemma vid systematiska observationer. 

Observationsschema gynnar forskaren vid observationer då det går snabbt att fylla i 

schemat och därför är chansen större att forskaren inte missar något viktigt vid 

observationerna (Denscombe, 2009:295ff). Därför valde vi att använda oss av ett 

observationsschema i en deltagande observation. 

 

5.4 Urval 

När vi tog kontakt med olika skolor insåg vi att det är brist på speciallärare. Det är 

många skolor som saknar behörig lärare till den tjänsten. Antalet intervjuer och 

observationer av speciallärare har därför begränsats.  Denna typ av urval kallas  

bekvämlighetsurval. Då använder forskaren sig av de första som finns till hands 

(Denscombe, 2017:77). I denna studie fanns det endast fyra personer som tackade ja till 

att delta och vi använde samtliga. Eleverna som var med under observationerna var 

elever som speciallärarna hade valt ut.  
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Att forskaren redan har vetskap om att de utvalda personerna i studien har värdefull 

information är vanligt. Den typ av urval kallas för subjektivt urval, forskaren 

handplockar de mest intressanta personerna för att få ultimat information (Denscombe 

2017:74f). Vi valde att intervjua och observera speciallärare för det borde ha god och 

värdefull kunskap om ämnet som studien handlar om. 
 

5.5 Etiska överväganden  
Studien följer etiska krav. Vi har meddelat berörda i studien att det är frivilligt att delta 

och att de när som helst kan avbryta medverkan. Speciallärarna som deltar har också 

godkänt medverkan i studien i form av ett missivbrev. Under observationerna där elever 

och speciallärare varit närvarande har det varit speciallärarna som observerats, därför 

skickades inget missibrev till elevernas vårdnadshavare. De merkande i studien har 

också blivit informerade om att informationen vi samlat in inte används på något annat 

sätt än i studien. Deltagarna i studien är anonyma så att ingen utomstående ska kunna 

identifiera dem (Vetenskapsrådet, 2002:6ff). 

 
5.6 Genomförande 

Studien började med att mejla och ringa rektorer på skolor i valt område för att få 

kontaktuppgifter till olika speciallärare inom matematik. Efter att fått klartecken från 

fyra speciallärare om att de ville delta i studien skickades mejl med bifogat brev med 

information om att det var frivilligt att delta samt att de var tvungna att godkänna 

deltagandet i studiet inför besöket. De berörda speciallärarna hade fått information om 

att vi gärna ville börja besöket med en intervju för att sedan observera en lektion. Detta 

fick vi möjlighet att göra under alla fyra besöken. På de fyra olika skolorna som vi 

besökte skedde intervjuerna i små grupprum eller i speciallärarens egna rum. Det var 

endast vi två forskare och specialläraren i rummet under intervjuerna. Vi fick tillåtelse 

av de alla fyra att spela in samtalen med inspelare. Detta för att inte missa viktig 

information som sades under intervjuerna. Intervjuerna varierade i tid, allt från 8 till 19 

minuter. Efter intervjuerna fick vi möjlighet att undersöka och titta på olika laborativa 

material som skolorna hade. Under två av observationerna förflyttade vi oss till ett annat 

rum där lektionerna varade och under två observationer var det eleverna som kom och 

besökte specialläraren. Innan observationerna presenterade vi oss kort för eleverna som 

var där vilka vi var och vad vi skulle göra. Vi följde ett observationsschema för att vara 

så effektiva som möjligt och inte missa något viktigt. De fyra lektionerna varade allt 
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från 15 till 30 minuter. Observationerna genomfördes efter intervjuerna för att observera 

det som sades i intervjuerna. 

 

5.7 Databearbetning  

Materialet som samlades in under intervjuerna och observationerna sammanställdes i 

nya dokument. De inspelade intervjuerna transkriberades i ett dokument. 

Speciallärarnas svar på varje fråga i intervjumaterialet sammanfattades för att kunna ta 

fram ett resultat på hur, när och varför speciallärare använder laborativt material i 

matematikundervisningen. Under observationerna fylldes observationsscheman i för att 

inte missa något viktigt. Tillvägagångssättet för att få fram ett resultat på 

observationerna var det samma som vid intervjuerna. Resultatet av den insamlade datan 

kommer sedan att analyseras med hjälp av våra teoretiska begrepp.   

 

5.8 Trovärdighet  

Det är viktigt att forskaren kontrollerar den insamlade datan med andra källor. Detta kan 

göras med hjälp av triangulering. Triangulering i detta fall innebär att forskare jämför 

den insamlade datan. Det som iakttagits i observationer kan jämföras med vad 

respondenten har sagt i intervjun. Ett annat sätt att kontrollera trovärdigheten är att 

jämföra vad respondenter har sagt i olika intervjuer. På så sätt får forskaren bekräftat att 

den insamlade datan är trovärdig genom olika källor. Det är viktigt att göra flera 

intervjuer, det går inte att endast basera resultatet på en intervju. Det är lättare för 

forskaren att förlita sig på det flera har sagt än på det som kommer från endast en person 

(Denscombe, 2009:286f). 

 

I denna studie är speciallärarna utvalda för att de är mycket erfarna i ämnet matematik 

och har goda kunskaper inom laborativt material. Alltså har deras arbetsroll hög 

trovärdighet. Däremot är det viktigt som forskare att ställa sig kritisk och kunna avväga 

hur rimligt det är att respondenten har denna kunskap som respondenten sägs ha sagt i 

intervjun (Denscombe, 2009:286f). 

 

I denna studie har vi använt oss av låg standardisering då följdfrågorna har baserats på 

vad respondenten har svarat. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning (Trost, 

2010:39). Låg standardisering är vanligast i kvalitativa studier. För att kontrollera 

trovärdigheten i kvalitativa studier kan läsare, någon utomstående undersöka hur 
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intervjufrågorna är ställda och om det finns många påståenden (Trost, 2010:132). I 

denna studie finns intervjufrågorna och observationsschema som bilagor för att ge en 

hög trovärdighet. 
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6. Resultat och Analys  
I detta avsnitt kommer resultat från studiens frågeställningar presenteras från vad 

speciallärarna berättar i intervjuerna samt vad som iakttagits under observationerna. 

Slutligen kommer resultatet analyseras utifrån valda teorier.  

 

6.1 Hur använder speciallärare laborativt material? 

Två av fyra speciallärare är eniga om att laborativt material ska vara ett hjälpmedel för 

eleverna. De poängterar också i intervjuerna att de lämnar det laborativa materialet efter 

att ha arbetat med det under en period. Ett exempel på hur en speciallärare använder 

laborativt material under en observation är arbete med positionssystemet då hen gärna 

arbetar med tiobasmaterial. Hen nämner också att det beror helt på individ hur länge 

eleverna behöver arbeta med laborativt material. Speciallärarna tar upp flera exempel 

under intevjuerna på material de använder, plockmaterial, tiobasmaterial och 

cuisenairestavar. En av speciallärarna berättar också att pengar är gynnsamt vid växling 

av subtraktion. Under en intervju svarar en speciallärare att hen gärna använder och 

leker med materialet först, innan eleverna får arbeta med det. Två speciallärare visar 

alltid först hur materialet ska användas och låter sedan eleverna testa. Den fjärde 

personen låter eleverna upptäcka materialet och låter dem själva gissa vad de ska arbeta 

med innan specialläraren själv förklarar och visar.  

 

En speciallärare använder under en observation ett speciellt träd i plast som innehåller 

tio kulor (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 10-kompisträd i plast. Bild av Louise Funseth (2017). 

Med trädet tränar eleven på addition med hjälp av tiokompisar genom att x antal kulor 

trillar ner i synliga delen av trädstammen. Eleven ska då bestämma vilken tiokompis 

som ligger i den dolda delen av trädstammen. Första gången eleven skakar på trädet 
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hamnar fyra kulor i den synliga delen. Eleven tänker tyst en stund innan hen säger talet 

sex högt. Hen menar att det måste ligga sex kulor i den dolta delen av trädstammen. 

Förklaringen till svaret enligt eleven är att summan av fyra och sex är tio och därför 

finns det sex kulor i den dolda delen. 

 

En av speciallärarna säger i en intervju att hen arbetar med material som går att 

vardagsanknyta och individanpassa. Under observationen använder specialläraren ett 

riktigt äpple för att introducera bråk. Introduktionen börjar med att eleverna funderar på 

vad som händer om man delar äpplet på mitten. Läraren fortsätter att dela äpplet upp till 

åttondelar (se figur 2).  

 

 

 

 

Figur 2. Äpple delat i åttondelar. Bild av Elin Falegård (2017). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Lappar för att synliggöra siffrans värde. Bild av Elin Falegård (2017). 

Under en observation arbetar en speciallärare med lappar med olika tal för att träna på 

positionssystemet (se figur 3). Eleverna bygger olika tal med hjälp av lappar för att 

synliggöra siffrans värde. Specialläraren börjar med att först visa egna tal för eleverna. 

Exempel på tal som eleverna bygger är 69 och 132. En elev börjar med att ta en lapp 

som symboliserar tiotal, i detta fall lappen med värdet 60. Sedan letar eleven rätt på 

lappen med rätt antal ental. I detta fall siffran nio. Därefter lägger eleven entalslappen 

på tiotalslappen och talet symobiliserar 69. Nästa elev gör likadant när hen ska bygga 

talet 132. Hen börjar med att hitta lappen med värdet 100, sedan tiotalslappen och 

tillsist entalslappen med siffran två.  
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Figur 4: Tallinje. Bild av Louise Funseth (2017). 

Under samma observervation arbetar eleverna med tallinjen för att se vilka tal som 

kommer före eller efter ett tal (se figur 4). Specialläraren lägger fram en tallinje på 

bordet. Eleverna får frågan vilken tal som kommer efter 49. Med hjälp av tallinjen 

kontrollerar eleverna talens ordningsföljd och kan då med hjälp av tallinjen ta fram talet 

50. Under tiden eleverna gör detta diskuterar och resonerar specialläraren tillsammans 

med eleverna om talens olika värde.  

 

 

 

 

 

Figur 5: Numiconblock. Bild av Louise Funseth (2017).  

En speciallärare arbetar med materialet numiconblock (se figur 5) vid arbete inom 

taluppfattning 1-10 under en observation. Läraren skriver olika addition- och 

subtraktionstal på ett papper. Eleven ska sedan med hjälp av numiconblocken bygga 

talen för att få fram summan eller differensen. Eleven behöver avgöra om det är 

addition eller subtraktion för att veta om blocken ska tas bort eller läggas dit. Innan 

eleven får bygga talet visar specialläraren hur blocken används.  

 

Under en observation används en bildremsa, kulor och tillhörande platta som har 100 

(10X10) hål för att eleven ska räkna ut ett divisionstal (se figur 6).  

 

 

 

 

 

Figur 6: Bildremsa, kulor och platta. Bild av Elin Falegård (2017).  
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Läraren sätter fram materialet till eleven och instruerar vad hen ska göra. Eleven får ett 

angivet divisionstal på ett papper. Hen tar även fram bildremsan. Bildremsan visar antal 

personer som talet ska delas på. Med hjälp av det laborativa materialet ska eleven räkna 

ut åtta dividerat med fyra. Eleven tar först ut åtta kulor från en ask och lägger sedan en 

kula åt gången vid varje person på bildremsan. Eleven fortsätter att lägga ut kulor tills 

varje person på bildremsan har fått lika många kulor var, tillslut ser eleven att kvoten 

blir två.   

 

 

 

 

 

 

Figur 7: ”Räkneväskan – jämna och udda tal”. Bild av Louise Funseth (2017). 

“Räkneväskan - Jämna och udda tal” är ett material som också används under en 

observation (se figur 7). Räkneväskan innehåller lappar med olika färger och olika antal 

rutor. Detta för att träna på jämna och udda tal. Specialläraren lägger fram lapparna och 

låter eleven undersöka materialet både med hjälp av händerna samt diskuterar dem 

tillsammans. Eleverna får gissa vad materialet ska användas till. De får varsin lapp att 

ha bakom ryggen, genom att känna på lapparna ska de svara på om det är ett jämnt eller 

udda tal. Avslutningsvis ska eleverna med hjälp av alla lapparna sortera de jämna och 

udda talen.  

 

Tre av fyra speciallärare förklarar under intervjuerna inte syftet med laborativt material 

för eleverna. Däremot nämner en att dem att det är viktigt att specialläraren själv har ett 

syfte med materialet. En av speciallärarna tycker det är viktigt att förklara syftet. Vid 

observationerna förklarar ingen av speciallärarna syftet med lektionerna. Flera material 

som förekommer under observationer är eleverna bekanta med sedan tidigare.  
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6.1.2. Mediering  

Speciallärarna i studien arbetar med det laborativa materialet både praktiskt och 

språkligt. Det praktiska synliggörs då det laborativa material är en fysisk artefakt 

utvecklad av människan (Säljö, 2014a:18). Speciallärarna visar under observationerna 

och berättar i intervjuerna att de använder fysiska material exempelvis kulplatta eller 

tiobasmaterial. Eftersom eleverna har vid användandet av materialet använt sig av 

bokstäver, siffror och muntligt tal har de också använt sig av språkliga redskap som ska 

användas i kombination med varandra. För att kunna använda de materiella redskapen 

behövs bakomliggande kunskaper i form av språkliga redskap (Säljö, 2014b:297). 

Under observationerna hade alla speciallärare särskilda syften med vad lektionerna 

skulle behandla. Under en lektion skulle eleven träna på positionssystemet. Under 

lektionen använde specialläraren tiotalsstavar, vilket i detta fall är de materiella 

redskapet. Då det är viktigt med bakomliggande kunskaper om materialet behöver 

läraren vara insatt i hur tiotalsstavarna ska användas och vilka uppgifter som passar för 

att eleverna ska träna på positionssystemet, vilket är det språkliga redskapet.  

 

6.2 När använder speciallärare laborativt material?   

Under intervjuerna framkommer det att tre av fyra speciallärare använder sig av 

laborativt material vid uppstart av nytt matematikområde eller tema. Det bekräftas också 

under observationerna att speciallärarna använder laborativt material under hela 

undervisningen. Tre av speciallärarna förklarar att de brukar arbeta med laborativt 

material när elever har svårt för matematik. En av dem arbetar också med materialet 

med elever som har varit borta mycket från undervisningen samt med elever som har 

svårt att arbeta i större grupper. Hen förklarar också under intervjun att det är främst på 

lågstadiet som laborativt material används. Däremot förespråkar alla speciallärare att det 

går att använda laborativt material i alla åldrar. Under observationerna framgår det att 

speciallärarna arbetar med laborativt material vid flera matematikområden, t.ex. 

addition, subtration, division, taluppfattning, bråk och positionssystemet.  Speciallärarna 

är eniga om att de alltid inkluderar laborativt material i undervisningen. Två av dem 

säger också att det är viktigt att variera sig, blanda materialet samt ha vanlig 

undervisning.  
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6.2.1 Handling och reflektion  

Speciallärarna arbetar med laborativt material med elever som är i svårigheter inom 

matematik eller inför en uppstart inom nytt matematikområde. Speciallärarna i studien 

arbetar främst med laborativt material som går att vardagsanknyta med elever på 

lågstadiet. Detta bekräftas vid observationen vid  bråkräkning då specialläraren använde 

ett verkligt äpple. Liberg (2014:343) menar att det är lättare att använda material i 

undervisningen som går att vardagsanknyta i de lägre åldrarna då uppgifter som 

används är enklare att knyta an till elevernas egna erfarenheter. 

 

Handling och reflektion är något som är viktigt för att eleverna ska få förståelse för vad 

de gör (Säljö, 2014b:293ff). Speciallärarna bekräftar i intervjuerna att de möter och 

använder laborativt material med eleverna vid uppstart av nytt matematikområde. 

Speciallärarna ger eleverna möjlighet att sätta in kunskap i ett sammanhang för att förstå 

innebörden. Som hjälpmedel för detta använder speciallärarna material som eleverna 

kan vardagsanknyta för att få dem att förstå det abstrakta. Med hjälp av handling och 

reflektion kan eleverna koppla innehållet till sitt eget liv och kunskaper kan lättare 

byggas på när eleverna får förståelse över hur matematiken hör ihop. Under 

observationerna fick eleverna diskutera med varandra eller specialläraren om 

tillvägagångssättet med det laborativa materialet.  
 
  
6.3 Varför använder speciallärare laborativt material?  

Under observationerna använder speciallärarna laborativt material för att eleverna ska 

lösa matematikuppgifter inom divison, bråk, addition, subtraktion samt 

positionssystemet. Under intervjuerna berättar speciallärarna att de använder laborativt 

material för att elever lättare ska förstå det abstrakta inom matematiken och för att 

eleverna lättare ska ta till sig kunskap och komma ihåg uppgifterna lättare. I två av 

intervjuerna poängterar speciallärarna att de använder laborativt material för att de vill 

att eleverna ska kunna tänka tillbaka på användandet av materialet, som ett hjälpmedel 

när de sedan arbetar i sin mattebok. Därför är det viktigt att lämna det laborativa 

materialet efter att ha arbetat med det ett tag. Under de fyra intervjuerna instämmer 

speciallärarna att eleverna ska använda olika sinnen vid användning av laborativt 

material. Under observationerna bekräftas användandet av sinnena. Vid observationen 

av bråkräkning får eleven använda smaken, hörseln, känslen och synen. Specialläraren 
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delar på ett äpple i olika storlekar, eleven får titta, klämma och tillslut äta upp delarna. 

Under tiden ställer specialläraren frågor om vad som händer om hen delar äpplet på två. 

Detta pågår hela vägen upp tills äpplet är delat i åtta lika stora delar, det vill säga 

åttondelar. Vid resterande observationer får eleverna använda sig av hörseln, synen och 

känseln eftersom de vid varje tillfälle får möjlighet att experimentera och samtala kring 

det laborativa materialet. Vid användnig av ett äpple i undervisningen bekräftar också 

specialläraren det som uppkom under intervjuen, att det är betydelsefullt att använda 

föremål som går att vardagsanknytna.  

 

Tre av fyra speciallärare berättar att de flesta elever som besöker dem kommer dit 

eftersom de är i svårigheter inom matematik. Speciallärarna finns därför till hands för 

att få eleverna att bättre befästa sina matematiska kunskaper samt få dem att förstå det 

abstrakta. Speciallärarna menar att eleven får förstärkta matematiska kunskaper genom 

arbete med laborativt material. En speciallärare berättar att elever kommer dit på grund 

av att de inte kan arbeta i stora grupper. Specialläraren poängterar då att det känns bra 

att kunna ge elever den möjligheten trots att eleven inte behöver den matematiska 

hjälpen. Två speciallärare arbetar bland annat med laborativt material för att de ser att 

eleverna tycker det är roligt och att de blir stärkta när de löser uppgifter med laborativt 

material.   
 
6.3.1 Praktiskt och teoretiskt  

Pragmatismen bygger bland annat på individer genom samspel med omvärlden. 

Individer måste få chans till att pröva och experimentera för att kunna utvecklas. 

Individer lär genom att göra, genom att göra både praktiskt och teoretiskt. Dessutom i 

samspel med varandra (Dewey, 2004:15ff). När eleverna får arbeta med laborativt 

material får de chans till att experimentera och möjlighet att använda flera sinnen. Enligt 

speciallärarna väcker laborativt material elevernas intresse vilket bidrar till att eleverna 

blir motiverade och engagerade för att lära nya saker. Det praktiska synliggörs vid 

användning av laborativt material och det teoretiska när eleverna får reflektera över 

handlingen. 
 

I reflektion över en handling har språket stor betydelse. Språkliga uttryck upplevs ofta 

som svåra då det är mer abstrakt än konkret. Däremot med hjälp av språket som verktyg 

kan eleverna samtala och utbyta erfarenheter för att tillsammans med det konkreta förstå 

det abstrakta (Säljö, 2014a:82). Detta synliggörs i studien då speciallärarna tillsammans 
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med eleverna diskuterar uppgifterna. Speciallärarna i studien har bekräftat att det är 

elever i svårigheter inom matematik, det vill säga har svårt att förstå det abstrakta som 

vanligtvis arbetar med laborativt material.  

 

7. Diskussion  
Inledningsvis beskrivs metoddiskussion. Avsnittet fortsätter med att diskutera resultatet 

och slutligen beskrivs en slutsats samt förslag till fortsatt forskning.  
        
7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då det passade bäst för att få svar på våra 

frågeställningar. En kvalitativ studie är bra när forskaren vill beskriva olika fenomen. Vi 

valde att använda oss av intervjuer och observationer vilket är när forskaren samlar in 

data i form av tal och bilder (Denscombe, 2009:383).  
 
Vi var väl förberedda och hade skapat en intervjuguide med frågor passande för att 

svara på studiens frågeställningar innan besöken. Vi använde oss av personliga och 

semistrukturerade intervjuer för att få så innehållsrika svar som möjligt (Denscombe, 

2009:266ff). Med intervjuguiden som stöd var det lättare att ha kontroll över intervjun 

och samtidigt få ett flyt i samtalet eftersom frågorna var öppna och välplanerade. Tiden 

vi intervjuade varierade. En del speciallärare gav oss gynnsammare svar än andra 

eftersom några svar inte behandlade studiens syfte och vi kunde därför inte ta nytta av 

de svaren. Under intervjuernas gång upptäckte vi att två frågor var väldigt lika vilket 

ledde till missförstånd då speciallärarna uppfattade att de redan svarat på frågan. 

ntervjuerna spelades in med ljudupptagning vilket visade sig vara gynnsamt för att få 

fram ett resultat. Det var lätt att analysera intervjuerna eftersom det gick att pausa samt 

spola fram och tillbaka. Det gjorde också att intervjuerna flöt på eftersom vi inte 

behövde fokusera på att anteckna speciallärarnas svar.  
 

Det finns lärare som inte använder laborativt material på grund av att en del elever har 

svårt att gå från det konkreta till abstrakta. Eleverna förstår inte sambandet mellan 

laborativt material och symboler. Materialet kostar också mycket pengar för skolor samt 

blir lätt stökigt i klassrummet (Trygg & Rystedh, 2010:54). När vi granskade arbetet 

upptäckte vi att resultatet i studien inte kan koppla samman till vad författarna 

poängterar. En orsak kan vara att vi inte hade någon passande intervjufråga. Hade vi 
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fokuserat på mer negativa aspekter med avändandet av laborativt material hade 

resultatet kunnat bli ett annat. Vi hade kunnat få mer utförligt svar på om materialet 

gynnar alla elever och om det alltid gör det.  

 

Vi följde det som är typiskt utifrån en kvalitativ studie vilket är att göra deltagande 

observationer för att se när en händelse inträffar (Denscombe, 2009:295ff). Förarbetet 

inför observationerna var att skapa ett observationsschema med punkter lämpliga för 

intervjufrågorna. Observationsschema användes för att inte missa något viktigt samt 

stärka respondenternas svar från intervjun. Obervationerna gav oss större  försåelse över 

hur speciallärarna använder laborativt material. Det ökade trovärdigheten i det 

respondenterna svarade i intervjuerna genom att ha observerat undervisningssituationer. 

I observationsschemat hade vi också kunnat göra ändringar. Istället för att endast 

fokusera på det positiva skulle vi också observera nackdelar med användandet av 

materialet för att få ett mer omfattande resultat. 

 

Vid förarbetet inför studien antog vi att varje skola i valt område skulle ha en behörig 

speciallärare. Däremot visade det vara en brist på speciallärare och på flera skolor 

saknas tjänsten. Därför har vi i studien använt oss av bekvämlighetsurval som är när 

forskaren använder sig av de personer som finns tillgängliga (Denscombe, 2009:77). 

Det var fyra speciallärare som ville ställa upp i vår studie och vi valde att använda 

samtliga. Speciallärarna i studien hade värdefull information som var till nytta i studien. 

Personerna var utvalda eftersom de besitter mer kunskap inom matematik än en 

lågstadielärare då de har studerat mer matematik på universitetet.  
 
Studien har följt fyra etiska krav. Samtyckeskravet är ett av kraven som följts. Det 

innebär att alla som deltar i studien ska godkänna medverkan. Är deltagarna under 15 år 

behövs ett godkännande från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002:6ff). I studien 

observerades aldrig eleverna utan endast speciallärarna. Detta missuppfattade vi då vi 

tänkte att eleverna deltog i studien eftersom de var med under observationerna. När det 

upptäcktes att vi inte behöva skicka ut missivbrev till vårdnadshavare sparades tid 

eftersom processen för att få in godkännanden kan vara långdragen. Speciallärarna 

godkände deltagandet innan besöket och resterande tre krav har inte varit problem att 

följa.   
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Genomförandet av observationerna och intervjuerna visade sig fungera väl i studien. 

Vid besöken på skolorna bemötte speciallärarna och övrig personal oss väl, vilket 

gjorde att vi kände oss välkomna. Det märktes också att speciallärarna var intresserade 

av vårt ämne, de påpekade flertal gånger att vi kunde höra av oss vid ytterligare frågor. 

Vi fick även tillfälle att bekanta oss väl med olika laborativa material samt ta bilder 

vilket uppskattades av oss forskare. Under två observationer var det speciallärarna som 

gick till eleverna för att undervisa. Detta ansåg vi var bra då det underlättade för 

eleverna eftersom de inte behövde förflytta sig och tid sparades. När eleverna istället 

besökte speciallärarens rum uppmärksammade vi att det blev oroligt och svårt att 

påbörja lektionen. Under observationerna var eleverna väldigt intresserade av oss vilket 

gjorde att det blev extra svårt att endast observera.  
 
Databearbetningen i studien fungerade som planerat. Mest gynnsamt var det inspelade 

materialet eftersom det gav detaljrika svar. Resultaten sammanställdes och sedan 

gjordes ett förarbete för att få fram ett resultat på frågeställningarna i studien.  
 

Trovärdigheten i studien är hög då vi valt att intervjua och observera flera speciallärare 

vilket är bra då inte endast ett resultat kan baseras på en intervju (Denscombe, 

2009:287). Efter intervjuerna har avväganden gjorts om speciallärarnas svar är rimliga 

eller inte. Eftersom svaren på intervjufrågorna påminner om varandra har det varit svårt 

att vara kritisk och därför anser vi att resultaten är pålitliga och trovärdiga. Att studien 

följt låg standardisering har gjort att intervjuerna flytit på bra då vi har ställt följdfrågor 

som baserat på respondenternas svar (Trost, 2010:39).  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur, när och varför speciallärare använder laborativt 

material inom matematikindervisning i årskurs 1-3.  
 
7.2.1 Hur använder speciallärare laborativt material?  

Speciallärarna i vår studie påpekar att det är viktigt att lämna det laborativa materialet 

efter att ha arbetat med det en period. Detta instämmer Löwing (2006:129f) med då hon 

menar att när elever har förstått idén och tagit till sig kunskap om ett specifikt område 

ska lämna det konkreta och istället arbeta abstrakt (a.a). En av speciallärarna i studien 

menar att det beror helt på individ hur länge eleverna behöver arbeta med laborativt 

material. Det är viktigt att läraren har en balansgång med det konkreta och abstrakta 
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(Hartshorn & Boren, 1990:2ff). Eftersom vi endast observerat fyra lektioner och inte 

följt eleverna under en längre period kan vi inte säga om det är bra att lämna materialet 

eller inte.  

 

Tiobasmaterial är ett exempel på laborativt material för att synliggöra positionssystemet 

(McIntoch, 2009:24). Samma material nämner en speciallärare i en intervju att hen 

använder för att synliggöra positionssystemet. Vi kan inte bekräfta att tiobasmaterial är 

ett bra material vid detta matematikområde eftersom vi inte kunde se materialet 

användas under någon observation.   
  
Finns det ingen koppling mellan materialet och idén med användandet saknar 

kunskapen värde på lång sikt. Därför ska lärare strukturera upplägget med laborativt 

material noga (Löwing, 2006:128f). Trygg & Rystedh (2010:24) poängterar att lärare 

bör ha särskilda syften med laborativt material vilket kan kopplas till resultatet eftersom 

en speciallärare poängterar att hen alltid har ett syfte med användandet av materialet. 

Vid observationerna hade speciallärarna ett tydligt syfte med vad lektionerna skulle 

behandla. De hade förberett uppgifter och material till eleverna. I studiens missivbrev 

står det tydligt att vi ska undersöka laborativt material. Följaktligen kan det ha gjort att  

speciallärarna i studien använde sig av materialet på annat sätt än vanligt eftersom de 

visste att vi skulle genomföra en observation.   

 

Det krävs förkunskaper och tydliga instruktioner om materialet från läraren för att 

eleverna ska uppnå bästa resultat (Moyer, 2001:176f). Vid flera observationer bekräftas 

att speciallärarna gav eleverna tydliga instruktioner hur de skulle använda materialet. Vi 

upplevde det gynnsamt för eleverna då de lättare förstod hur materialet skulle användas 

efter genomgången. 
      

7.2.2 När använder speciallärare laborativt material?  

Resultatet av intervjuerna visade att större delen av speciallärarna använder sig av 

laborativt material vid uppstart vid något nytt matematikområde eller tema. Detta 

stärker Moyer (2001:182ff) med att poängtera att det är betydelsefullt att använda sig av 

fysiska verktyg vid introduktion av nya områden för att elevernas förståelse ska 

förstärkas. Hon menar också att det är vanligt att använda laborativt material när 

eleverna behöver en paus från undervisningen. Inget nytt matematikområde eller tema 

introducerades vid någon av observationerna i studien, vilket gör det svårt för oss att 
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veta om det är gynnsamt att arbeta med laborativt material vid uppstart av nytt 

matematikområde.  

 

Det är främst elever i de lägre åldrarna som arbetar med laborativt material men det är 

användbart i alla åldrar (Hartshorn & Boren, 1990:2ff). Intervjuerna visade att 

speciallärare använder laborativt material när elever har svårigheter inom matematik, 

men att det är gynnsamt för alla elever. De instämmer också med att laborativt material 

används främst på långstadiet. Yeatts (1991:8) hävdar också att det är gynnsamt att 

arbeta med laborativt material både hos elever med fallenhet för matematik samt med 

elever i svårigheter inom matematik. Under observationerna har vi endast sett att arbete 

med laborativt material är gynnsamt för elever i svårigheter inom matematik. Därför var 

det svårt att bekräfta under observationerna att laborativt material underlättar elever 

med fallenhet för matematik.  

 

Det är vanligt att använda laborativt material vid flera olika matematikområden. När 

eleverna exmeplevis arbetar med positionssytemet är det vanligt att använda pengar, 

stickor, tiobasmaterial och måttband (McIntoch, 2009:24). Yeatts (1991:8) förklarar 

också att laborativt material är meningsfullt inom alla områden i ämnet matematik. 

Observationerna visade att speciallärarna arbetar med laborativt material vid flera olika 

matematikområden, bråk, positionssystemet, addition, subtraktion och divison vilket gör 

författarnas påståenden trovärdiga.  

 

7.2.3 Varför använder speciallärare laborativt material?  

En orsak till varför elever kan ha svårt att förstå det abstrakta är på grund av att de har 

svag begreppsförmåga. Detta går att träna upp med hjälp av att arbeta med laborativt 

material (Malmér, 2002:92f). Speciallärarna nämner under intervjuerna att de arbetar 

med laborativt material för att elever lättare ska förstå det abstrakta inom matematiken. 

Under de fyra intervjuerna instämmer alla att eleverna ska använda olika sinnen vid 

användning av laborativt material. Trygg & Rystedh (2010:5f) och McIntoch (2009:24) 

menar att elever ska kunna växla mellan olika representationsformer det vill säga 

aktivera olika sinnen för att underlätta förståelsen inom matematik (a.a). När eleverna 

använder sig av olika representationsformer ökar deras självförtroende på lång sikt 

eftersom de får uttrycka sin kunskap och vara kreativa (Malmér, 2002:92). Vilket kan 

bekräftas då två speciallärare nämner att de ser att eleverna blir stärkta av att lösa 
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uppgifter med laborativt material. Dessa speciallärare hävdar också att eleverna tycker 

laborativt material är roligt. Malmér (2002:92f) stärker detta påstående att arbete med 

laborativt material är uppskattat hos elever. Resultatet av observationerna visar att 

speciallärarna arbetar med elever i svårigheter inom matematik. Däremot poängterar 

Yeatts (1991:8) att laborativt material också är användbart för elever med fallenhet för 

matematik eftersom eleverna då får möjlighet att utvecklas till högre nivåer samt 

utveckla sin kreativitet.   
  
Att arbeta med laborativt material ger möjlighet att skapa en intellektuell bild eftersom 

deras kunskaper är förstärkta. Detta gör sedan att de kan använda sig av ett effektivt 

språk för att kunna lösa framtida uppgifter (Löwing, 2006:128f). Eleverna blir medvetna 

om sina handlingar och får då förstärkt förståelse över vad de gör (Trygg & Rystedh, 

2010:32). Eleverna i studien har skapat sig en intellektuell bild eftersom de reflekterat 

över användandet av materialet. Resultatet av studien visar att speciallärarna tycker det 

är viktigt att lämna det laborativa materialet efter att ha använt det under en period. 

Detta för att de vill att materialet ska vara ett hjälpmedel för att kunna arbeta 

självständigt och se det abstrakta.  

 

7.3 Slutsats och förslag till fortsatt forskning  

Syftet med studien var att studera speciallärares arbetssätt med laborativt material i 

matematikundervisning för att utveckla egna kunskaper inom området. Utifrån resultatet 

kan vi konstatera att de intervjuade speciallärarna använder och förespråkar att lärare 

ska använda laborativt material. Alla rekommenderar att elever med fallenhet för 

matematik samt elever i svårigheter ska arbeta med laborativt material. Däremot arbetar 

speciallärarna i studien främst med materialet med elever i svårigheter inom matematik. 

Anledningen är att eleverna har svårt att se det abstrakta inom matematik och då är 

laborativt material ett betydelsefullt hjälpmedel. De konstaterades också i studien att 

speciallärarna anser att laborativt material är ett redskap som de gärna använder vid 

genomgång av nya områden eller teman. Vi har också kommit fram till att speciallärare 

använder materialet för att elever tycker det är roligt.  

 
En slutsats som också har gjorts är att elever måste släppa det laborativa materialet efter 

ett tag. Detta för att kunna tänka tillbaka på materialet som ett hjälpmedel i form av 

mentala bilder när eleverna löser andra uppgifter. Alltså är en viktig beståndsdel i arbete 
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med laborativt material att analysera och resonera kring materialet och uppgifterna 

eleverna arbetar med.  

 
Förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande studie men med fokus på 

elevperspektiv. På så sätt kan man ta reda på hur laborativt material påverkar elevernas 

inlärning och utveckling. Det skulle också vara intressant att intervjua flera speciallärare 

då vi är intresserade av att se om resultatet skulle bli annorlunda. En annan intressant 

aspekt är att genomföra flera observationer under en längre period för att få en 

uppföljning på om det är bra att lämna det laborativa materialet och om materialet 

gynnar alla elevers matematiska utveckling. Observeras speciallärarna en längre period 

ges också möjlighet att se om speciallärarna lämnar materialet som de sagt i 

intervjuerna. Ett sista förslag är att undersöka hur laborativt material påverkar elever 

med fallenhet för matematik.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog?  
 

2. Hur många år har du arbetat på denna skola?  
 

3. Vad är det för elev/elever som du ska undervisa när vi ska observera?  
 

4. Vad tänker du på när vi säger laborativt material? 
 

 
5. Använder du laborativt material?  

Om svar ja: Varför använder du laborativt material?  
 
6. Är det vid någon speciell uppgift/område som du gärna använder det?  

 
7. Är det vid något speciellt tillfälle du gärna använder laborativt material? Tex, i 

slutet av veckan, i början av veckan, efter sommarlovet etc.?  
 
8. Vid dessa uppgifter/områden/tillfällen, hur använder du dig av laborativt 

material då? Varför inom just de uppgifterna/områdena/tillfällena?  
  
9. På vilket sätt förklarar du för eleverna hur de ska använda det laborativa 

materialet?  
 

10. Brukar du förklara syftet för eleverna innan du ska använda laborativt material?  
Om ja, varför gör du det?  
Om nej, varför gör du det? 
 

11. Till vilka elever väljer du att arbeta med laborativt material?  
Gynnar detta elevernas utveckling och på vilket sätt?  
 

12. Hur många år har du arbetat med laborativt material? Har du alltid jobbat med 
laborativt material?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
 
Bilaga B Observationsschema  

 
 

Vilket laborativt material använder specialläraren/specialpedagogen? 
   
   
Använder specialläraren/specialpedagogen laborativt material?    
      
 
 
Vid vilket matematikområde använder specialläraren/specialpedagogen laborativt 
material?  
 
 
Använder specialläraren/specialpedagogen laborativt material hela tiden under lektionen 
eller vid något speciellt tillfälle?  
      
Hur använder specialläraren/specialpedagogen det laborativa materialet?  
Förklarar? Ställer endast fram det?  
 
 
Förklarar läraren syftet och hur gör/säger specialläraren/specialpedagogen det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

 
 
Bilaga C Missivbrev  

 
Hej,  
 
Vi heter Elin Falegård och Louise Funseth. Vi studerar sista året grundlärarprogrammet 
med inriktning åk F-3 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi gör vårt första självständiga 
arbete i matematik. I detta arbete ska vi undersöka hur, när och varför speciallärare 
arbetar med laborativt material i matematik. I denna studie kommer vi att intervjua 
speciallärare, vi kommer också observera deras undervisning.  
 
Informationen vi samlar in kommer endast att användas till vårt självständiga arbete. 
Alla som deltar är helt anonyma och det går inte att ta reda på vilken skola vi besökt. Du 
kan när som helst avbryta din medverkan och det är frivilligt att delta.  
     
Om du vill medverka i studien vänligen fyll i denna lapp.  
  
Tack på förhand!    
Med vänlig hälsning 
      
Elin Falegård och Louise Funseth  
 
Elins telefonummerr: 076-8417975 
Louise telefonummer: 072-3377077   
      
Förnamn och efternamn 
 
 
___________________________________________________ 
  
     
Underskrift och datum 
 
 
___________________________________________________ 
     
 


