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Abstrakt 

Syftet med studien är att synliggöra hur laborativt material kan användas i 

undervisning med multiplikation i årskurs två. Utifrån syftet formulerades 

frågeställningen: Hur använder sig lärare av laborativt material för att 

synliggöra det matematiska innehållet multiplikation? Studiens syfte och 

frågeställning besvaras genom en kvalitativ studie med intervjuer och 

observationer som metod. Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet 

med fokus på begreppen artefakter, mediering och scaffolding. 

Resultatet visar att det matematiska innehållet synliggörs när läraren 

kommunicerar vad det laborativa materialet innebär. Läraren måste själv 

skapa och bygga in en intellektuell resurs i materialet för att kunna mediera 

matematikinnehållet till eleverna. Lärarens stöttning till eleverna i arbetet 

med det laborativa materialet är också avgörande för hur eleverna tar emot 

det. Lärarna uttryckte under intervjun att det viktigaste i arbetet med 

laborativt material är språket. Den som väljer att ta in laborativt material i 

undervisningen måste hela tiden kommunicera om materialet och förtydliga 

dess betydelse. Det är lärarens uppgift att bestämma vilket matematiskt 

innehåll materialet ska ha eftersom det i sig inte bär på något eget innehåll. 

Alla tre lärarna uttryckte även att det laborativa materialet måste ha ett 

tydligt syfte eftersom det annars lätt kan bli ett stökigt moment under 

lektionen. 

Nyckelord 

Laborativt material, multiplikation, kommutativa lagen, kommunikation, 

lärarens betydelse, artefakter, mediering och scaffolding. 

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som har ställt upp och medverkat under 

studien. Vi vill även tacka Oduor Olande för handledning, samt 

klasskompisar, för synpunkter och åsikter kring arbetet under 

opponeringstillfällen.   
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1 Inledning 

”Multiplikation är som addition fast flera gånger” (Larsson, 2016 s.1). Det är 

en vanlig förekommande uppfattning hos elever. I skolan introduceras 

multiplikation som upprepad addition, det innebär att i en addition upprepas 

samma tal ett visst antal gånger (Malmer, 2002). Det är en väsentlig skillnad 

mellan addition och multiplikation, addition är till sin struktur linjär medan 

en multiplikation är rektangulär. Det är genom att inse hur tabellen är 

uppbyggd och vilka mönster som eleven kan upptäcka, som 

multiplikationstabellen bidrar till förståelse (Karlsson & Kilborn, 2016). 

Metoder som enbart handlar om att eleverna ska räkna sidor i 

matematikboken kommer endast utveckla elevernas förmåga att lära sig allt 

utantill (Engvall, 2013). 

Genom den här studien kommer vi att fokusera på lärarens undervisning med 

stöd av det laborativa materialet i arbete med multiplikation. Vi hoppas att 

kunna klargöra för vilket syfte användningen av laborativt material har. En 

av de vanligaste metoderna för att konkretisera ett innehåll för de yngre 

eleverna är med hjälp av åskådning. Karlsson och Kilborn (2016) skriver att 

det är viktigt att det material eller den bild som används verkligen lyfter fram 

de aspekter som avses att konkretiseras. De har i sin undersökning sett 

dilemman som uppstår när läraren lär ut multiplikation med hjälp av 

konkretisering. Det fallet som Karlsson och Kilborn (2016) undersökt är att 

läraren inte konkretiserat multiplikation utan enbart upprepad addition.  

Laborativt material kan användas som verktyg för att hjälpa elever att förstå 

samband mellan föremål, symbol och den matematiska idén. Användningen 

av laborativt material i undervisningen hjälper eleverna med den 

matematiska ytinlärningen som sedan ska övergå till en allt djupare nivå 

(Hattie, Fischer & Frey, 2017). Arbete med laborativt material tar tid att 

etablera hos eleverna och kräver en stor förkunskap hos läraren (Trygg, u.å). 

I arbetet som lärare kan du inte förvänta dig att det laborativa materialet gör 

arbetet åt dig. Skolverket (2011) har i sina observationer upptäckt att lärarna 

inte har tydliga mål med vad som ska uppnås under lektionen. Ett av 

problemen är att läraren endast fokuserat på själva materialet och inte 

tydliggjort det matematiska innehållet. Skolverket (2011) kom också fram till 

att lärarna inte uppmärksammade elevernas tankar och att eleverna 

presenterade flera felaktiga svar. 

Anledningen till att vi vill göra den här studien är för att vi har observerat att 

användningen av laborativt material ser olika ut från skola till skola. Det vi 

har uppmärksammat är att laborativt material antingen används väldigt flitigt 

eller inte alls. Vi hoppas att undersökningen kan bidra till mer erfarenhet för 

oss i vårt framtida yrke genom att ge klarhet eller förslag på hur materialet 

kan användas.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att synliggöra hur laborativt material kan användas i 

undervisning med multiplikation i årskurs två. Genom följande frågeställning 

kommer syftet att svaras på: 

• Hur använder sig lärare av laborativt material för att synliggöra det 

matematiska innehållet multiplikation? 

  



 

3(34) 

 

3 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras centrala begrepp som är relevanta för den här studien. 

I kommande avsnitt presenteras också tidigare forskning som ligger till grund 

för studien. 

3.1 Centrala begrepp 
Laborativt material 

Rystedt och Trygg (2010) definierar laborativt material som fysiska och 

konkreta föremål som går att ta på, flytta runt och undersöka med. Laborativt 

material kan vara speciellt konstruerat av plast eller trä men behöver inte 

nödvändigtvis vara det. Kapsyler, kottar och kastanjer räknas exempelvis 

också som laborativt material men anses mer som ett vardagligt material. 

Multiplikation 

I skolan brukar multiplikationen introduceras som en upprepad addition, 

exempelvis 2+2+2+2 = 4· 2 (Karlsson & Kilborn, 2015) Den här definitionen 

används vid multiplikation av naturliga tal. Dock har multiplikation och 

addition olika strukturer. Addition har en linjär struktur jämfört med 

multiplikation som har rektangulär struktur. Ett problem är, när eleven lärt 

sig multiplikation som en upprepad addition, att lära sig att se och utnyttja 

den rektangulära strukturen. Den här bristen på förståelse kan i sin tur 

innebära att eleverna får bekymmer när de ska utvidga operationen 

multiplikation till att gälla för reella tal. Den multiplikativa strukturen kan 

bidra till en förförståelse, samt som en konkretisering, för viktiga algebraiska 

operationer (Karlsson & Kilborn, 2018). 

Multiplikationens lagar 

I multiplikation finns det tre lagar att följa; kommutativa, distributiva och 

associativa lagen. 

Kommutativa lagen innebär att faktorerna kan byta plats med varandra utan 

att resultatet förändras. Exempel: a·b = b·a eller 5·7 = 7·5. 

Distributiva lagen innebär att en multiplikation med parentes kan skrivas som 

en summa av de termer där talet multipliceras med summans termer. 

Exempel a· (b+c) = a·b+a·c. eller 5· (30+7) = 5·30+5·7. 

Associativa lagen innebär att vi kan multiplicera tre faktorer i valfri ordning. 

Exempel (a· b) ·c = a·(b·c) eller (7· 4) ·25 = 7· (4·25) (Karlsson & Kilborn, 

2015). 

3.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning är uppdelat i tre olika delavsnitt, laborativt material i 

undervisningen, lärarens betydelse i undervisningen samt lärandet kopplat till 

laborativt material. 
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3.2.1 Laborativt material i multiplikationsundervisningen 

Laborativt material kan förekomma i många olika former och kan definieras 

som fysiska objekt. Det är verktyg som ska bidra till att engagera eleverna i 

den praktiska inlärningen inom matematik (Boggan, Harper & Whitmire 

2010). Dock menar Sarama och Clements (2016) att materialet inte behöver 

vara fysiskt, utan kan också vara ett visuellt material. Enligt Sveider (2016) 

är ett bra laborativt material meningsfullt för eleverna om det åskådliggör ett 

eller flera matematiska begrepp. För att eleverna ska kunna konstruera 

matematisk kunskap är det viktigt att ha tillgång till en mängd olika 

laborativa material för att kunna sortera, klassificera, väga, stapla och 

utforska med. 

Sveider (2016) delar upp laborativt material i två kategorier, specialtillverkat 

pedagogiskt material och vardagligt material. Det vardagliga materialet är 

det som går att hitta i vardagen eller i naturen, till exempel saker som går att 

ta på eller tryckta bilder av olika föremål. Sveider (2016) tar också upp två 

andra kategorier, enkla laborativa material respektive perceptuellt rika 

laborativa material. Det enkla materialet kännetecknas genom att det till 

exempel har ett mer verklighetstroget utseende och färre färger. I 

användandet av det enkla materialet blir själva materialet mindre intressant 

och eleverna ges en större möjlighet att kunna fokusera på vad det valda 

materialet är tänkt att representera. Perceptuellt rika laborativa material, 

innebär att det till exempel är ett mer verklighetstroget material och att det 

innehåller mer färger. 

Enligt Sveider (2016) kan det mer rika materialet riskera att den matematiska 

idén förloras då eleverna kan bli för distraherade av själva materialet. Risken 

finns också när det perceptuellt rika laborativa materialet används att 

eleverna kan få svårt att förstå hur just det materialet kan användas i andra 

kontexter. Sveider (2016) menar att desto mer framträdande det laborativa 

materialet är, kan det i sin tur innebära en sämre möjlighet att presentera den 

matematiska idén. Det enkla materialet har mer begränsade kännetecken och 

det kan underlätta för elevernas fokus på den matematiska idén. Det är något 

som även Carbonneau, Marley och Selig (2013) betonar. Det perceptuellt 

rika materialet kan hindra inlärningen av matematiska begrepp för eleven. 

Barn i yngre åldrar har svårt att förstå att ett konkret objekt kan representera 

ett abstrakt uttryck/begrepp. 

I grundskolans tidigare år tas det för givet att elevernas inlärning ska gå från 

ett konkret till abstrakt innehåll. Det finns dock en viss problematik kring 

det, som innebär att ett konkretiserande arbetssätt kan bidra till att eleverna 

tappar de delar i matematiken som måste vara abstrakta. Ett konkretiserande 

arbetssätt med exempelvis laborativt material måste därför kunna 

generaliseras så att eleverna kan återanvända metoden utan att behöva 

laborera med material. När eleverna blir äldre måste de nämligen behärska 
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den abstrakta matematiken utan att behöva använda hjälpmedel (Löwing, 

2004). 

Löwing (2004) skriver också att det finns en viss problematik kring 

begreppet konkret material. Materialet i sig innehåller ingen egenskap men 

av namnet att tolka kan det lätt uppfattas så. Det är därför viktigt att komma 

ihåg att materialet faktiskt inte konkretiserar något av sig själv. Att kunna 

konkretisera något så att eleverna sedan uppfattar det abstrakta innehållet är 

ingen lätt uppgift. Det är lärarens undervisning som är avgörande för om 

eleverna blir hjälpta eller stjälpta av materialet. Sarama och Clements (2016) 

skriver att det även är viktigt att vara konsekvent i undervisningen med 

laborativt material. Genom att använda många olika material kan det skapa 

förvirring hos eleverna.  

3.2.2 Lärarens betydelse i undervisningen med laborativt material 

Moch (2002) skriver att flertalet lärare har förlitat sig på den traditionella 

matematikundervisningen som innebär arbete i läroböcker, men som har 

visat sig vara ineffektiva och föråldrade. Det är något som även Löwing 

(2004) betonar. Löwing (2004) skriver att allt för många lärare är beroende 

av läromedel och har svårt att bryta den fasta ramen. En lärare som vågar 

utgå från den fasta ramen har möjlighet att utveckla och modifiera en 

undervisning som skapas efter elevernas behov, med hjälp av både läroboken 

och annat material. Löwings (2004) studie visar dock att läroboken i sig inte 

är ett problem. Det är hur läraren använder sig av den som kan orsaka 

bekymmer. Problemet i arbetet med läroboken är att det inte sker någon 

individuell anpassning av de olika uppgifterna. Alla elever räknar i stort sett 

samma uppgifter men vid olika tidpunkter. Moch (2002) skriver att 

läroboken och undervisning med laborativt material bör komplettera istället 

för att utesluta varandra. 

I en undersökning gjord av Moyers (2001) fick lärarna under ett visst antal 

veckor använda sig av laborativt material i matematikundervisningen. 

Lärarna som var utvalda för studien brukade inte använda sig av ett sådant 

arbetssätt men blev positivt överraskade av elevernas bemötande gentemot 

lektionerna. Lärarna upplevde att undervisningen blev roligare både för 

eleverna samt för läraren själv. De uppmärksammade även att det laborativa 

materialet verkade främja elevernas lärande eftersom de inte längre endast 

arbetade i matematikboken. Moyer (2001) menar dock att lärarens inställning 

till att arbeta med laborativt material är avgörande för hur eleverna tar emot 

det i undervisningen. Det laborativa materialet sköter inte sig självt vilket 

innebär att det ligger stor vikt i att läraren introducerar materialen på ett sätt 

så att matematikinnehållet speglas. Även om läraren ger stöd och förklarar 

materialet innebär det inte att materialet i sig förklarar den matematiska idén 

för eleven. Enligt Sarama och Clements (2016) reflekterar oftast inte läraren 

över vad det laborativa materialet representerar. Lärare har ofta en tanke att 

det konkreta är bra och att det abstrakta är dåligt. Det är enligt Sarama och 
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Clements (2016) inte en garanti att materialet ger ett meningsfullt lärande. 

Även om eleven kan hålla, flytta och arrangera materialet så betyder det inte 

att eleven förstår konceptet. Carbonneau, Marley och Selig (2013) menar 

dock att det inte bara är lärarens arbete som påverkar hur utfallet med det 

laborativa materialet blir. Matematikundervisningen påverkas också av hur 

lärmiljön runt omkring ser ut. Ålder och andra egenskaper hos eleverna kan 

påverka hur inlärningen sker, vilket inte har med val av metod i 

undervisningen att göra. 

Moyer (2001) skriver att många lärare använder sig av det laborativa 

materialet som ett belöningssystem. När eleverna har arbetat färdigt med 

andra matematikuppgifter får eleverna som en belöning leka med det 

laborativa materialet. Genom en sådan handling tas syftet med materialet 

bort för eleven och det kommer bli svårt för läraren att sedan använda det i 

undervisningen. Sarama och Clements (2016) skriver att om eleverna får 

använda sig av det laborativa utan lärarens stöd, exempelvis för att leka med, 

är det sällan som det matematiska innehållet synliggörs. Utan lärarens 

stöttning och återkoppling om det laborativa materialet innebär det en risk att 

materialet istället kommer att hindra elevernas lärande. Eleverna kan i det 

fallet uppleva att lektionen känns som slöseri av tid eller onödig. Det är något 

som Boggan, Harper och Whitmire (2010) dock inte håller med om. De 

tycker att läraren ska låta eleverna leka med materialet emellanåt. På så sätt 

får eleverna möjlighet att bekanta sig mer med materialet. De betonar vikten 

av att laborativt material är ett bra hjälpmedel för unga elevers lärande. 

3.2.3 Lärande med laborativt material 

Engvall (2013) skriver att elevers lärande är beroende av olika 

undervisningsmetoder och det är därför svårt att avgöra vad som utvecklar 

elevernas lärande. Boggan, Harper och Whitmire (2010) skriver att barns 

förstahandsupplevelser av matematik inte ska vara individuell. De betonar 

vikten av att interagera med andra barn och vuxna för att reflektera och 

utvärdera sina erfarenheter. Det menar att det mest värdefulla lärandet 

uppstår när eleverna själva får skapa sin matematiska förståelse, vilket sker 

genom att använda sig av laborativt material. Carbonneau, Marley och Selig 

(2013) skriver även att yngre elever antas vara mer beroende av att fysiskt 

interagera med sin miljö för att konstruera kunskap. Matematikundervisning 

handlar delvis om att interagera med varandra och med de verktyg som finns 

till förfogande i ett klassrum. En studie som har gjorts visar att elever som 

har arbetat med begreppsförmåga med laborativt material inom områdena 

taluppfattning, geometri och algebra har bättre resultat än de elever som inte 

har fått använda laborativt material (Sveider, 2016). 

För att ett laborativt material ska vara användbart krävs det att det finns en 

mening och tydligt syfte. För elevens del innebär det att det 

abstrakta innehållet ska bli mer konkret och förståeligt. Det laborativa 

materialet får inte uppfattas som ett innehåll i matematikundervisningen, utan 
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det är endast något som gör ett abstrakt innehåll tydligare för eleven genom 

att konkretisera det (Sveider, 2016). En viktig del som Sarama och Clements 

(2016) tar upp är att läraren måste reflektera och prata om det laborativa 

materialet med eleverna. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att se 

sambandet med materialet och den matematiska idéen. Det gäller att läraren 

aktivt stöttar eleverna i användandet av materialet för att de ska skapa och 

utveckla sin förståelse för det matematiska innehållet. 

4 Teori 

I kommande avsnitt presenteras den teori som har valts till studien. Vidare 

kommer också tillhörande begrepp presenteras som används för att analysera 

empirin. 

4.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet utvecklades av Lev Vygotskij som beskriver 

människans lärande som något som skapas av sociala aktiviteter (Säljö, 

2000). I det här perspektivet fokuseras det på lärandet och utveckling i 

samverkan mellan människor samt mellan människor och de artefakter som 

finns (Bäckman, 2015). Språket är grunden för det sociokulturella 

perspektivet och kan ses som ett kulturellt verktyg för människans 

utveckling. Genom språket har vi en unik möjlighet att kunna dela 

erfarenheter och tankar med varandra. I samspelet med människor byter vi 

information, kunskap och färdigheter (Säljö, 2000). 

I skolan ingår barnen i ett socialt och kulturellt sammanhang som är i ständig 

utveckling. I det här sammanhangen skapas mening och förståelse genom att 

vara engagerad i olika lärprocesser. I skolans vardag lär elever av varandra 

och av lärare genom att agera i olika aktiviteter och i användandet av språket. 

Det är den sociala interaktionen och kulturen som är betydelsefulla för 

lärandeprocessen (Bäckman, 2015). 

4.2 Artefakter och mediering 
I det sociokulturella perspektivet har begreppet verktyg en stor betydelse. 

Verktyg är de resurser som hjälper oss att förstå omvärlden som kan vara 

baserade på vårt språk eller andra fysiska föremål. Verktygen kallas med ett 

annat ord för artefakter. Artefakter kan vara fysiska och intellektuella 

redskap. Genom fysiska artefakter kan människans tankar och idéer byggas 

in så att artefakten ses som en resurs i olika sociala sammanhang. Människan 

behöver exempelvis inte använda sin fysiska förmåga att lyfta tunga objekt 

längre eftersom det finns artefakter som hjälper oss med det. De 

intellektuella resurserna har byggts in i artefakterna och hjälper människan 

att mediera omvärlden, som exempelvis kartan (Säljö, 2000).   Artefakter 

som barn använder sig av som har en matematisk anknytning kan vara 
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talramsor, räkna på fingrarna och fysiska artefakter av olika material. Ett 

exempel på en fysisk artefakt är geometriska figurer där syftet är att 

synliggöra och symbolisera det matematiska innehållet. Det kulturellt 

formade artefakterna används i interaktion och medieras (Säljö, 2000). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv krävs det att människan har ett samspel 

mellan sig själv och resurserna (Säljö, 2000). Begreppet mediering är 

grundläggande för det sociokulturella perspektivet. Mediering kan tolkas 

som användningen av de olika kulturella redskap som vi använder oss av är 

för att tolka och förklara olika företeelser och de fenomen som förekommer i 

världen (Säljö, 2000). Mediering innebär att människan använder verktyg för 

att agera i omvärlden. Verktygen är en del av fysiska och intellektuella 

resurser som hjälper människor i vardagen (Säljö, 2000). Mediering är 

människans tänkande och handlingar kopplade till kulturella produkter. 

Produkterna hjälper människors handlingar och tänkande framåt genom att 

vara ett stöd (Jakobsson, 2012). 

Enligt Säljö (2000) har de fysiska redskapen skapats för att hjälpa människan 

med de praktiska problemen som överstigit människans egen förmåga att 

tänka. I vår studie om laborativt material kan det kopplas till när läraren 

introducerar laborativt material som stöd för elevernas lärande. 

4.3 Scaffolding 
En lärare, beroende på situation och erfarenheter, kan genom interaktion 

förhålla sig till och anpassa det stöd som en elev kan behöva. Det stöd som 

eleven behöver av läraren i undervisningen kallas för scaffolding. I det 

pedagogiska sammanhanget brukar scaffolding benämnas som 

kommunikativ stöttning. Det är viktigt att skolan inbjuder till interaktion där 

elevens fokus uppmärksammar det matematiska innehållet (Bäckman, 2015). 

Den mer erfarne personen, i det här fallet läraren, hjälper barnet att 

strukturera ett problem genom att uppmärksamma hur de kan börja ta sig an 

och fortsätta att lösa problemet. Läraren hjälper barnet att bryta ner uppgiften 

i mindre delar och stöttar längs vägen från start till mål. Det handlar om att 

den som stöttar sam-tänker och sam-handlar med den som utför 

uppgiften.  Eleven och läraren kommer gemensamt fram till en lösning. 

Genom lärarens handlingar om uppgiften medieras kunskapen till barnet 

(Säljö, 2000). 

5 Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens urval, val av metod för datainsamling, 

genomförande av observationer och intervjuer, samt etiska aspekter. Den här 

studien är kvalitativ och har en deduktiv ansats. En kvalitativ studie innebär 

att forskaren gör få undersökningar men strävar efter en djupare förståelse. 
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Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från en teori och ställer den mot 

det som sker i verkligheten (Åkerlund, 2017). 

5.1 Urval 
För att samla in data till den här studien har vi valt att utföra observationer 

och intervjuer med tre lärare på skolan där vi senast hade verksamhetsförlagd 

utbildning. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval vilket Denscombe (2018) 

menar bygger på att vi väljer det första som finns till hands. Urvalskriteriet 

innebär att det är lättillgängligt och den viktigaste fördelen är att det är 

snabbt, billigt och enkelt. 

De tre lärarna som vi har valt ut för observationer och intervjuer arbetar i 

årskurs två på skolan där vi har genomfört VFU. Lärarna blev tillfrågade om 

de ville delta i studien och godkände sin medverkan. De fick i uppgift att 

planera och genomföra en lektion med laborativt material i undervisningen 

med multiplikation. Matematikinnehållet valdes utefter vart eleverna befann 

sig i läroboken. 

Lärare A 

Är en kvinnlig lärare på 42 år som har 15 års erfarenhet av läraryrket, varav 

tolv år på förskola. 

Lärare B 

Är en kvinnlig lärare på 39 år som har 13 års erfarenhet av att arbeta i 

grundskolan. 

Lärare C 
Är en kvinnlig lärare på 42 år som har 16 års erfarenhet av att arbeta i grundskolan. 

5.2 Datainsamling 
I vår studie baseras resultatet på kvalitativa data som ofta förknippas med 

forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observationer (Denscombe, 

2018). 

5.2.1 Observation 

Observationer kan utföras på många olika sätt och utgår från det du ser i 

verkligheten. I ett forskningssammanhang visar observationer hur teori och 

praktik kan höra ihop (Kihlström, 2007). Det finns två huvudtyper som 

används vid observation som metod, systematisk observation och deltagande 

observation. Båda metoderna grundar sig i att forskaren går ut på fältet och 

samlar in data från verkligheten.  Vi har valt den systematiska observationen, 

som främst används inom socialpsykologin i studier där interaktionen i 

miljöer som skolans klassrum observeras. Fördelen med en systematisk 

observation är att det är möjligt för observatörerna att samla in betydande 

mängder data under en relativt kort tid (Denscombe, 2018). 

I den systematiska observationen använder observatörerna sig av 

observationsscheman. Med hjälp av ett sådant schema producerar 
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observatörerna data som överensstämmer sinsemellan och eliminerar 

variationer i resultatet (Denscombe, 2018). Ett observationsschema fungerar 

som en checklista med punkter. Fördelen med schemat är att de som 

observerar kan rikta uppmärksamheten mot samma saker. När ett 

observationsschema görs måste fyra grundläggande aspekter övervägas. 

Först och främst ska det som finns med i schemat vara högst relevant för det 

som utgör undersökningens syfte. Den andra aspekten innebär att schemat 

ska vara fullständigt och att det täcker det tänkta innehållet i så hög grad som 

möjligt. Den tredje punkten är att det ska vara entydigt och självklart. Det 

ska inte finnas några oklarheter i schemat som gör att det är öppet för olika 

tolkningar. Den sista aspekten innebär att ta hänsyn till frekvens och 

ordningsföljd (Denscombe, 2018). 

Genomförandet av observation 

Innan genomförandet av observationerna bad vi de inblandade lärarna att 

planera en lektion med multiplikation med hjälp av laborativt material. 

Observationerna genomfördes i respektives klassrum. Vi genomförde 

gemensamt tre observationer av lärare i årskurs två. Till hjälp använde vi oss 

av ett observationsschema (se bilaga 1). Eleverna hade blivit informerade att 

vi skulle observera läraren under lektionen. Två av observationerna varade i 

80 minuter medan den tredje varade i 30 minuter. Under den tredje 

observationen användes det laborativa materialet endast i genomgången, 

därav den kortare observationen. 

5.2.2 Intervju 

Intervjuerna i studien genomförs som personliga intervjuer. Det innebär 

enligt Denscombe (2018) att intervjun genomförs med forskarna och en 

informant. Fördelen med den här slags intervjun är att informationen endast 

kommer från en källa. Det underlättar också för forskarens del att kunna sätta 

sig in i vad informanten säger. En annan fördel med personlig intervju är att 

det underlättar för forskaren när ljudinspelningarna ska transkriberas 

eftersom det bara är en röst att känna igen. Innan de personliga intervjuerna 

skulle inträffa arbetades en intervjuguide fram (se bilaga 2). Guiden som 

användes var semistrukturerad vilket innebär att den som intervjuar utgår 

från bestämda ämnen och frågor. Intervjuaren har dock möjlighet att vara 

flexibel beroende på vad den medverkande svarar och intresserar sig för 

(Denscombe, 2018). 

Genomförande av intervju 

Innan intervjuerna utfördes hörde vi av oss till de inblandade lärarna för att 

boka en tid som skulle passa. Intervjuerna utfördes till sin fördel efter 

observationerna. Varje samtal tog ungefär 20 minuter att genomföra. 

Intervjuerna hölls i ett enskilt rum för att undvika olika störande moment och 

för att samtalet skulle bli så givande som möjligt. Under två av intervjuerna 

blev vi dock störda av annan personal vilket bidrog till att intervjuerna blev 
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tillfälligt avbrutna. Under frågestunden deltog vi båda, en av oss förde 

anteckningar och den andra höll i samtalet. Vi valde att delta båda två för att 

inte missa något som sades eller visades genom mimik eller kroppsspråk. 

Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon via appen röstmemon och 

transkriberades sedan därefter. 

5.3 Etiska principer 
I studien måste vi beakta de fyra forskningsetiska principerna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet, innebär att forskarna måste informera 

deltagarna om syftet med studien och villkor som gäller vid medverkande. 

Samtyckeskravet betonar vikten av att deltagaren själv får bestämma över sin 

medverkan. Forskarna måste enligt samtyckeskravet påpeka att deltagandet 

är helt frivilligt och går att avbryta. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter som rör deltagarna i forskningsstudien måste vara konfidentiella. 

Det innebär att uppgifterna ska vara omöjliga för en utomstående att ta del 

av. Det gäller framförallt uppgifter som kan vara etiskt känsliga. Den sista 

principen är nyttjandekravet vilket står för att all insamlade data om en 

enskild person endast får användas i forskningssammanhang. Uppgifter som 

är insamlade för forskning får inte lånas ut i för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

Utifrån de forskningsetiska principerna skickades ett missivbrev (se bilaga 3) 

till lärarna som skulle medverka i undersökningen. I brevet informerade vi 

om studiens syfte, val av metoder för insamling av data samt vad vi skulle 

använda det insamlade materialet till. I brevet framgick det också att 

deltagandet var frivilligt och att lärarna hade valet att tacka nej till 

medverkan. 

5.4 Trovärdighet och pålitlighet 
I den kvalitativa forskningen är inte trovärdigheten lätt att mäta. Det gäller 

att forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra (Denscombe, 

2018). Det är viktigt att fundera över noggrannheten i mätningen av de 

använda intervju- och observationsmetoder som valts (Johansson & Svedner, 

2010). Enligt Denscombe (2018) kan då frågan om tillförlitligheten ställas, 

skulle samma resultat uppnås om olika forskare skulle genomföra samma 

undersökning. Risken finns att forskarens egna jag tenderar att vara för nära 

det som forskningen berör och det kan påverka trovärdigheten. I studien har 

forskarna använt sig av ett gemensamt observationsschema. Som tidigare 

nämnt bidrar det till att forskarna undersöker samma sak och bidrar till 

mindre variation i resultatet (Denscombe, 2018). Risken finns annars att 

observatörerna har uppmärksamheten riktad åt olika håll och observerar olika 

saker (Johansson & Svedner, 2010). När en kvalitativ undersökning 

genomförs gäller det att under hela forskningsprocessen kritiskt bedöma 

empiriska data och de analyser som utvecklas (Kihlström, 2007). 
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5.5 Databearbetning 
Den data som samlades in under observationerna har sammanställts och 

analyserats. Genom att sammanfatta observationerna får forskaren en klar 

bild av det som har observerats. Intervjuerna som vi genomförde spelades in 

och transkriberades. En transkribering tar lång tid att genomföra men 

resultatet blir enklare att analysera än en ljudinspelning. Denscombe (2018) 

skriver att även om en transkribering kan vara mödosam att genomföra, 

bidrar det till en värdefull del av forskningen, eftersom forskaren kommer i 

närkontakt med datan. Bekymmer som uppstår när intervjuer transkriberas är 

att texten blir stel och inte återspeglar den sociala interaktionen och närvaron 

som fanns vid intervjutillfället (Kihlström, 2007). Det är då viktigt att ta i 

beaktning vad den transkriberade intervjun representerar och hur den kan bli 

värdefull i analysen. Vid intervjutillfället var det till fördel att vi var två som 

deltog, en förde anteckningar och en ledde intervjun. 

6 Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenteras resultatet av de observationer och intervjuer 

som genomförts. Resultatet och analysen utgår från lärarens undervisning 

och svar angående multiplikation med laborativa materialet. Analysdelen 

utgår från det sociokulturella perspektivet. 

6.1 Resultat 
Lärare A  

Läraren introducerade lektionen med att berätta för eleverna om lektionens 

innehåll och mål. Målet var att få en förståelse för den kommutativa lagen. 

Det andra målet med lektionen var att lösa problem med hjälp av 

multiplikation och problemlösarhanden. Problemlösarhanden är en inarbetad 

struktur i klassen som består av; läs frågan, välj räknesätt, räkna, skriv på 

mattespråk och kontrollera svaret. I genomgången presenterade lärare A det 

laborativa materialet som skulle användas under lektionen, vilket var 

kastanjer (se bild 1). 

Bild 1 - räknekastanjer 
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I intervjun med lärare A berättade hon att valet av material, som i det här 

fallet blev kastanjer, berodde på att det var det som fanns tillgängligt. Hon 

vidareutvecklade det genom att påpeka att val av material ofta kan bero på 

vilka behov som finns och vad som bäst utvecklar lärande hos individen till 

uppgiften som skall lösas. Läraren menar att vissa elever behöver ett taktilt 

material som exempelvis kastanjer för att “känna” matematiken. 

Lärare A fortsatte sin lektion med att presentera ett problem på smartboarden 

som eleverna skulle arbeta med under lektionen. Uppgiften var:  

”Du och dina tre kompisar är ute och plockar kastanjer. Ni 

plockar tre kastanjer var. Hur många kastanjer får ni 

tillsammans?” 

För att lösa problemet skulle eleverna arbeta i par och använda kastanjerna 

samt använda sig av problemlösarhanden. Det som observerades var dock att 

läraren inte använde materialet själv utan hon introducerade endast materialet 

för eleverna. I intervjun, efter observationen, förklarade läraren att det 

berodde på att hon under en tidigare lektion hade modellerat för eleverna hur 

materialet skulle användas. Under den lektionen som observerades var det 

elevernas tur att använda materialet. Läraren säger:  

“Jag tror att eleverna måste lära sig hur det är att arbeta 

med konkret material. De måste få handledning och 

kunskap om hur de ska använda sig av materialet i olika 

situationer om de ska kunna lära sig något ut av det”. 

Läraren förklarade att hon cirkulerade runt för att kunna vara med och 

synliggöra multiplikationen som eleverna fick uppleva genom att arbeta 

kastanjerna. Eleverna blev tilldelade ett papper av läraren där de skulle 

skriva ut svaret på uppgiften. Det var enligt läraren ett sätt för henne att 

kontrollera att eleverna förstått uppgiften.  

Läraren gav sedan eleverna en ny uppgift där de skulle med hjälp av sig 

själva och kastanjer göra multiplikationen 3·5 och 5·3. Till en början fick tre 

elever lägga ut fem kastanjer på golvet. Det som observerades då var att 

eleverna valde att lägga ut kastanjerna som en upprepad addition. Läraren sa 

då: 

“Ni har nu lagt ut en upprepad addition, men hur ska ni 

göra om det ska vara en multiplikation?” 

Eleverna ändrade kastanjerna till en multiplikation och läraren skrev ut 

multiplikationen på tavlan. När eleverna hade arbetat klart sammanfattade 

läraren uppgiften genom att ett par av eleverna fick komma fram till tavlan. 

På tavlan fick eleverna skriva och rita sin lösning, eleverna fick instruktioner 

av läraren att de skulle resonera högt hur de hade tänkt. Läraren frågade och 
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stöttade eleverna under tiden. Bilden nedan visar elevernas lösning på tavlan 

samt på golvet. 

Bild 2 – Elevlösningar 

a.       b. 

c. 

 

Som avslutning på lektionen sammanfattade läraren lektionen och kopplade 

tillbaka till målet. Läraren frågade om vad eleverna tyckte om att jobba med 

konkret material och då svarade en elev: 

”Det känns som vi slösat bort tiden för att vi inte har 

räknat någon matte idag.” 

Eleven kunde till en början inte förstå på vilket sätt matematiken fanns med 

under lektionen. Läraren frågade då eleven om vilka uträkningar eleven hade 

gjort under lektionen och eleven kom då fram till att de hade arbetat med 

matematik. Läraren avslutade lektionen med att säga: 

”Matte finns runt omkring oss hela tiden. Bara för att vi 

inte jobbar i boken så behöver det inte betyda att man gör 

matematik ändå.” 
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Efter lektionens slut och det var tid för rast frågade några av eleverna om de 

kunde få ta med sig kastanjerna ut. Läraren svarade ja och observerade 

senare att eleverna lekte affär med kastanjerna. 

Lärare B 

Läraren introducerade lektionen genom att presentera lektionens mål som var 

tvåans multiplikationstabell och kommutativa lagen. Det laborativa 

materialet som användes var tiobas med magnet (se bild 3). 

Bild 3 – tiobas med magnet 

a.   b. 

  

I intervjun med läraren förklarade hon att tiobas materialet valdes för att 

eleverna kommer att arbeta vidare med rutsystem i matematikboken. Genom 

att använda sig av ett återkommande koncept tror läraren att det kommer att 

underlätta för eleverna. Läraren hade även en förhoppning om att det skulle 

bidra till att elevernas förståelse för materialet ökade och att de såg innehållet 

i det. Tiobas med magnet är ett material som läraren brukar använda sig av i 

övrig matematikundervisning, därför föll sig valet också naturligt. Läraren 

satte upp två olika multiplikationer på tavlan med hjälp av tiobasmaterialet 

och frågade därefter eleverna vad det skulle kunna vara för multiplikation 

som visades. Läraren och eleverna diskuterade tillsammans vad de skulle 

kunna skriva för multiplikation och kom fram till att det skulle stå 2·4 och 

4·2 (se bild 4). 

 Bild 4 - Tiobas med magnet och uttryck 

a.   b. 
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Lärare B bekräftade att svaren som eleverna sa var rätt och skrev därefter 

multiplikationen ovanför rutorna. Hon sa till eleverna: 

“Tänk såhär, i den här (pekar på 2·4) multiplikationen har 

ni två grupper med fyra i varje. Men i den här (pekar på 

den bredvid) har ni fyra grupper med två i varje. Det här 

är den kommutativa lagen”. 

Anledningen till att läraren inte skrev ut multiplikationen med en gång, 

berodde på att hon ville se om eleverna själva förstod multiplikationen utan 

att se uttrycket. Läraren sa även att hon hela tiden försökte tänka på att 

belysa den kommutativa lagen för att eleverna skulle få en förståelse för 

begreppet. Läraren menar att det viktiga inte är att eleverna kommer ihåg att 

det heter den kommutativa lagen utan att de kommer ihåg vad den innebär. 

På frågan om hur läraren synliggjorde matematikinnehållet svarade läraren 

att hon kanske inte riktigt synliggjorde att det var just tvåans tabell som de 

övade på. Fokus blev mer att synliggöra att 2·4 och 4·2 har samma svar men 

betyder olika saker. I en förklaring säger läraren: 

“Det viktigaste, förutom att de lär sig tabellen, är att se att 

exempelvis 3·2 och 2·3 har olika innebörder men har 

samma produkt. Är det två treor eller tre tvåor, får eleven 

två godisar eller får eleven tre godisar? Det är en ganska 

viktig fråga ur ett elevperspektiv. Jag tror att med det 

laborativa materialet är det lättare att förstå innebörden 

av vad multiplikationen visar”. 

När lärare B var klar med genomgången fick eleverna åtta plockisar var (se 

bild 5). 

Bild 5 – plockisar 

 
 

Läraren skrev först multiplikationen 2·4 och sedan 4·2 på tavlan. Elevernas 

uppgift var lägga plockisarna enligt multiplikationen. 

Läraren cirkulerade hela tiden i klassrummet för att stötta och förklara 

ytterligare hur eleverna skulle tänka. I intervjun belyser lärare B en upptäckt 
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som hon gjorde under elevernas eget arbete. Hon märkte att det var några 

elever som inte förstod hur de skulle använda materialet. Läraren säger: 

“Då är det extra viktigt att jag som lärare förklarar igen 

och modellerar hur eleverna ska göra och tänka. I 

planeringen hade jag också tänkt att eleverna själva skulle 

få komma fram och visa olika multiplikationer vid tavlan, 

men på grund av störande moment så gick inte det. Hade 

eleverna själva fått komma fram och modellera med 

klasskompisarna hade det kanske befäst kunskapen ännu 

bättre. Men ibland blir det inte alltid som man har 

planerat”. 

Lärare C 

Lärare C började genomgången med att introducera målet för lektionen, 

vilket var att bli säkrare på multiplikation med två och den kommutativa 

lagen. Lärare C presenterade materialet som hon skulle använda i 

genomgången för eleverna. Materialet bestod av magneter i form av frukter, 

fordon och djur (se bild 6) 

Bild 6 – Magnetfigurer 

 
Lärare C fick frågan varför hon valde just magnetfigurerna som material. 

Hon förklarade då att det är ett känt material för eleverna. De har tidigare 

jobbat med dessa magnetfigurer både i ettan och tvåan men på olika sätt. 

Enligt lärarens tidigare erfarenheter av materialet så går det lätt 

kategorisera/gruppera bilderna. 

Lärare C gjorde som lärare B när hon skulle skriva det matematiska 

uttrycket. Hon frågade eleverna vilken multiplikation de skulle skriva till det 

som visades på tavlan, utifrån hur magnetbilderna var grupperade. 

När eleverna svarade så skrev läraren uttrycket på tavlan (se bild 7). 
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Bild 7 - Magnetfigurer och uttryck 

a.   b. 

  

I intervjun förklarade läraren att hon ville se om eleverna på “mattespråk” 

kunde förklara vad det laborativa på tavlan betydde. När läraren hade visat 

flera exempel med tvåans multiplikationstabell valde hon att sätta upp 

magnetbilderna utefter treans tabell. Läraren sa till eleverna: 

“Det här är lite överkurs men jag tror att ni fixar det, vad 

skulle det här kunna vara för multiplikation?” (se bild 8). 

Bild 8 - magnetfigurer med treans tabell 

 

När en elev svarar att det är samma sak som 3x3 säger läraren: 

“Jag förstår ju nu att ni förstår systemet”. 

Under intervjun förklarar läraren att eleverna har jobbat med både tvåans, 

femmans och tians tabell ett tag. När hon istället tog treans tabell ville hon se 

om eleverna hade förstått hur de skulle tänka. På så sätt kunde hon också få 

reda på om eleverna bara hade memorerat de andra tabellerna eller om det 

faktiskt hade förstått systemet. 
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Läraren valde sedan att använda eleverna i genomgången. Läraren sa 

multiplikationen 2·5 till eleverna och de skulle gruppera sig efter 

multiplikationen. Läraren fanns hela tiden vid elevernas sida för att stötta om 

det behövdes. I intervjun förklarade lärare C att hon tycker det är viktigt att 

eleven får vara med och uppleva matematiken och att det kan förstärka ämnet 

som de arbetar med, samt ge eleven en djupare förståelse. 

Efter lärare C genomgång fick eleverna jobba i stationer med olika 

multiplikationsuppgifter. Läraren cirkulerade i klassrummet under tiden som 

eleverna arbetade och stöttade där behov fanns. Hon avslutade lektionen 

genom att skriva upp olika multiplikationsuppgifter på tavlan som eleverna 

fick skriva svaret på. 

Gemensamt resultat 

I intervjuerna framkom det från alla tre lärare att det laborativa materialet lätt 

kan bidra till att det blir stökigt i klassrummet. Fokus blir på själva materialet 

och inte på själva matematikinnehållet. Lärare A poängterade även att det är 

viktigt att du som lärare har kunskap i hur och varför du ska använda 

laborativt material. Innan du presenterar materialet för eleverna måste du 

själv vara medveten om vilket lärande du vill att eleverna ska ta med sig efter 

lektionens slut. Lärare B berättade att hon brukar använda sig av det 

laborativa materialet och de övningar som finns förberett i 

lärarhandledningen till elevernas matematikbok. Hon menar att det 

underlättar för elevernas självständiga arbete i läroboken. Lärare C berättade 

att hon brukar använda smartboarden och ser det som ett visuellt hjälpmedel. 

Med smartboarden blir det inget plockande och pillande som kan bli ett 

störande moment. Istället får eleverna komma fram till tavlan och hjälpas åt 

att dra/trycka/skriva. Lärare C berättade också att eleverna kanske inte alltid 

själva ser att de tränar på något när de arbetar med laborativt material. Då är 

frågan om du som lärare orkar lägga ner sin själ i det när det finns andra sätt 

att undervisa i matematik. 

När frågan ställdes om hur multiplikation synliggörs med hjälp av laborativt 

material svarade alla tre lärare att språket var den viktigaste faktorn. 

Lärare A säger: 

“Det är viktigt med samtal och dialog i arbete med 

laborativt material” 

Lärare B säger: 

“Varje gång man modellerar ett matematikinnehåll med 

laborativt material måste man också förklara varför man 

gör det” 
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Lärare C säger: 

“Språket är det viktigaste verktyget vi har”. 

6.2 Analys 

6.2.1 Lärarens språk i undervisningen 

Utifrån de observationer och intervjuer som har gjorts har lärarens språk och 

kommunikation med eleverna varit i fokus. Baserat på det resultat som 

skrivits är alla tre lärare överens om att språket är en viktig del när de arbetar 

med laborativt material. Främst för att kunna synliggöra och förtydliga det 

matematiska innehållet för eleverna. Säljö (2000) skriver att språket är 

människans kulturella verktyg som hjälper individen att utvecklas. Genom 

språket har människan en unik möjlighet att kunna dela erfarenheter och 

tankar med varandra. Det var något som alla tre lärare gjorde. Innan både 

lärare B och C valde att skriva ett svar på tavlan valde de istället att först 

diskutera med eleverna. När eleverna förklarade hur de tänkte bekräftade 

lärarna deras tankar. Säljö (2000) menar att det är i ett socialt sammanhang 

som mening och förståelse skapas. Det är även den sociala interaktionen som 

är betydelsefull för lärandeprocessen. Både lärare A och C valde dessutom 

att låta eleverna arbeta i par och grupp. Säljö (2000) skriver att lärande är 

något som skapas av sociala aktiviteter. 

Under lektionen cirkulerade alla tre lärare runt i klassrummet när eleverna 

fick arbeta självständigt, i par eller i grupp. Lärare B förklarade att det 

hjälpte henne att se om eleverna hade förstått uppgiften. Under tiden som 

lärare B rörde sig runt om i klassrummet upptäckte hon att många av 

eleverna inte förstod vad de skulle göra med plockisarna. Då valde hon att 

återigen förklara och modellerade med materialet hur eleverna skulle tänka. 

Slutligen gjorde eleverna och läraren allt tillsammans på tavlan igen. Det kan 

kopplas till vad Säljö (2000) menar med vad språket har för betydelse. I 

samspelet mellan människor byter vi information, kunskap och färdigheter. 

6.2.2 Artefakter och mediering 

Det laborativa materialet som lärarna använder är artefakter. Artefakter kan 

enligt Säljö (2000) vara både fysiska och intellektuella redskap. Genom 

fysiska artefakter kan människans idéer byggas in så att den kan användas 

som en resurs i sociala sammanhang. Lärarna i den här studien har alla tre 

använt olika artefakter i sin undervisning om multiplikation. Lärare A 

använde sig av ett vardagligt material, kastanjer. Kastanjerna i sig är 

betydelselösa ur en matematisk synpunkt. Läraren måste själv skapa och 

bygga in en intellektuell resurs i kastanjen för att kunna mediera 

matematikinnehållet till eleverna. Lärare B och C använde sig av 

specialtillverkat material i form av magnetfigurer och tiobas med magnet. 

Materialet som lärare B och C använde har redan ett förbestämt syfte men 

lärarna själva använder det utifrån deras egna behov att kunna planera 
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undervisningen. Det laborativa materialet kan ses som en resurs utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Det krävs därför att människan har ett samspel 

mellan sig själv och resurserna (Säljö, 2000). 

Lärarna använder laborativt material i undervisningen för att vara ett stöd för 

elevernas förståelse för multiplikation. Säljö (2000) skriver att fysiska 

redskap har skapats för att hjälpa människan att förstå och tänka på ett sätt 

som individen själv inte klarar av. Ur resultatet framkom det att lärarna ville 

få eleven att skapa en djupare förståelse för det matematiska innehållet med 

hjälp av materialet. Lärare B sa i intervjun att det laborativa materialet 

kanske inte ökar elevernas förståelse för just tvåans multiplikationstabell, 

som var målet. Dock menade läraren att förståelsen för den kommutativa 

lagen framgick genom materialet. Genom att använda tiobas med magnet på 

tavlan fick eleverna en visuell bild av hur kommutativa lagen fungerar. Det 

är genom lärarens handlingar som kunskapen medieras till eleven (Säljö, 

2000). Mediering ur lärarens synpunkt är hur de använder det laborativa 

materialet för att det matematiska innehållet skall synliggöras. Alla tre lärare 

använde laborativt material för att förtydliga multiplikation. I intervjun med 

lärare A sa hon att det är innehållet i uppgiften som får styra vilket material 

som väljs att ta in i undervisningen. Lärare A sa dessutom att det är lärarens 

uppgift att förmedla till eleverna vad det laborativa materialet betyder och 

hur det kan användas. Det är enligt Jacobsson (2012) de produkter som 

läraren använder som hjälper människans handlingar och tänkande framåt 

genom att vara ett stöd. 

6.2.3 Scaffolding 

Lärarnas uppgift i matematikundervisningen är att förklara hur eleven kan 

tänka utan att ge några direkta svar. Genom att stötta eleverna ska de 

slutligen kunna komma fram till ett eget svar. Det handlar om att läraren 

hjälper eleven att bryta ner uppgifterna och sedan stötta eleven längs vägen 

från start till mål (Säljö, 2000). Samtliga lärare fanns som stöd under hela 

lektionerna. De elever som var i behov av extra stöttning uppmärksammade 

läraren genom att kommunicera och förklara ytterligare en gång. 

Lärarna i studien interagerade med eleverna på olika sätt under lektionen. 

Det är genom interaktion med eleverna som läraren kan förhålla sig och 

anpassa det stöd som en elev kan behöva. Resultatet visar att lärarna 

upplever kommunikation som det viktigaste stödet. Det stödet som eleven 

behöver av läraren i undervisningen kallas för scaffolding. I ett pedagogiskt 

sammanhang innebär det kommunikativ stöttning (Bäckman, 2015). Genom 

kommunikativ stöttning kan läraren förklara för eleven vad det laborativa 

materialet innebär och betyder utifrån ett matematiskt innehåll. Under lärare 

A:s lektion framkom det att en elev tyckte att lektionen var slöseri med tid. 

Eleven förstod först inte att de hade räknat någon matematik eftersom de inte 

hade räknat något i läroboken. Lärarens uppgift blev då att resonera med 

eleven så att eleven till slut förstod att de faktiskt hade arbetat med 



 

22(34) 

 

matematik under lektionen. Läraren gav inte eleven ett givet svar utan genom 

kommunikativ stöttning bidrog till att eleven kom fram till en egen slutsats. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I studien valdes tre lärare ut från den skolan som vi genomförde vår senaste 

VFU på. Anledningen till det är att det underlättar för genomförandet av den 

empiriska undersökningen. Ett bekvämlighetsurval ligger alltså till grund för 

insamlandet av empirin till den här studien. Fördelen med 

bekvämlighetsurvalet är att det är lättillgängligt och att lokaler och lärare är 

kända sen tidigare. Främsta fördelen var dock att matematikinnehållet kunde 

väljas ut baserat på vad eleverna befann sig i läroboken. En nackdel med att 

observera och intervjua personer som du har en relation med är att resultatet 

kan bli färgat av ens egna åsikter och erfarenheter. Det är då viktigt att ha det 

i beaktning och försöka vara neutral i rollen som forskare. Anledningen till 

valet av tre lärare är att få mer bredd på empirin och kunna få fler utfall av 

resultatet. För studiens del var det av vikt att lärarna själva fick välja material 

och planera sin egen lektion. Det bidrog till att vi fick tre olika utfall att 

analysera och diskutera. För att samla in empiri valdes observation och 

intervju ut som metoder. Genom att observera en lärare får du syn på olika 

undervisningssekvenser och kan få användbart material till din studie. En 

observation kan vara mer ärlig än en intervju då den som observeras inte helt 

kan styra utfallet på lektionen. Det finns flera aspekter som kan påverka 

undervisningen och som inte kan förutspås innan lektionen. I en observation 

visar det hur en lektion egentligen kan se ut. I en intervju kan dock åsikterna 

vinklas av den som blir intervjuad baserat på förutfattade meningar om vilket 

svar som förväntas. Valet av att använda just intervju som metod, i det här 

fallet, är att om det uppstår frågor under observationen kan de bekräftas 

genom samtal. Anledningen till valet av två metoder, för insamlandet av 

empiri, var för möjligheten till att skapa en bredare bild av arbetet med 

laborativt material. I observationen kunde användandet av materialet 

synliggöras och i intervjun kunde resultatet bekräftas och förklaras. 

I studien valdes den systematiska observationen, det är enligt Denscombe 

(2018) möjligt för observatörer att samla in betydande mängd data under en 

relativ kort tid. Ur ett forskningssammanhang kan observationer visa hur 

teori och praktik hör ihop (Kihlström, 2007). I observationen användes ett 

gemensamt observationsschema (se bilaga 1) för att säkerställa att 

observatörerna uppmärksammar samma saker. Det bidrar också till en 

mindre variation av resultatet när det är fler som observerar. 

Observationsschemat kan fungera som en slags checklista för att underlätta 

för observatörerna. 



 

23(34) 

 

I studien genomfördes tre observationer under tre olika lektioner av lärare i 

årskurs två, den valda skolan har endast tre klasser i årskurs två. Hade vi 

upplevt att mängden data inte hade varit tillräcklig hade vi behövt använda 

oss av en skola till. Det hade bidragit till att mer tid hade behövts till att 

samla in empiri och mindre tid för att sammanställa resultat. 

Fördelen med de personliga intervjuerna som genomfördes är att det endast 

är en person att förhålla sig till. Det underlättar sedan i arbetet med 

transkriberingarna när det endast är intervjuaren och den som blir intervjuad 

som hörs. Vi valde dessutom att en av oss skulle genomföra intervjun så att 

den andra personen kunde fokusera på att anteckna. Intervjun spelades in för 

att säkerhetsställa att ingenting skulle glömmas bort. 

Utifrån den kvalitativa studien som vi har gjort är det inte lätt att bevisa 

trovärdigheten. Det beror på att vi gör en mindre mängd undersökningar i en 

social miljö som är svår att återskapa. Det som är viktigt i en kvalitativ 

forskning är att kritiskt bedöma den empiriska data och de analyser som 

utvecklas (Kihlström, 2007). Det är genom att vara kritisk till gentemot sin 

egna data hur trovärdigheten upplevs av andra läsare. Därför är det viktigt att 

databearbetningen av all empiri sammanställs på ett tydligt sätt. Det 

underlättar för forskaren när resultatet skrivs. 

Eftersom studien fokuserar på läraren valde vi att använda oss av det 

sociokulturella perspektivet. Teorin tar sin utgångspunkt i hur människor 

interagerar med varandra och samspelar med sin omgivning. I arbetet med 

laborativt material betonas vikten av kommunikation. Läraren medierar 

materialets innebörd till eleverna genom sitt språk. Lärarens stöttning till 

eleverna är också betydelsefull i undervisningen med laborativt material. 

Hade studien fokuserat på elevens lärande så hade valet av teorin kanske 

fallit på Piagets utvecklingspsykologi. Det kognitiva perspektivet utgår från 

hur människan lär och förstår sin omvärld. Det innebär hur eleverna 

konstruerar sin egen kunskap (Säljö, 2014). 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Laborativt material i multiplikationsundervisningen 

I undervisningssituationerna som observerades använde sig lärarna av olika 

laborativa material. Utifrån det Sveider (2016) skriver kan det material som 

lärarna använder delas upp i två kategorier. Lärare A använder sig av 

materialet som Sveider (2016) menar är ett vardagligt material, medan lärare 

B och C använder sig av specialtillverkat pedagogiskt material. Sveider 

(2016) menar att ett specialtillverkat material kan vara svårt att använda i en 

annan kontext än det som materialet är tänkt för. Utifrån resultatet kan dock 

slutsatsen i det här fallet dras, att det inte verkar ha spelat någon större roll 

för elevernas förståelse för multiplikation, vilket val av material som läraren 
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använde sig av i genomgången. Under både lärare B och lärare C:s 

genomgång frågar lärarna vad det laborativa materialet visar för uttryck. 

Resultatet visar att eleverna kunde svara på frågan som lärarna ställde utifrån 

vad de såg på tavlan. Lärare C poängterar dock att det inte helt går att 

säkerhetsställa om det är för att eleverna har lärt sig multiplikationstabellen 

utantill eller om det är för att de förstår systemet. Lärare C testade dock att 

göra en multiplikation som eleverna aldrig tidigare hade stött på, även då 

kunde eleverna svara på lärarens fråga. Även fast läraren använde sig av ett 

specialtillverkat material så kunde eleverna se vad det matematiska 

innehållet var. 

Sveider (2016) skriver att det specialtillverkade materialet kan liknas med ett 

perpetuellt rikt material. Det mer rika materialet kan bidra till att eleverna 

inte förstår den matematiska idén. Det bekräftas dock inte under elevernas 

eget arbete av läraren C, många av eleverna hade förstått den matematiska 

idén trots valet av material. Lärare B använde också ett perpetuellt rikt 

material i form av tiobas med magnet och plockisar. När eleverna fick arbeta 

själva med plockisarna upptäckte lärare B att det matematiska innehållet 

tillsammans med det laborativa materialet inte hade nått fram till eleverna, 

trots att de var delaktiga under genomgången. Det rika materialet ställde till 

det för eleverna mer än vad det hjälpte eleverna med det matematiska 

innehållet. I genomgången använde sig läraren av tiobas med magnet och i 

elevernas eget arbete fick de använda plockisar. Sarama och Clements (2016) 

skriver att det är viktigt att vara konsekvent i sin undervisning. Det är bättre 

att använda sig av ett och samma material så länge det matematiska 

innehållet är den samma. Det kan vara orsaken till att Lärare B:s elever inte 

förstod hur multiplikationen kunde speglas genom plockisarna. 

Hur det laborativa materialet kan synliggöra multiplikationen menar Sveider 

(2016) beror på om materialet som har valts till undervisningen är bra eller 

inte. Ett bra laborativt material är meningsfullt för eleverna om det kan 

åskådliggöra ett eller flera matematiska begrepp. Löwing (2004) skriver dock 

att det laborativa materialet inte innehåller något i sig självt. Det är lärarens 

uppgift att se till så att materialet konkretiserar innehållet för eleverna. Alla 

tre lärarna har använt det materialet som de tycker har passat 

lektionsinnehållet. Lärarna har dock poängterat att det är kommunikationen 

mellan eleven och läraren som gör att det laborativa materialet skapar 

mening och förståelse hos eleven. Utan språket mellan elev och lärare hade 

det laborativa materialet tappat sitt syfte. För att eleverna ska kunna 

konstruera matematisk kunskap är det viktigt att läraren åskådliggör ett eller 

flera matematiska begrepp (Sveider, 2016). 

7.2.2 Lärarens betydelse 

I resultatet har det framkommit att läraren har en betydande roll när 

laborativt material används i undervisningen. Moyer (2001) menar på att det 

laborativa materialet inte sköter sig själv utan att det är upp till hur läraren 
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introducerar materialet. En stor del handlar om hur lärarens egen inställning 

är till det laborativa materialet. I intervjun av lärare A sa hon att det är viktigt 

att eleverna får handledning och kunskap om hur materialet ska användas i 

olika situationer om de ska lära sig något ut av det. Det är viktigt att utgå från 

vilket behov som finns och därav välja lämpligt material. Dock behöver 

lärarna ta i beaktning att själva materialet i sig inte förklarar den matematiska 

idén för eleverna, utan det är lärarens uppgift. Sarama och Clements (2016) 

menar på att det inte är någon garanti att materialet ger ett meningsfull 

lärande för att eleverna kan hålla, flytta och arrangera materialet. Det är då 

upp till läraren att skapa ett meningsfullt lärande för att eleverna ska förstå 

konceptet. 

En nackdel som de tre lärarna nämnde i intervjun, är att i arbetet med 

laborativt material kan lektionerna bli stökiga och ofokuserade. Eleverna 

fokuserar mer på materialet i sig och glömmer bort det matematiska 

innehållet. Lärare C sa i intervjun att hon hellre använder smartboarden, som 

ett visuellt hjälpmedel, än saker att plocka med. Genom att hon använder 

smartboarden menar hon att då plockar hon bort de störande moment som 

plockande och pillande kan innebära. Lärare C menar också att det är 

meningslöst att lägga ner hela sin själ på ett laborativt material när eleverna 

inte förstår syftet. Enligt läraren finns det andra undervisningsmetoder som 

innebär mindre stök och förvirring i klassrummet. Lärare B fick under sin 

lektion ändra om i sin planering då det uppkom ett störande moment. Hennes 

lösning var att plocka bort en del där eleverna själva skulle få använda en del 

av materialet. Carbonneau, Marley och Selig (2012) skriver att 

matematikundervisningen påverkas också av hur lärmiljön runt omkring ser 

ut. Det menar på att det inte bara är lärarens arbete som påverkar hur utfallet 

med det laborativa materialet blir utan också omgivningen. Som lärare måste 

du utgå från elevernas behov, ett laborativt arbetssätt passar inte alla elever. 

Under lärare A:s lektion framkom det att en elev först tyckte att lektionen 

hade upplevts som slöseri av tid. Sarama och Clements (2016) skriver att det 

då är viktigt att läraren stöttar och återkopplar om vad det laborativa 

materialet innebär. Läraren i det här fallet resonerade med eleven och fann då 

en slutsats som visade att eleven förstod hur matematiken fanns i uppgiften. 

Hade inte läraren i det fallet resonerat med eleven hade risken som Sarama 

och Clements (2016) nämner att materialet hade mer hindrat elevens lärande. 

Lärare A sa att matematik finns runt omkring oss hela tiden och det behöver 

inte innebära att arbeta i läroboken. Det är något som kan kopplas till vad 

Moch (2002) och Löwing (2004) säger om problemet med den traditionella 

matematikundervisningen. Många lärare förlitar sig på läroboken och vill 

inte gärna bryta den fasta ramen. Det är dock inte själva läroboken i sig som 

är problemet, det är hur läraren använder sig av den i undervisningen. I 

intervjun med lärare B berättade hon att hon brukar använda 

lärarhandledningen till elevernas matematikbok för att få tips och idéer om 
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hur undervisningen kan planeras. Anledningen till att hon använder 

lärarhandledningen är för att det är ett återkommande koncept som får med 

alla delar av matematikundervisningen. Lärare B säger också att 

lärarhandledningen ger tips på laborativa övningar som är kopplade till 

elevuppgifterna i boken men som är fristående. 

7.2.3 Lärande med laborativt material 

Alla tre lärare som har deltagit i studien har själva valt de metoder och 

material som användes i undervisningen. Vad som utvecklar elevernas 

lärande är dock svårt att svara på menar Engvall (2013). Under lärare A:s 

lektion fick eleverna arbeta självständigt och i par utifrån en uppgift som 

läraren hade skapat. Läraren försvann dock aldrig från 

undervisningssituationen utan fanns alltid där som stöttning. Eftersom 

konceptet med kastanjerna var ganska nytt för eleverna, krävdes det mycket 

stöttning från lärarens sida. När eleverna ska arbeta laborativt menar lärare A 

att det behövs handledning. Hon menar också att det tar tid att etablera ett 

nytt moment. 

Efter lektionen fick ett par elever hjälpa läraren att sammanfatta vad de hade 

lärt sig och hur de hade tänkt. Utifrån kastanjernas hjälp kunde eleverna då 

förklara att det var multiplikation som var metoden de skulle använda. 

Eleverna visste hur multiplikationen kunde skrivas och vad svaret blev. 

Eleverna målade tre kastanjer gånger fem kastanjer. Det här resultatet visar 

dock att kastanjerna i sig egentligen inte är det materialet som utvecklar 

elevernas förståelse för multiplikation och den kommutativa lagen. I det här 

fallet är det multiplikationstecknet mellan de ritade kastanjerna som visar att 

det är en multiplikation. Hade multiplikationstecknet tagits bort hade bilden 

lika gärna kunnat uppfattats som en addition. Att eleverna har förstått 

multiplikationen råder det inga tveksamheter över. Förståelsen för hur 

eleverna ska använda sig av det laborativa materialet är det som försvårar 

situationen.  

Ett laborativt arbetssätt kan vara begränsande för elevernas förståelse för 

begrepp. I studien var samtliga lärares mål för lektionen att eleverna skulle 

lära sig den kommutativa lagen. Alla tre lärarna valde att använda upprepad 

addition som en metod för att visa den kommutativa lagen. Det är enligt 

Malmer (2002) en vanligt förekommande metod när lärare undervisar om 

multiplikation. Istället för att använda upprepad addition eller den 

representation som gjorts under elevlösning (se bild 2c) kan den 

kommutativa lagen visas genom samma metod som när man räknar ut area 

på ett föremål. 
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Bild 9 – Exempel på uträknande av area 

 
Bilden ovan visar ett exempel på hur det också går att beskriva den 

kommutativa lagen med hjälp av laborativt material. Den lodräta linjen 

består av tre bollar och den vågräta fyra bollar. Multiplicerar vi sidorna med 

varandra får vi den totala summan av hur många bollar det finns i hela 

figuren. Roterar vi på figuren kommer svaret på antal bollar vara densamma. 

Skillnaden är bara att den lodräta sidan har fyra bollar och den vågräta tre 

bollar. Det finns alltså fler sätt att presentera den kommutativa lagen på än 

vad som har framkommit från resultaten i den här studien. Vad som fungerar 

bäst kan vi dock inte svara på. Det är upp till läraren själv att välja val av 

undervisningsmetoder (Löwing, 2004). 

Efter lektionens slut frågade eleverna läraren om de fick leka med materialet. 

Materialet togs med ut på rasten och eleverna lekte affär med hjälp av 

kastanjerna. Det visar att eleverna fick ett intresse av att arbeta med det 

laborativa materialet. Boggan, Harper och Whitmire (2010) tycker att läraren 

ska låta eleverna leka med materialet emellanåt. På så sätt får eleverna 

möjlighet att bekanta sig mer med materialet. De betonar vikten av att 

laborativt material är ett bra hjälpmedel för unga elevers lärande. 

Slutsatsen kan då dras till att det mest värdefulla lärandet uppstår när 

eleverna själva får skapa sin matematiska förståelse. 

8 Slutord och förslag till vidare forskning 

Vår förhoppning är att studien har bidragit till kunskap om hur lärare 

använder laborativt material för att synliggöra det matematiska innehållet 

multiplikation. Utifrån studiens resultat, analys och diskussion kan vikten av 

språket påpekas. Alla tre lärare som har deltagit i undersökningen har betonat 

att det är kommunikationen med det laborativa materialet som har en 

betydande roll för hur eleverna tar emot det. För att det laborativa materialet 

ska vara användbart i undervisningen är det också viktigt att som lärare ha en 

planering kring vad materialet skall innehålla. Bygger inte läraren in något 

innehåll i det laborativa materialet blir det även svårt för elevens del att 

upptäcka sambandet mellan materialet och innehållet. 

Under studiens gång har vi fokuserat på att undersöka lärarens roll i samband 

med laborativt material. Som ett förslag till fortsatt forskning tänker vi därför 
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att det hade varit intressant att undersöka hur eleverna använder laborativt 

material när de arbetar med multiplikation. Det hade dessutom varit 

spännande att få höra elevernas tankar om hur de upplever lektioner där de 

får använda laborativt material och om deras förståelse för multiplikation 

ökar. 
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Bilaga 1 - Observationsschema 
 

Datum:  
  

Lärare:  
  

Lektionens längd: 
  

Lärarledd genomgång (antal minuter):  
  

Observationer:  Ja.  Hur? 

Vilka? Vad?  

Nej.  

Läraren samtalar om artefakten så att eleven förstår 

lärandeobjektet 

  

Läraren demonstrerar med laborativt material 
  

Läraren synliggör matematikinnehållet med hjälp av 

laborativt material/Synliggör matematikinnehållet på 

annat sätt  

  

Läraren återkopplar efter elevaktivitet/Återkopplar 

utan hjälp av laborativt material 

  

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Introduktion 

Vi är två studenter som läser sista året på lärarutbildningen och skriver just 

nu vårt självständiga arbete. Vi gör en empirisk studie där vi vill undersöka 

hur lärare arbetar med laborativt material i matematikundervisningen med 

fokus på multiplikation.  

 

 

Allmänna frågor 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Antal år du har arbetat som lärare? 

 

 

Att undervisa med laborativt material 

4. Brukar du använda dig av laborativt material i din 

matematikundervisning med multiplikation? 

Motivera! 

5. Vilka laborativa material brukar ni använda? 

6. Använder du dig vardagligt material eller specialtillverkat 

material i matematikundervisningen? 

7. Finns det några fördelar respektive nackdelar med att använda 

laborativt material i undervisningen? 

8. Hur använder du det laborativa materialet i din undervisning? 

 

 

Planering och utfall 

9. Hur planerade du din lektion? 

10. Anledningen till valet av material? 

11. Hur synliggjorde du matematikinnehållet i arbetet med det 

laborativa materialet? 
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Bilaga 3 – Missivbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Emilia Lindgren och Linda Ohlsson. Just nu 

läser vi vår sjunde termin på lärarutbildningen och har därför påbörjat vårt 

självständiga arbete I. Området som vi har valt att undersöka handlar om 

laborativt material i undervisningen om multiplikation. I studien vill vi ta 

reda på hur läraren använder laborativt material i undervisningen om 

multiplikation, hur matematikinnehållet synliggörs och fördelar och 

nackdelar med laborativt material. I insamlandet av data kommer vi att 

genomföra intervjuer och observationer av lärare som arbetar med laborativt 

material. Vi skulle vara tacksamma om vi fick genomföra en observation och 

intervju med dig. 

 

 

I studien tar vi hänsyn till de forskningsetiska principerna. Det innebär att du 

som medverkar får välja om du vill vara med eller inte i studien. Materialet 

som samlas in används endast för studiens syfte. Under studiens gång har du 

även möjlighet att avbryta din medverkan, då kommer innehållet som du har 

bidragit till att raderas från studien. Den insamlade data är konfidentiell 

vilket innebär att du som blir intervjuad och observerad ska få vara så 

anonym som möjligt. 

 

 

Intervjun kommer att pågå i ungefär 20–30 minuter. Om du samtycker 

kommer vi att spela in för att underlätta för oss som intervjuar dig. 

Ljudinspelningen kommer att transkriberas och raderas efter intervjun. Vi 

planerar att genomföra observationerna och intervjuerna under vecka 48. Hör 

gärna av dig om frågetecken uppstår. 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Emilia Lindgren 

Linda Ohlsson 
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