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Abstract  
 

Matematiken är en abstrakt vetenskap. Laborativt arbete med konkret material sägs kunna 

överbrygga glappet mellan abstrakt och konkret. Denna kvalitativa studie syftar utforska vilka 

möjligheter och begränsningar lågstadielärare erfar kring konkret material.  

 

Resultatet visar att en vanlig uppfattning bland lågstadielärare är att konkret material besitter 

den positiva egenskapen att stötta elever i alla åldrar och nivåer i arbetet med att utveckla 

matematisk förståelse. Detta genom att konstruera inre bilder av matematiken hos eleverna, 

vilka sedan kan stötta eleverna på vägen mot matematisk abstraktion och generalisering. 

Arbetssättet tycks också kunna väcka intresse, nyfikenhet och lust att lära matematik samt 

bjuda in till rikare möjligheter till kommunikation jämfört med läroboksfokuserad 

undervisning. Dock har valet av konkret material betydelse. Negativa faktorer som 

uppmärksammats är att leklust riskerar ta fokus från matematiken samt att duktiga elever 

särskiljer laborativ matematik med konkret material från ”riktig” matematik i läroboken. 

Dokumentationen av arbetet kring det konkreta materialet är dessutom tidskrävande. En 

slutsats som dras är att laborativt arbete med konkret material inte ensamt kan stå som bas för 

elevers matematiska utveckling. Däremot kan arbetssättet kombineras med lärobokens 

färdighetsträning och matematikdiskussioner och tillsammans bidra till fördjupad förståelse 

genom att eleverna i ett varierat arbetssätt tillåts möta matematikens olika uttrycksformer. 
 

Nyckelord: mathematics manipulatives, hands on, concrete, laborativ matematik, konkret 

material  
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Inledning 

Ett av skolans centrala ämnen, matematiken, är på tapeten inom svensk skoldebatt. 

Matematikundervisningen tycks vara en stor utmaning för skolan att hantera (Kinard & 

Kozulin, 2012:7). Studerar vi resultatet av 2012 års PISA-undersökning framgår nämligen att 

resultaten för elever i svenska skolor försämrats, om vi jämför med resultaten från 2009 års 

PISA-undersökning (Skolverket, 2013:28). Läroboken har kritiserats för att dominera kraftigt 

på matematiklektionerna (Skolinspektionen, 2009:9, Lindqvist, 2003:11). 2011 års rapport av 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) pekar på att lärare i Sverige 

utgår från och använder läroboken som bas mer frekvent jämfört med lärare i andra länder 

inom EU/OECD (Skolverket, 2012:11). Detta kan leda till procedurhanteringsfokus vilket å 

ena sidan medföra risken att måluppfyllelsen för elever förbises (Skolinspektionen, 2009:16). 

Å andra sidan kan eleverna riskera erhålla ett mer passivt lärande där matematiken inte 

kopplas samman med eget tänkande och resonemang, utan med en uppsättning förutbestämda 

regler (Boaler, 2011:43-44).  

Matematik tycks vara ett ämne som berör många. Då jag samtalat med bekanta gällande 

matematikämnet är det inte ovanligt att mindre positiva minnen och känslor kommer fram. 

För en del är matematiken svår att förstå och de menar att den saknar logik. För andra har 

matematiken varit lätt att klara av genom att lära in formler och tillvägagångssätt utantill, men 

har samtidigt uppfattats som trist och oengagerande. Då jag arbetat som lärarvikarie har vid 

flertalet tillfällen incidenter likt följande inträffat: elever kommer fram till mig och frågar om 

vi ska ha matte idag på schemat. I de fall jag svarat nekande har någon form av segertecken 

gjorts och eleverna har uppvisat lättnad. I de fall jag svarat jakande har högljudda suckar hörts 

och kroppsspråket visar tydligt motvilja. Matematik tycks vara ett ämne många älskar att hata.  

För att främja en god lärandemiljö behöver det i alla undervisningssammanhang förekomma 

omväxling i val av arbetssätt (Pettersson, 2003:60). Läroplanen fastslår att undervisningen bör 

varieras när det kommer till innehåll och arbetssätt, detta för att ge styrka åt ”elevernas 

harmoniska utveckling” (Skolverket, 2011:10). Skolverket (2003:14-15) menar att en 

utmanade och engagerande matematikundervisning är varierad och rekommenderar att enskilt 

arbete varvas med grupparbeten, att kommunikationen får ta plats genom gemensamma 

samtal och diskussioner om matematik, att laborativa inslag och experiment förekommer, att 

feedback från lärare kontinuerligt ges på elevers prestationer och att mindre fokus läggs på 

procedurhanteringsuppgifter i lärobok. I Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2004:132) 

lyfts laborativt arbete och konkret material fram som exempel på omväxlande arbetsformer. 

Alla elever, oavsett ålder eller kunskapsnivå, kan dra fördel av att i matematikundervisningen 

arbeta laborativt och med konkret material (Boggan, Harper och Whitmire, 2010:5). För att 

gagna en mer balanserad undervisning, menar Rystedt & Trygg (2010:64), att läroboken och 

ett laborativt arbetssätt växelvis kan tillämpas och därigenom komplettera varandra. 

Läroplanen talar om att utbildningen i svenska skolor ska stimulera en ”livslång lust att lära” 

(Skolverket, 2011:7). Flera källor hävdar att matematiken blir mer lustfylld för elever då 

laborativt arbete med konkret material tillämpas i matematikundervisningen, och detta kan i 

sin tur ha positiv inverkan på elevers matematiska intresse (NCM, 2008:2, Moyer, 2001:186, 

Utbildningsförvaltningen, 2013:2, Rystedt & Trygg, 2010:4). Dock har det i min systematiska 

litteraturstudie (Johansson, 2016) visat sig att utformningen och egenskaperna hos det 

konkreta materialet som används under laborativa inslag (Brown, McNeil och Glenberg, 

2009:160, Kaminski, Sloutsky och Heckler, 2009:54, McNeil, Uttal, Jarvin och Sternberg, 

2009:179-180) samt lärarens vägledande roll (Carbonneau, Marley och Selig, 2013:396, 
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Carbonneau & Marley, 2015:495) kan ha stor inverkan på vilken riktning 

matematikundervisningen tar. Det är inte ovanligt att lärare sätter stor tilltro till att laborativ 

matematik och konkret material automatiskt gynnar elevers matematikinlärning (Uttal, 

O’Doherty, Newland, Hand och DeLoache, 2009:158, Puchner, Taylor, O'Donnell och Fick, 

2008:324, Swan & Marshall, 2010:19). Men laborativ matematik och konkret material som 

eleverna kan känna på eller plocka med leder inte av egen kraft per automatik till fördjupad 

matematisk förståelse (Puchner et al, 2008:324, Swan & Marshall, 2010:19). Läraren i gestalt 

som pedagogisk ledare är av yttersta vikt och därför måste lärare genom adekvat 

kompetensutveckling inhämta kunskaper om hur de kan arbeta med implementeringen av 

konkret material i undervisningens laborativa delar (Swan & Marshall, 2010:16, Puchner et al, 

2008:323, Golafshani, 2013:156-157). Med given inledning som grund finner jag det 

intressant att undersöka om det råder korrelation mellan lågstadielärares erfarenheter av 

konkret material i praktiken och vad som framkommit i min systematiska litteraturstudie 

(Johansson, 2016). 

 

Syfte med frågeställningar:  

Aktuell studies syfte är att fördjupa kunskaperna kring vilka erfarenheter lågstadielärare har 

av laborativt arbete med konkret material i matematikundervisningen samt vilket konkret 

material som används för att möjligen se om dessa skiljer sig eller överensstämmer med vad 

som framkommit i forskningen. Syftet konkretiseras genom följande frågeställningar: 

 Vilka möjligheter och begränsningar av laborativ matematik med konkret material har 

lågstadielärare uppmärksammat? 

 Vilka konkreta material kan observeras användas i matematikundervisningen för att 

påvisa ett matematiskt innehåll?  

 

Bakgrund 

Som startskott på resan in i aktuellt forskningsområde ges i bakgrunden information av 

relevans för att senare förstå resultatet. Inledningsvis ges en kort introduktion till vad 

matematik är och varför matematiken är ett centralt ämne i skolan. Därefter belyses 

lärobokens dominans på matematiklektionerna. Lusten att lära och rådande läroplan Lgr11 

med tillhörande kursplan i matematik lyfts fram och åtföljs av en precisering av begreppet 

laborativ matematik samt en beskrivning av matematikverkstäder. Resonemang förs kring 

huruvida konkret material kan överbrygga glappet mellan konkret och abstrakt. Utformningen 

av det konkreta materialet som kan användas i laborativa sammanhang diskuteras och lärarens 

betydelsefulla roll för undervisningen lyfts fram. och. Som avslut på bakgrunden behandlas 

teorier kring lärande, först allmänt om lärande och därefter fokuseras på teorier kring lärande i 

matematik. 
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Vad innebär matematik? 

Matematiʹk (latin mathemaʹtica (ars), av likabetydande grekiska mathēmatikēʹ (teʹchnē), av maʹthēma 

’kunskap’, ’läroämne’), en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. 

Definitionen kan kommenteras på följande sätt. Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det 

konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, 

dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos resonemangen 

skall kunna klarläggas. Matematiken är inriktad på stadium och uppbyggnad av strukturer av de mest 

skilda slag, såväl för att lösa speciella problem som för att utveckla allmänna metoder att lösa problem 
och ange dessa problems begränsningar. (Nationalencyklopedin online) 

Oavsett samhälle eller kultur är matematiken ständigt närvarande (Swetz, 1996:117). Sedan 

urminnes tider har matematiken varit betydelsefull, både i vardagsliv och yrkesliv (Szendrei, 

1996:411). Människan var tidigt i behov av matematik för att hålla ordning på exempelvis 

antalet boskap, affärsuppgörelser mellan byar och för att inventera matförråd (Box & Scott, 

2004:2). Kanske inte oväntat var kroppen och händernas fingrar brukliga redskap för att räkna 

(Box & Scott, 2004:4). I nutidens samhälle får matematiken en allt större plats (Johansson, 

2001:44). Matematiskt kunnande ska vara alla medborgares rättighet (Johansson, 2001:44-

45). 

Få elever tycks idag ha kunskaper som kännetecknar ett gott matematiskt tänkande, utan 

kunskaperna är mer inriktade på att lösa rutinuppgifter (Kinard & Kozulin, 2012:7). 

Kommunikationen måste få större plats i klassrummet, både för att elever ska kunna utveckla 

sitt matematiska tänkande och för att lärare genom kommunikationsmöjligheterna ska få 

förståelse för elevernas matematiska resonemang (Skott, Jess, Hansen och Lundin, 2010:211). 

Matematiken är rikt nyanserad och Johansson (2001:43) listar följande aspekter, alla nära 

sammanlänkade, som han menar kan kopplas till en matematisk färdighet av mångfasetterad 

karaktär: 

 Produktivt förhållningssätt: individen känner tilltro till sin matematiska förmåga och 

uppfattar matematiken som innebördsrik och viktig.  

 Helhetsperspektiv: individen ser vilket värde och vilken roll matematiken har spelat i 

historien och ännu spelar ur både ett kulturellt och samhälleligt perspektiv.  

 Begreppslig förståelse: individen har kommit underfund med vad matematiska 

handlingar och begrepp innebär samt förmår se att delarna tillsammans bildar ett 

nätverk.  

 Behärskande av procedurer: individen är kapabel att i praktiken mångsidigt omsätta 

matematiska procedurer av olika karaktär. 

 Kommunikationsförmåga: individen klarar av muntligen och skriftligen kommunicera 

och föra diskussioner rörande matematiska problemformuleringar.  

 Strategisk kompetens: individen formulerar och reder ut matematiska problem i 

praktiken. 

 Argumentationsförmåga: individen har ett logiskt tankesätt och behärskar förmågan att 

begrunda, tolka, förklara och rättfärdiga matematiska utsagor.  

Då matematikundervisning studerats och utvärderats genom kvalitetsgranskningar är främst 

två faktorer återkommande; nämligen ett för stort fokus på läroboken och för få variationer i 

arbetssätt (Löwing, 2011:79). Skolinspektionens (2009:9) kvalitetsgranskning av 23 svenska 
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skolor bekräftade lärobokens dominans. Kvalitetsgranskningens syfte var att finna områden i 

behov av utveckling och i rapporten lyfts flera förbättringsförslag. Bland förbättringsförslagen 

proponeras att läraren i större utsträckning ska utgå från elevers olika behov och variera 

undervisningens arbetssätt för att söka öka lusten att lära (Skolinspektionen, 2009:11). 

Matematiken i grundskolans tidigare år ska vara lustfylld för eleverna (Nyman, 2011:9, 

Skolinspektionen, 2009:11). Den ska även vara individualiserad och anpassas till varje elevs 

olika förutsättningar, vilket tyvärr i många fall feltolkats och lett till att läroboken fått en för 

stor plats i matematikundervisningen (Nyman, 2011:9, Lindqvist, 2003:11, Skolinspektionen 

2009:9). En allmän uppfattning bland både elever och vuxna råder om att matematik går ut på 

procedurhantering i lärobok (Anselmsson, 2011:25). Matematiken kan sägas vara det 

skolämne som i högst grad kontrolleras av läroboken (Johansson, 2001:41). Men matematiken 

innehåller flera olika uttrycksformer och det är av vikt att elever ges möjlighet möta dessa 

(Nyman, 2011:9). Även i Skolverkets (2003:55-56) nationella kvalitetsgranskning från läsåret 

2001-2002 uppmärksammas de av Skolinspektionen (2009:11) redan nämnda faktorer, 

gällande variation i arbetssätt och att utgå från elevers olika behov, för att stärka kvaliteten på 

matematikundervisningen. Skolverket (2003:55-56) tillägger att matematiken har många 

uttrycksformer och elever behöver få möta dessa för att fler sinnen ska tilltalas. En 

undervisning som varierar matematikens uttrycksformer är mer kognitivt krävande och kan 

stärka begreppsförståelsen (Skott et al, 2010:198-199). Nyman (2011b:12) hävdar att praktisk 

matematik som involverar bilder och matematikdiskussioner inte enbart ska höra lågstadiet 

till, utan att de ska finnas som naturliga inslag även i grundskolans senare år. Det är dock 

viktigt att tillägga att läroboken inte enbart ska förknippas negativt, utan den inrymmer även 

positiva aspekter (Lindqvist, 2003:12). 

 

Lgr 11 och tillhörande kursplan i matematik 

Vid tre tillfällen förekommer uttrycket ”lust att lära” i Lgr11 (Skolverket, 2011:7, 10, 13). En 

del av syftet med matematikundervisningen i skolan uttrycks på följande vis i Lgr11: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011:62).  

Undersöker vi vilka kunskapskrav inom matematikämnet som är relevanta för slutet av 

årskurs 3 nämns explicit konkret material som del av matematikundervisningen: 

 ”Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material eller bilder” 

 ”Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget” (Skolverket, 2011:67). 

Matematikundervisningen idag ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2001:63) syfta till att eleverna 

ges möjlighet att utveckla fem förmågor:  

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
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 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

Vi ser i dessa fem förmågor att matematikundervisningen ska inrymma problemlösning, 

möjlighet att utveckla en matematisk begreppsförståelse, arbete med rutinuppgifter och att 

kommunikationen i enlighet med de två sistnämnda förmågorna står som central. 

Till kursplanen i matematik hör ett kommentarsmaterial som kan stötta lärare i utformandet av 

undervisning. Konkret material framträder uttryckligen i kommentarsmaterialet som ett 

exempel på de många uttrycksformer som matematiken inkluderar (Skolverket, 2011b:9, 15, 

23, 30). Elever behöver kännedom om matematikens många uttrycksformer för att kunna 

”beskriva ett matematiskt innehåll” (Skolverket, 2011b:15). Konkret material kan enligt 

Skolverket (2011b:9) fördjupa elevernas begreppsförståelse och föreslår användandet av 

klossar för att visa på samband mellan olika begrepp. Detta kan kopplas till en av de fem 

matematiska förmågorna som elever ska ges möjlighet att utveckla i samband med 

matematikundervisningen, nämligen ”använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011:63).  

 

Att arbeta laborativt 

Att arbeta med laborativ undervisning citeras på följande sätt enligt Nationalencyklopedin 

online: 

laborativ undervisning (av latin laboʹro’arbeta’), metoder för undervisning och inlärning med stöd av 

experiment och försök, vanligen i naturvetenskapliga ämnen. Termen har också använts om 

undervisning som kombinerar teoretiska och praktiska uppgifter enligt John Deweys princip ”learning 
by doing” (Nationalencyklopedin online). 

Laborativt arbete inom matematiken kan ses som ett brett begrepp där både konkret material i 

form av fysiska artefakter och digitala lärresurser i form av appar och datorprogram 

involveras (Rystedt & Trygg, 2010:5). På grund av att intresseområdet är så pass brett och 

tidsramen för studien är begränsad till knappt tio veckor har en avgränsning till att främst 

involvera konkret material i form av fysiska artefakter varit nödvändig. Definitionen av 

laborativa material för matematikundervisning given av Rystedt & Trygg (2010:9) lyder ”[...] 

fysiska och konkreta, vilka är möjliga att hantera, manipulera, ta på, flytta, undersöka, etc” 

och denna kommer användas i aktuell studie. Procedurhantering i lärobok innefattas inte i 

definitionen (Rystedt & Trygg, 2010:5). 

Konkret material kan åskådliggöra matematiken (McIntosh, 2008:66) och rekommenderas 

inom flera av matematikens områden såsom decimaltal, algoritmer, addition och subtraktion 

(McIntosh 2008:41, 127, 67). Att arbeta laborativt med konkret material måste ske under 

strukturerade former och kompletteras med muntliga och skriftliga aktiviteter för att främja 

förståelsen av positionssystemet hävdar McIntosh (2008:24). McIntosh (2008:20) hävdar 

vidare att tyst arbete i lärobok inte stärker lärandet på samma sätt som samtal kring 

matematiken i kombination med konkret material. Arbetssättet som McIntosh (2008:4) 
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förespråkar präglas istället av laborativa aktiviteter med konkret material och samtal kring 

dessa aktiviteter, eftersom han menar att ett laborativt arbetssätt hjälper "eleven att skapa inre 

föreställningar" om matematiken. Majoriteten elever lär sig bäst genom aktivt arbete med 

konkret material där de tillåts samtala och resonera med både lärare och varandra (McIntosh, 

2008:3). Spel och lek i undervisningen kan fungera motiverande för elever (McIntosh, 

2008:59). Ytterligare en positiv aspekt som lyfts i sammanhanget är att laborativ matematik 

involverar flera sinnen samtidigt, vilket kan stärka lärandet (Rystedt & Trygg, 2010:4). Dock 

framkommer också tankar kring arbetssättet i termer av att det tar mer tid, det kostar en slant 

att införskaffa konkret material och att det ibland uppfattas som barnsligt av äldre elever 

(Rystedt & trygg, 2010:4).  

Intresset för att arbeta laborativt inom matematikämnet har ökat (Rystedt & Trygg, 2010:3). 

En orsak till detta kan vara att göra matematiken mer lustfylld för elever och därmed så ett frö 

till ett ökat matematiskt intresse (Rystedt & Trygg, 2010:1). Ett ökat intresse understödjer i 

regel lärandet (Rystedt & Trygg, 2010:4). Det laborativa arbetssättet är egentligen inte är 

något nytt påfund, utan det kan krasst sett härledas så långt tillbaka i tiden som före Kristi 

födelse (Rystedt & Trygg, 2010:15). Fast då under andra former än de som uppmärksammas i 

denna studie, där fokus istället ligger på ett mer nyanserat arbetssätt situerat i vår nutid. Att 

arbeta laborativt med konkret material kan, enligt Rystedt & Trygg (2010:8), vara lämpligt 

inom två av de tre teorier kring lärande som i detta arbete kommer lyftas under rubriken med 

samma namn: Piagets utvecklingspsykologiska stadieteori och Vygotskijs teori kring den 

proximala utvecklingszonen.  

 

Matematikverkstad 

Ett sätt att arbeta med laborativ matematik kan vara i vad som kallas matematikverkstäder. 

Rystedt & Trygg, båda med mångårig erfarenhet av läraryrket och matematik, har arbetat med 

matematikverkstäder och tillhörande kompetensutveckling. Deras definition av en 

matematikverkstad är  

”[...] laborativ matematikundervisning i vid bemärkelse – oavsett om det handlar om arbete i det egna 

klassrummet, i särskilda rum eller med hjälp av matematikmaterial samlat i skåp och lådor eller 
förvarat i mobila vagnar (Rystedt & Trygg, 2010:1) 

Tanken bakom matematikverkstäder är att de ska adressera alla elever (NCM, 2008:5). Rent 

fysiskt består utformningen av en lokal som är fylld till bredden med olika former av konkret 

material som eleverna kan vidröra och laborera med (NCM, 2008:4-5). Genom dessa 

matematikverkstäder övas elevernas kommunikativa förmåga upp och begreppsförståelsen 

stärks jämfört med om eleverna arbetar enskilt och mekaniskt med procedurhantering i 

lärobok hävdar lärare som arbetar efter metoden (NCM, 2008:5-6). 

”Vi vet att elever lär sig bättre om de har lust att lära”. Citatet kommer från Margareta 

Oscarsson och Matilda Östman som båda arbetar som lärare på Eiraskolan i Stockholm. De 

har tillsammans skapat en matematikverkstad sprungen ur bakomliggande tanke att 

matematiken på så sätt tydliggörs för alla elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på 

(Utbildningsförvaltningen, 2013:2).  
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Laborativ matematik och bron mellan abstrakt och konkret 

Matematiken är ”[...] en abstrakt och generell vetenskap [...]” (Nationalencyklopedin online). 

”Utmärkande för laborativa material är således att de är framställda för att tydligt och konkret 

representera abstrakta matematiska idéer” (Engvall, 2013:70). Uttrycket ”manipulatives” 

används vanligen när det på engelska språkas om det konkreta material som kan användas i 

laborativt arbete. Moyers (2004:1) definierar ”manipulatives” som ”designed to represent 

explicitly and concretely abstract mathematical ideas”, vilket i översättning till svenska visar 

synnerligen gemensamma drag med Engvalls (2013:70) definition.  

Ett syfte bakom laborativt arbete med konkret material är att bygga en bro mellan abstrakt och 

konkret (Rystedt & Trygg, 2010:5, D’Angelo & Ilviev, 2012:9). Det slutgiltiga målet med 

matematik må vara att äga förmågan att abstrahera och utföra generaliseringar, men för att 

komma dit bör elever ges tillfällen att stärka begreppsbildningen genom laborativt arbete med 

konkret material (Eriksson, 1996:55). Det konkreta materialet kan fungera som startskottet på 

elevers resa mot att slutligen kunna tillämpa generalisering av matematiken (Löwing, 

2004:75). 

Johnsen Høines (2000) för fram tankegångar kring lekande lärande i socialt samspel. Johnsen 

Høines (2000:50, 116, 124, 144-145) ser att leken kan införlivas i matematikundervisningen 

och att konkret material kan agera symboliserande för abstrakt matematik. Att barn lär genom 

att leka vet vi (Johnsen Høines, 2000:143). För att få in leken i matematikundervisningen kan 

vi plocka fram konkret material och till exempel leka affär tillsammans med eleverna 

(Johnsen Høines, 2000:144-145). Små djur i plast eller kottar kan agera konkreta symboler för 

abstrakt matematik under de tidiga skolåren (Johnsen Høines, 2000:50). Det konkreta 

materialet kan fungera som ett redskap för tänkandet (Johnsen Høines, 2000:37-38). Johnsen 

Høines (2000:68) menar att för att begreppsförståelsen ska utvecklas måste elever ges 

möjlighet att språka och kommunicera. De erfarenheter vi gör ger avtryck i vår 

begreppsutveckling (Johnsen Høines, 2000:69). Särskilt under de tidiga skolåren måste de 

begynnande matematikuppgifterna tillskrivas någon form av konkret material (Johnsen 

Høines, 2000:116). Men även senare, som exempelvis vid introduktionen av arealbegreppet, 

kan med fördel konkreta former ingå i undervisningen (Johnsen Høines, 2000:124).  

 

Vad säger forskningen om konkret material i matematikundervisningen och 

vilken betydelse har valet av material i laborativt arbete? 

Konkret material kan med fördel implementeras tidigt i skolan för att främja elevernas 

matematiska utveckling då arbetssättet kan ses som en viktig komponent i unga elevers 

matematikundervisning (D’Angelo & Ilviev, 2012:9). Användandet av konkret material i 

matematikundervisningen gav positivt utfall för elevers lärande enligt en studie utförd i 

Nigeria (Aburime, 2007:3). Studien gick ut på att mellan två kontrollgrupper jämföra elevers 

provresultat i matematik efter att ena kontrollgruppen undervisats med konkret material och 

den andra utan konkret material. Kontrollgruppen som fått undervisning med hjälp av konkret 

material uppvisade bättre provresultat (Aburime, 2007:3).  

Inom geometrin kan exempelvis en tumstock fungera som konkret material (Olkun & Toluk, 

2004:2). Tumstocken i kombination med en rik dialog lärare och elever emellan har visat sig 

vara framgångsrikt för grundskoleelevers uppfattning kring och konstruerande av geometriska 
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former (Olkun & Toluk, 2004:10). För att göra bråkräkning konkret föreslås exempelvis 

användandet av cuisinairestavar (Eriksson, 2015:47) eller playdoh-lera (Caswell, 2007:15). 

Caswell (2007:17) har positiva erfarenheter av att låta playdoh-lera gestalta bråktal och hon 

menar att begreppsförståelsen fördjupas samtidigt som flera olika lärstilar tilltalas och 

eleverna finner arbetssättet lustfyllt. Balka (1993:19) rekommenderar tiobasmaterial i form av 

klossar av trä eller plast och menar att konkret material med fördel kan få ta plats i 

matematikundervisningen från lågstadiet ända upp till slutet av skoltiden. 

Baserat på studier av olika forskare drog Johansson (2016:25) i en systematisk litteraturstudie 

slutsatsen att vilka egenskaper det konkreta materialet som används inom laborativ matematik 

besitter inverkar på undervisningens karaktär. Det har visat sig att föremål som i stor 

utsträckning liknar de vardagsföremål som elever möter kan störa det matematiska konceptet 

och istället betraktas som leksaker (McNeil et al, 2009:179-180, Kaminski et al, 2009:154, 

Brown et al, 2009:160). Med verklighetstroget material nämns pizzaslices, frukter och 

låtsaspengar som liknar äkta valuta (Brown et al, 2009:160, McNeil et al, 2009:179). Dock 

kan detta beteende möjligen tränas bort (Kaminski et al, 2009:154). Brown et al (2009:161) 

föreslår att i klassrummet använda diskretare material, såsom enfärgade klossar eller stavar, 

för att motverka risken att elevers uppmärksamhet riktas bort från matematiken. Det gäller att 

finna balans mellan att fånga och bibehålla elevernas intresse genom det konkreta materialet 

och att hjälpa dem betrakta det konkreta materialet som symboler för matematik (Uttal, 

Scudder och DeLoache, 1997:53). Genom att noggrant se över valet av konkret material och 

ha medvetenhet om vilka möjligheter och risker olika fysiska artefakter medför, ökar chansen 

att flytta elevers uppmärksamhet bort från föremålens exteriör till att föremålen kan fungera 

som konkreta symboler för abstrakt matematik (Uttal et al, 2009:158).  

 

Vad säger forskningen om lärarens roll i laborativ matematik med konkret 

material? 

En inte ovanlig inställning hos lärare är att konkret material som attraherar eleverna per 

automatik leder till matematisk förståelse (Uttal et al, 2009:158, Puchner, Taylor, O'Donnell 

och Fick, 2008:324, Swan & Marshall, 2010:19). Men för att förståelse ska äga rum hos 

eleverna måste läraren sammankoppla det konkreta materialet med matematiken (Brown et al, 

2009:161). Det konkreta materialet bär inte av egen kraft upp matematiska koncept 

(Clements, 1999:56). Det är upp till läraren att klargöra för eleverna vilka matematiska 

begrepp det konkreta materialet syftar att förtydliga (Boggan et al, 2010:5). Detta för att 

undvika att elevernas uppmärksamhet felaktigt riktas mot det konkreta materialet som 

tänkbara leksaker (Boggan et al, 2010:3). Det är också av vikt att läraren inte fastnar i ett 

enformigt bruk av endast ett fåtal matematiska uttrycksformer, utan att läraren låter eleverna 

möta matematiken genom många olika representationer för få matematisk förståelse (Duval, 

2006:128). 

Hur läraren instruerar och vägleder eleverna i arbetet med att konkretisera matematiken med 

hjälp av konkret material spelar stor roll för konceptets resultat (Carbonneau, Marley och 

Selig, 2013:396, Brown et al, 2009:161, Carbonneau & Marley, 2015:495). För att behärska 

detta arbete behöver lärare professionellt stöd genom adekvat kompetensutveckling inom 

området (Golafshani, 2013:154-155, Puchner et al, 2008:323, Swan & Marshall, 2010:16). 
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En betydelsefull koppling finns mellan laborativt arbete med konkret material och 

kommunikation (Kosko & Wilkins, 2010:88). För att undvika att eleverna missuppfattar 

matematiken måste läraren ge utrymme att föra matematikdiskussioner kring resultaten 

eleverna kommer fram till i det laborativa arbetet med konkret material (Swan & Marshall, 

2010:19). Inte enbart korrekta lösningar kan givande matematikdiskussioner föras kring, utan 

även felaktiga resultat diskuteras med fördel (McNeil et al, 2009:181, Taber, 2009:149).  

 

Teorier kring lärande 

Det finns inget enkelt svar på frågan hur undervisning ska utformas, utan flera olika teorier 

kring lärande existerar och har under åren påverkat skolan (Säljö, 2010:196). Men Piaget, 

Vygotskij och Dewey är de tre teoretiker som haft störst inflytande på formandet av de 

perspektiv kring lärande som råder idag (Säljö, 2011b:170). Nedan presenteras inledningsvis 

dessa tre teorier kring lärande. Därefter riktas fokus mer specifikt mot matematikämnet 

genom att teorier rörande lärande i matematik behandlas och tillhörande begreppsdefinitioner 

av betydelse för studiens analysarbete ges. Teorierna ska betraktas som underlag och 

incitament till resultatdiskussionen för att fördjupa dess resonemang. 

 

Jean Piaget – kognitiv stadieutveckling 

Jean Piaget var pedagog, filosof och utvecklingspsykolog (Säljö, 2010:164). Piagets teori är 

komplicerad och vid och därmed svår att rättvist skildra med begränsat antal ord (Säljö, 

2010:166). Men några ståndpunkter kommer här presenteras.  

Piaget kan sägas vara företrädare till konstruktivismen (Säljö, 2010:167). Han såg ett 

arbetssätt präglat av självstyre och med en undersökande framtoning som centralt för 

undervisning (Säljö, 2010:196). En individ utvecklas då denne på egen hand söker och 

konstruerar kunskap (Säljö, 2010:196, D’Angelo & Ilviev, 2012:4). Klassrum baserade på 

konstruktivistiska tankegångar innehåller konkret material (D’Angelo & Ilviev, 2012:4). I det 

laborativa arbetet med konkret material kan nya erfarenheter sammanlänkas med de redan 

befintliga (D’Angelo & Ilviev, 2012:4). Individer konstruerar sin omvärld genom tillägnandet 

av individuella erfarenheter (Säljö, 2010:167, Brügge, Glantz och Sandell, 2011:52). I 

matematikundervisningen behöver elever arbeta laborativt med konkret material för att bygga 

upp ett begreppsinnehåll som i förlängningen leder till utvecklandet ett abstrakt matematiskt 

tänkande (Skott et al, 2010:146). Samarbete i gruppkonstellationer och aktiviteter som barnen 

själva kunde styra över ledde enligt Piaget till lärande (Säljö, 2010:171). Även om 

lärandeprocessen sker i ett socialt samspel mellan individer är viktigt att lyfta fram att Piaget 

ändock betonade att individen ensam står som skapare av sin egen kunskap (Halldén, 

2011:133).  

De flesta kanske tänker på stadieteorin då Piaget förs på tal. Stadieteorin går ut på att förklara 

vilka stadier en individs utveckling, enligt Piaget, rör sig genom från barnsben till vuxen ålder 

(Säljö, 2010:167). Under ett barns första två levnadsår uppehåller det sig i det sensomotoriska 

stadiet, där utvecklingen domineras av insikter kring den egna kroppen och grundläggande 

kunskaper om omvärldens oberoende existens (Säljö, 2010:167). Detta åtföljs av de konkreta 

operationernas stadium där individen utvecklar förmågan att reflektera kring orsak och 

verkan och där individen med hjälp av siffror lär sig kvantifiera. Också bilden av verkligheten 
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som den verkligen är och som den kan uppfattas vara medvetandegörs. (Säljö, 2010:168). 

Från tolv års ålder kan individen sägas vara i de formella operationernas stadium. Här är inte 

länge konkreta material nödvändiga för att förstå ett fenomen, utan det abstrakta tänkandet 

framträder (Säljö, 2010:169). Undervisningen måste således följa och anpassas efter vilket 

stadium individen befinner sig i för att individen ska ha möjlighet att tillägna sig kunskaper 

(Säljö, 2010:169). Johnsen Høines (2000:113) skriver om Piagets stadieteori och menar att 

lärare måste ta hänsyn till vilka förkunskaper eleverna har tillägnat sig genom tidigare 

erfarenheter och ställa sig frågan om eleverna har utvecklats till den grad att de är mottagliga 

för vad läraren önskar introducera i matematikundervisningen. Rystedt & Trygg (2010:8) 

menar att läraren utifrån utvecklingsstadium kan välja lämpligt laborativt konkret material för 

att främja elevers förståelse för matematiken. Men läraren får inte styra elevers lärande genom 

att inta en för framträdande roll i undervisningen, för detta riskerar hämma elevers egna 

upptäcker om fenomen (Säljö, 2010:171).  

Två begrepp som förekommer inom Piagets utvecklingspsykologi är assimilation och 

ackommodation. Assimilation handlar om att uppleva och tolka vår omvärld så att den blir 

förståelig genom utnyttjandet av tidigare erfarenheter (Halldén, 2011:134). Ackommodation 

handlar om när det som assimilerats förändras och utvecklas till nya erfarenheter (Halldén, 

2011:137). Vid assimilering formar individen omvärlden utifrån sig själv, medan vid 

ackommodation formar individen sitt eget beteende utifrån omvärlden (Halldén, 2011:139-

140). Halldén (2011:139-140) förtydligar resonemanget genom att exemplifiera med en 

fotgängare och en sten. Om en fotgängare regelbundet passerar en sten på vägen har denne två 

val. Antingen kliver fotgängaren över stenen för att komma vidare och ackommoderar då 

genom att anpassa sig efter omvärlden. Väljer fotgängaren däremot att knuffa undan stenen på 

sin väg framåt assimilerar denne genom att omforma omvärlden efter sig själv. 

 

Lev Vygotskij – kommunikation och socialt samspel 

Lev Vygotskij, rysk pedagog och filosof, har givit upphov till vad som kom att kallas det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010:185). Inom det sociokulturella perspektivet ses 

sociala samspel individer emellan som centralt för lärande (Säljö, 2010:195, Säljö, 2011:171, 

Säljö, 2011b:179). ”Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och utveckling” 

(Säljö, 2010:195). Kunskaper är inget som oreflekterat överförs från en individ till en annan, 

utan kunskaper uppstår då individer deltar i sociala aktiviteter (Säljö, 2010:195).  

Ett återkommande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Mediering kan 

definieras som de redskap individer använder för att tolka och interagera med omvärlden och 

dessa kan vara antingen språkliga eller materiella (Säljö, 2010:187, Säljö, 2011b:177). Som 

exempel på språklig mediering ges bokstäver, symboler och siffror för kommunikation (Säljö, 

2010:187). Materiell mediering består av fysiska ting brukbara i vardagen såsom tangentbord 

eller spade (Säljö, 2010:188). Dessa två typer av mediering ska inte ses som separerade från 

varandra, utan tätt sammanlänkade likt varandras förutsättningar (Säljö, 2010:189). Utan 

möjlighet till eftertanke kombinerat med handlingar av fysisk gestalt kommer ingen kunskap 

till stånd (Säljö, 2010:189). För att lärande ska äga rum måste individen få bekanta sig med 

både fysiska ting och genom språket samt även se andra bekanta sig med dessa två 

medieringsredskap (Säljö, 2011:173). Också språk och tanke ska ses som samhöriga (Säljö, 

2010:191). 
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Ett annat begrepp som förekommer inom det sociokulturella perspektivet är appropriering. 

Appropriering handlar om tillägnandet av kunskaper genom mediering (Säljö, 2010:192) och 

kan förenklat ses som ett annat ord för lärande (Säljö, 2011b:178). Vygotskij skiljde på 

vardaglig och vetenskaplig appropriering. Den vardagliga approprieringen sker naturligt 

genom vardagens sociala samspel. Den vetenskapliga möter individen inte i vardagen utan 

denna ska behandlas i skolan och kräver stöd av vad Vygotskij kallar ”den kompetente 

kamraten” i form av vuxna eller lärare (Säljö, 2010:192-193). Genom stöttning av den 

kompetente kamraten inom individens proximala utvecklingszon kan individen utvecklas i sitt 

lärande och slutligen självständigt behärska aktuell färdighet (Säljö, 2010:194, Säljö, 

2011b:180). För att förtydliga innebörden i den proximala utvecklingszonen kan denna 

definieras som ”den zon där människor är känsliga för instruktion och förklaringar” och där 

den kompetente kamraten kan stötta en individ i att erövra ny kunskap, vilket individen inte  

behärskar på egen hand (Säljö, 2010:193).  

Läroplansreformerna 1994 var tydligt influerade av det sociokulturella perspektivet, så även 

senare reformer (Säljö, 2010:195). En fråga bearbetad inom det sociokulturella perspektivet är 

frågan hur kunskaper förvärvade inom skolans ramar kan lyftas och tillämpas utanför 

skolkontexten (Säljö, 2010:195), vilket nästkommande perspektiv pragmatismen också 

belyser (Sundgren, 2011:105). 

 

John Dewey - att lära genom att göra 

Filosofen och pedagogen John Dewey är en av företrädarna för pragmatismen (Dewey, 

2004:15). Pragmatismen har vissa likheter med det sociokulturella perspektivet. Dels att det 

läggs stor vikt vid språk och kommunikation, dels att teori och praktik ska ses som 

sammanlänkade och avhängiga varandra (Säljö, 2010:189, Englund, 2011:209, Säljö, 

2011b:174). Även det sociala samspelets betydelse för tillägnandet av kunskaper betonas 

(Dewey, 2004:17).  

Dewey uppfattade att skolan och det vardagliga livet var isolerade från varandra, något han 

önskade förändra genom att i skolan försöka återge ett miniatyrsamhälle (Sundgren, 

2011:105). Han riktade kritik mot den traditionella utformningen av klassrummet där bänkar 

vanligen stod uppradade och menade att det bidrog till passivt lärande och ett beroende av 

läroböcker (Sundgren, 2011:107). Dewey ansåg att uttrycksformerna måste varieras och 

betraktas som likvärdiga; i synnerhet yngre barn behöver uppleva andra uttrycksformer än 

bokstäver och siffror för meningsskapande (Sundgren, 2011:108). Men skolan har lyft fram 

just den uttrycksformen på bekostnad av andra (Sundgren, 2011:108). Teori och praktik ska 

inte hållas åtskilda, utan istället betraktas som varandras förutsättningar (Dewey, 2004:17). 

Ingen handling är möjlig utan en kombination av teori och praktik (Säljö, 2010:177). En skola 

för alla ska inte favorisera abstrakt kunskap (Sundgren, 2011:113). Läroboksfokuserad 

undervisning och katederundervisning ses inte dominera i Deweys skola (Sundgren, 

2011:112). Rummen för lärande ska inte begränsas till skolans lokaler, utan kan med fördel 

utvidgas till att inbegripa utomhusmiljöer (Sundgren, 2011:113). Engagemanget hos eleverna 

kan öka, hävdar Dewey, om de tillåts konstruera och arbeta mer praktiskt i skolan (Sundgren, 

2011:112). Det abstrakta kan levandegöras med laborativt arbete kring konkret material 

(Säljö, 2011b:175). Genom praktiskt arbete ansåg Dewey att både fantasin och det logiska 

tänkandet stimulerades samtidigt som det hade en disciplinerande funktion och bidrog till 

ansvarstagande hos individen (Sundgren, 2011:105-106).  
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John Dewey kan ses som en inspiratör till att arbeta laborativt med konkret material. Brügge 

et al (2011:51) lyfter fram det kända uttrycket ”learning by doing” som kopplas samman med 

Deweys pragmatiska aktivitetspedagogik; alltså att lära genom att praktiskt och med konkreta 

material till hands utföra handlingar. Värt att notera är dock att uttrycket inte är något som 

Dewey själv använde som slagord, utan snarare något han nämnde flyktigt (Sundgren, 

2011:110). Dewey ansåg att praktiskt handlande med konkret material kunde stärka 

begreppsbildningen (Brügge et al, 2011:51). Den främsta byggstenen i lärandet ur pragmatisk 

synvinkel är aktivt handlande (Sundgren, 2011:104, Brügge et al, 2011:52). Men allt aktivt 

handlande leder inte till lärande. För att lärandet ska inträffa och vara meningsbärande måste 

det finnas ett mål med handlingen (Sundgren, 2011:110). Dewey ser lärandet som en kedja 

bestående av flera moment: ”avsikt – planering – handling – reflektion – bedömning av 

resultat – ny avsikt” (Sundgren, 2011:110). En god undervisning anses av Dewey präglas av 

undersökande aktiviteter och experiment som utgår från elevernas intressen, samtidigt som 

lärarna arbetar aktivt med att fördjupa elevernas kunskaper (Dewey, 2004:17). Beträffande 

vad Dewey skriver om vikten av elevers möten med flertalet uttrycksformer än bokstäver och 

siffror är detta något som återkommer i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011:62, 63, 

67). 

 

Teorier kring lärande i matematik 

Boaler (2011), professor i matematikundervisning vid Sussexuniversitetet i England, förordar 

ett undervisningssätt i matematik som inspirerats av det sociokulturella perspektivet och sätter 

kommunikationen i centrum. Boaler (2011:43, 44, 48) vågar påstå att ett passivt deltagande 

från elevernas sida inte är ovanligt under matematiklektionerna. Vidare skriver Boaler 

(2011:43, 48) att ett vanligt upplägg ser ut som följer; läraren håller närmast en monolog som 

genomgång av ett matematiskt område. Därefter förväntas eleverna plocka fram läroboken 

och under tystnad arbeta enskilt med liknande uppgifter som presenterades under 

genomgången. I ett sådant arbetssätt hamnar kommunikationen i skymundan och eleverna blir 

passiva och tilldelas en bild av matematik som frikopplat från tänkande och interaktion 

(Boaler, 2011:43-44). Denna bild av matematik är ur Boalers perspektiv felaktig och bör 

motarbetas genom det hon kallar för ett kommunikativt undervisningssätt som genomsyrar 

hela boken Elefanten i klassrummet. Det kommunikativa arbetssättet kännetecknas av 

aktivitet och interaktion i klassrummet där eleverna tillåts diskutera, resonera, aktivt 

kommunicera och arbeta rikt med problemlösning; exempelvis med konkret material som stöd 

när eleverna får demonstrera och förklara sina tankegångar (Boaler, 2011:20, 43-59, 134-

157). För att belysa ett algebraiskt exempel där konkret material kan tillämpas föreslås 

byggklossar till hjälp i konstruerandet av trappmodeller (Boaler, 2011:144). 

Teorier kring lärande i matematik som också baserar sig på det sociokulturella perspektivet 

lyfter Kinard & Kozulin (2012) fram och konkretiserar i Undervisning för fördjupat 

matematiskt tänkande. Boken innehåller flera exempel på hur lärare kan arbeta för att i högre 

grad stimulera elevers matematiska tänkande och det går inte att rättvist återge här på ett fåtal 

rader, men eget arbete som är en vanlig arbetsform inom matematiken gynnar enligt Kinard & 

Kozulin (2012:7) inte elevernas fördjupade matematiska tänkande. Att för eleverna presentera 

färdiga koncept i läroboken skapar ett mekaniskt tänkande hos dem där produkten hamnar i 

fokus istället för processen (Kinard & Kozulin, 2012:117-118). För att en lärandesituation ska 

vara medierande måste tre faktorer inrymmas: intentionalitet, transcendens och mening 

(Kinard & Kozulin, 2012:84-87). Intentionalitet innebär kortfattat lärarens förmåga att genom 

olika metoder fånga och bibehålla elevernas uppmärksamhet samt få dem att förstå att 
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lärandesituationen inte är en slump, utan att den har avsikter (Kinard & Kozulin, 2012:84-85). 

Transcendens handlar om att fördjupa lärandet och få insikt genom att eleverna ser bortom 

själva uppgiften, förstår tankeprocesserna bakom matematiken och inte utantill lär sig formler 

som egentligen inte bär någon djupare mening för förståelse (Kinard & Kozulin, 2012:85, 

204). Intentionalitet och transcendens kan ses besvara frågan om hur medierande interaktioner 

konstrueras (Kinard & Kozulin, 2012:87). Den sista faktorn mening besvarar frågan varför 

medierande interaktioner konstrueras och syftar till att eleverna ska få förståelse kring motivet 

bakom varför en interaktion utförs (Kinard & Kozulin, 2012:87). Ingen föds med ett fördjupat 

matematiskt tänkande (Kinard & Kozulin, 2012:9), utan det måste utvecklas successivt under 

guidning av lärare på vägen mot kunskaper kring behärskandet av fysiska och symboliska 

redskap, språk och kommunikation och genom stöttning av människor i omgivningen (Kinard 

& Kozulin, 2012:79). Ett konkret material, som till exempel kulramen, kan användas som 

räkneredskap och via appropriering projicera inre bilder hos en individ, som i förlängningen 

gör att den fysiska kulramen inte längre behövs som redskap för att utföra matematiska 

operationer (Kinard & Kozulin, 2012:27,118-119).  

Att en elev tillägnar sig kunskaper kring det matematiska språket är grundläggande för att 

skapa ett matematiskt begreppsinnehåll, det vill säga bygga upp tankar och uppfattningar 

inom sig kring matematiken. Detta är nödvändigt för att kunna uttrycka sig om matematiken 

(Kinard & Kozulin, 2012:128). I bedömningsarbetet föreslås lärare använda matriser, 

anteckningar eller uppgifter där prestation står som centralt som verktyg för bedömning 

(Kinard & Kozulin, (2012:179). 

 

Sammanfattning av teorier kring lärande med begreppsdefinitioner 

Kommunikation, resonemang, sociala samspel och laborativt arbete kring konkret material ses 

i aktuell studie som betydelsefulla beståndsdelar för det matematiska lärandet. Tolkningen av 

begreppet kommunikation länkas i studien samman med de komponenter som ingår i Boalers 

kommunikativa arbetssätt. Det vill säga ett arbetssätt som sätter verbal aktivitet i centrum där 

elever under matematiklektioner muntligen tillåts samtala om och föra resonemang kring 

matematik med klassrummets alla parter. Med resonemang menas då att eleverna muntligen 

öppet ventilerar sina matematiska tankegångar för varandra och/eller för läraren. Socialt 

samspel innebär i denna studie arbete i någon form av gruppkonstellation, där samarbetet i 

enlighet med ett sociokulturellt synsätt ses som en möjlighet att tillsammans föra gruppen mot 

en lösning och lära genom att interagera med varandra. Konkret material ska tolkas i enlighet 

med de fysiska artefakter som enligt ett sociokulturellt perspektiv och Kinard & Kozulin kan 

användas som fysiska redskap för mediering. I studien definieras laborativt arbete vid det 

arbete som sker runt det konkreta materialet; ett arbete där eleverna med händerna får 

använda och känna på fysiskt plockmaterial som en matematisk uttrycksform för att söka 

åskådliggöra den annars abstrakta matematiken. Med lärares erfarenhet åsyftas handlingar och 

situationer som lärare upplevt och bildat uppfattningar kring. 

 

Metod 

I strävan efter att besvara studiens frågeställningar har metoderna intervju och observation 

kombinerats. Intervjuerna har utförts enskilt med en lärare i taget i klassrumsmiljö. 

Sammanlagt deltog fem lärare på lågstadiet. Intervjuerna har kompletterats med 
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fältobservationer i klassrummen med syftet att tillsammans ge en rikare bild av verkligheten. 

Dock har intervjuerna vägt tyngst i insamlandet av empiri. I detta avsnitt redogör jag för hur 

observation och intervju använts som redskap i studien. Jag lyfter fram de forskningsetiska 

principerna och redovisar denna studies tillvägagångssätt gällande urval, genomförande och 

bearbetning av data. 

 

Observation som metod 

Syftet med studien har varit att på kvalitativ väg undersöka lärares erfarenheter av laborativt 

arbete med konkret material och hur det konkreta materialet kan se ut för att se om korrelation 

råder mellan forskning och praktik. Observation är en metod för insamlande av empiri som 

används av exempelvis forskare, lärare och studerande och som kan koppla samman teori med 

praktik (Kihlström, 2007:30). Vanligt förekommande är att intervjuer kompletteras med 

observationer (Larsen, 2009:93), vilket varit aktuellt i denna studie för att dels genom 

intervjuer ta del av lärares erfarenheter och dels genom observation få insyn i vilket konkret 

material som lärare har erfarenhet av att använda. Att observera kan sägas vara att på ett 

systematiskt sätt iaktta fenomen (Larsen, 2009:87). I denna studie har anteckningar förts 

under observationerna. Det är vanligt att observatören för protokoll över sina iakttagelser på 

ett antingen strukturerat eller ostrukturerat sätt (Kihlström, 2007:31). 

Observationer kan vara av antingen kontrollerad karaktär på en av observatören vald plats, 

eller ses som en fältundersökning utförd på ordinarie plats (Larsen, 2009:89). Giltig för denna 

studie är fältundersökningen som äger rum i en för deltagarna tidigare känd och naturlig 

kontext. Under en fältundersökning kan observatören delta aktivt eller passivt i de händelser 

som sker (Larsen, 2009:90). Observationen kan även vara dold, vilket innebär att deltagarna 

ej är medvetna om att de observeras, något som kan ses som ett etiskt dilemma (Larsen, 

2009:91). I rådande studie är det inget som tillämpats, utan samtliga deltagare har informerats 

om min roll i sammanhanget och den har varit passiv. 

Då det är mycket att ta in under en observation användes en checklista över vad observatören 

kan beskriva utifrån gjorda iakttagelser (Ely, 1994 i Kihlström, 2007:32). En checklista 

behöver inte följas till punkt & pricka (Kihlström, 2007:32), utan delar ur den har plockats ut 

och utnyttjats. Vid observation av barn måste alltid vårdnadshavare informeras för att kunna 

ta ställning till ett eventuellt deltagande alternativt avstånd från deltagande (Kihlström, 

2007:30) och detta har givetvis tagits i beaktande. 

 

Intervju som metod 

Intervju är likt observation en metod som lärare kan dra fördel av (Kihlström, 2007b:47). Då 

studiens syfte behandlar lärares erfarenheter kring ett arbetssätt lämpade sig intervju. I en 

intervju ska fokus inte ligga på intervjuarens uppfattningar, utan på respondentens 

erfarenheter och tankar (Kihlström, 2007b:48). Intervjuare bör undvika att ställa ledande 

frågor eller styra samtalet i en viss riktning (Kihlström, 2007b:48). Ett tips för att motverka att 

så sker är att granska vilken förförståelse du som intervjuare äger rörande ämnet och sedan i 

mesta möjliga mån anstränga sig för att ignorera denna (Kihlström, 2007b:48). Exempelvis 

kan du skriva ned din förförståelse för att explicit konkretisera denna (Kihlström, 2007b:49). I 

arbetet med att formulera studiens bakgrund sattes förförståelsen kring laborativt arbete med 

konkret material tydligt på pränt.  
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Planeringen av intervjuerna inleddes med att tänka över syftet med intervjun. Detta för att 

kunna formulera lämpliga frågor (Kihlström, 2007b:49). Intervjufrågorna får inte vara 

identiska med frågeställningarna studien syftar att besvara (Kihlström, 2007b:50). De ska 

heller inte gå att besvara med ja eller nej (Kihlström, 2007b:53). Öppna frågor som banar väg 

för följdfrågor och som inte leder respondenten mot ”rätt svar” ska nyttjas (Kihlström, 

2007b:53). Detta har funnits i åtanke då intervjufrågorna skulle formuleras. 

I planeringen måste även ett urval av respondenter som har erfarenhet av aktuellt 

undersökningsområde göras (Kihlström, 2007b:49). Intervjuerna spelades in, vilket är att 

rekommendera för att i efterhand enkelt kunna återgå till intervjusituationen och samtidigt 

utvärdera din insats som intervjuare (Kihlström, 2007b:51). Papper och penna medtogs för att 

vid behov kunna utföra anteckningar om såväl kroppsspråk som minnesstödord samt 

intervjuns tidpunkt och längd (Kihlström, 2007b:51). Ingen intervju översteg en halvtimme. 

Intervjuer som fortlöper mer än en timme rekommenderas inte då risk för bristande 

uppmärksamhet föreligger på grund av trötthet (Kihlström, 2007b:51). Själva platsen där 

intervjun äger rum var stillsam och avskalad från eventuella störningsmoment och tillräckligt 

med tid fanns avsatt så att stress inte infinner sig hos någon part under intervjun (Kihlström, 

2007b:51).  

Efter varje intervju bearbetades materialet genom renskrivning av minnesstödorden och 

genom att utifrån inspelningen skriva fram vad som sagts (Kihlström, 2007b:54). Detta 

benämns av Kihlström (2007b:54) ”kvalitativ innehållsanalys”. Mer om det under 

analysmetod.  

 

Reliabilitet och validitet 

Studiers reliabilitet och validitet rymmer alltid flera aspekter och dessa bör diskuteras. En hög 

grad reliabilitet och validitet stärker tillsammans studiens trovärdighet (Larsen, 2009:40). 

Reliabiliteten redogör för graden av pålitlighet hos undersökningar (Larsen, 2009:41) och 

svarar enligt Eliasson (2013:14) på frågan ”Kan vi lita på att undersökningen ger samma 

resultat, om vi upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt?”. Med andra ord, 

om olika forskare kommer fram till samma resultat på en undersökning som utförs vid olika 

tillfällen anses undersökningen ha hög grad reliabilitet (Larsen, 2009:35). I sin strävan mot 

hög reliabilitet måste forskaren vara strukturerad och noggrann i sitt förfarande gällande all 

behandling av empiri och/eller data (Larsen, 2009:81).  

Validiteten svarar på frågan ”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig - att den verkligen 

mäter det vi vill att den ska mäta?” (Eliasson, 2013:16). För att tydliggöra innebörden av 

validitet ger Eliasson (2013:16) ett målande exempel där vi föreslås mäta vår vikt med en 

linjal som redskap, vilket alla förstår är omöjligt. Då en undersökning anses ha hög grad 

validitet åsyftas att all insamlad data och/eller empiri är gångbar och relevant för vad 

undersökningen ämnar undersöka. Kort sagt; bidrar insamlad data och/eller empiri till att 

undersökningens frågeställningar kan besvaras (Larsen, 2009:26)? Vid nej på den frågan 

betraktas validiteten vara låg. Forskaren måste noga tänka igenom val av undersökningsmetod 

och förbereda undersökningen ordentligt för att öka dess grad av validitet (Larsen, 2009:40).  

I min strävan efter en så hög grad reliabilitet och validitet som möjligt kommer jag noggrant 

systematisera all insamlad empiri, för att öka chansen att studien skulle få samma slutresultat 

om den upprepades av någon annan. Ett steg i arbetet var att intervjufrågorna initialt testades 
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på en lärare innan jag utförde de slutgiltiga intervjuerna som ligger till grund för studiens 

resultat. Detta gjordes för att undersöka huruvida intervjufrågorna ansågs gångbara och 

relevanta för att slutligen kunna ge svar på studiens frågeställningar. Metodtriangulering i 

form av intervjuer kombinerade med observationer används för att stärka validiteten och 

reliabiliteten (Larsen, 2009:81).  

 

Forskningsetiska principer 

När det kommer till de forskningsetiska principerna har jag tagit i beaktande samtliga fyra 

delar (Björkdahl Ordell, 2007:26–27): 

 Informationskravet: Jag har brevledes informerat deltagande lärare och 

vårdnadshavare om syftet med min medverkan som observatör i klassen. 

Kontaktuppgifter till mig och min handledare fanns med i händelse av eventuella 

frågor och/eller icke samtycke till deltagande i studien. 

 Samtyckeskravet: Ingen deltar i undersökningen mot sin vilja. 

 Konfidentialitetskravet: Jag har inte pekat ut någon deltagare med namn eller andra 

kännetecken som går att spåra, utan full anonymitet råder.  

 Nyttjandekravet: Insamlad data kommer enbart användas för sammanställningen av 

detta arbete och inte på något sätt användas i kommersiellt syfte. 

 

Urval 

Förfrågan om att få utföra observationer och intervjuer skickades mailledes ut i form av ett 

informationsbrev till rektorer på sex skolor i en kommun belägen i östra Mellansverige. 

Anledningen till att jag valde skolor inom samma kommun var nyfikenhet på huruvida 

undervisningsmetoderna i laborativ matematik skiljer sig markant alternativt ser väldigt lika 

ut inom kommunen. Utgångspunkten var lågstadielärare, vilket grundar sig i min inriktning i 

grundlärarutbildningen.  

 

Genomförande 

Den första kontakten skedde mailledes med rektorerna för respektive skola i och med 

utskicket av informationsbrev (se bilaga 1). I ett fall svarade en rektor mig och gav sitt 

godkännande för att kontakta lärarna på skolan. I ett annat fall blev jag istället kontaktad av 

lärare direkt som visade intresse att delta, efter att ha blivit informerade om min studie genom 

rektorn på skolan. Nästa steg var att uppsöka intresserade lärare på skolan där rektorn givit sitt 

godkännande, vilket inte var helt problemfritt. Informationsbrevet delades ut till flertalet 

lärare, men majoriteten avböjde oftast på grund av tidsbrist. Slutligen visade totalt fem lärare 

intresse att delta i studien, både med intervju och observation.  

Sammantaget utfördes samtliga intervjuer och observationer under loppet av tre veckor. I 

samtliga fall genomfördes intervjuerna med en lärare i taget i rollen som respondent. Aktuella 

lektioner för observation var enbart matematiklektioner där laborativt arbete med konkret 

material involverades då det specifika fenomenet är relevant för studiens frågeställningar. Min 
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roll som observatör kan anses vara passiv. Som förberedelse inför observationen utgick jag 

från delar av checklistan som Ely (1994:56) hänvisar till, ursprungligen mer detaljerad av 

Spradley (1980:82). Checklistan återfinns i bilaga 3.  

Alla intervjuer spelades in genom en mobiltelefon med syftet att enkelt kunna återgå till det 

sagda samt då även förmå återge med exakta ord vad som sades (Kihlström, 2007b:51). Detta 

var något som samtliga lärare informerades om i informationsbrevet. Ingen intervju överskred 

30 minuter, vilket var ett medvetet mål av mig eftersom fokus och koncentration lätt brister då 

intervjun fortskrider upp emot en timme (Kihlström, 2007b:51). Intervjuerna ägde rum i 

respektive lärares klassrum, då ej under lektionstid, och inga avbrott förekom under 

intervjuerna. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. För att motverka felkällan stress fanns gott 

om tid till vårt förfogande (Kihlström, 2007b:51). Anteckningar fördes främst under 

observationerna. Omedelbart efter respektive observation renskrevs anteckningarna för att 

minimera risken att vid senare tillfälle återge felaktig information orsakad av bristande minne 

(Larsen, 2009:94).  

 

Analysmetod 

Med utgångspunkt i det renskrivna materialet söktes mönster, skillnader och likheter och en 

kvalitativ innehållsanalys av deskriptiv karaktär utfördes. Att resultatsammanställningen är 

deskriptiv innebär att resultatet för studien inte består kort och gott av citerade intervjusvar, 

utan att resultatet skrivs ned i form av en berättande text med författarens egna ord 

(Kihlström, 2007b:54). Däremot kan med fördel citat ur intervjun förekomma i 

resultatsammanställningen för att ge styrka åt trovärdigheten (Kihlström, 2007b:54), något 

som har utnyttjats flitigt i detta arbete. En innehållsanalys kan vara det vanligaste 

tillvägagångssättet för att analysera insamlad kvalitativ data (Larsen, 2009:101). Processen 

kan beskrivas som följer (Larsen, 2009:101-102): 

 Insamlad data transkriberas till text. 

 Texterna kodas och klassificeras utifrån mönster, likheter och skillnader. 

 Funna mönster, likheter och skillnader evalueras i förhållande till forskning och teorier 

i formandet av ny kunskap. 

Påbörjandet av renskrivningen av observationsanteckningarna skedde inom en timme efter att 

observationerna avslutats för att minimera risken att felaktiga slutsatser dras då minnet 

försvagas ju längre tid som går (Larsen, 2009:94). Därefter lyssnades inspelningen av 

respektive intervju igenom flertalet gånger och hela innehållet transkriberades på dator med 

undantag för skratt, harklingar eller andra ovidkommande ljud. En ingående transkribering är 

mycket tidsödande. Därav att jag uteslöt ovidkommande ljud och även delar där lärare 

svävade ut och berättade om händelser som må vara intressanta, men som inte ansågs 

relevanta för just denna studie. Intervjuerna lyssnades igenom gång på gång under 

transkriberingen samtidigt som studiens frågeställningar låg i fokus.  

Efter att ha transkriberat intervjuerna söktes mönster, likheter och skillnader i texterna. Det 

alltid viktigt att vara systematisk i bearbetningen av insamlad data (Malmqvist, 2007:124). 

Förslagsvis kan markeringspennor i olika färger användas då du har papper med utskriven 

data för att tydliggöra vilka data som kan knytas samman (Malmqvist, 2007:125). Finns 

materialet tillgängligt enbart på dator existerar även där färgmarkeringsfunktioner som kan 
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tillämpas (Malmqvist, 2007:125). I denna studie tillämpades färgmarkeringar på dator. 

Gemensamma eller rent av identiska intervjusvar markerades med grön färg för att tydligt 

utmärka att dessa hörde ihop. Intervjusvar som skiljde sig åt markant och där lärare hade 

delade meningar markerades med röd färg för att tydliggöra skillnaden. Med gul färg 

markerades information som varken kunde klassificeras som gemensam eller åtskild mellan 

lärarna, men som ansågs vara av intresse för studiens helhet. Hit hör exempelvis påståenden 

som kunde sammanlänkas med teorier kring lärande och lärande i matematik. Intervjusvaren 

var de som till största delen bidrog till att besvara studiens frågeställningar. Observationerna 

kan mer ses som stimulans och incitament till det som uppmärksammats i intervjuerna. 

Lärarna benämns i arbetet Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare E för att 

tillmötesgå anonymitetskravet. Resultatet jämförs slutligen med det som tagits upp i kapitlet 

för bakgrund; det vill säga tidigare utgiven forskning och den kunskap som råder inom 

området laborativ matematik med konkret material. Till grund för aktuell studie ligger en 

systematisk litteraturstudie kring dilemman och motsättningar rörande konkret material i 

matematikundervisningen (Johansson, 2016). Paralleller dras även till de teorier för lärande 

som berörs i bakgrundskapitlet.  

 

Resultat 

Här presenteras studiens resultat utifrån empirin. Inledningsvis redogörs för lärares definition 

av begreppet laborativ matematik. Därefter belyses vilka konkreta material som lärarna 

använder under matematiklektionerna. Slutligen synliggörs de möjligheter och begränsningar 

som det laborativa arbetssättet enligt lärarnas erfarenhet medför. Dock påverkar samtliga 

frågeställningar varandra och bör ses som sammanlänkade. 

 

Lärares definitioner av begreppet laborativ matematik 

Återkommande för definitionen av laborativ matematik var att det involverar att med 

händerna arbeta med någon form av konkret material som eleverna kan vidröra och känna på.  

”Att man får jobba mer med händerna. Det gör man ju även i matteboken, men mer att man jobbar 
med ett konkret material så man kopplar liksom symbolspråket till...ja det konkreta” [Lärare A]. 

”Mmm, det är ju att få använda framförallt konkret material i olika situationer i klassrummet” [Lärare 

B]. 

”Ja, alltså det första jag tänker på är fysiska föremål, saker som kan göra matematiken konkret. Ja, 
men typ så. Att man får använda händerna och ja, flera sinnen i lärandet” [Lärare C].  

”Laborativ matematik för mig det är just när man får använda material, plockmaterial, så att det blir 
konkret” [Lärare D]. 

”Laborativ matematik för mig är när man...ehh...kan känna på sakerna och att man kan liksom få både 

känseln och synen” [Lärare E]. 
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Samtliga intervjuade lärare såg konkret material som en av matematikens många 

uttrycksformer som elever behöver få bekanta sig med. Lärare C och Lärare E förde in tanken 

om att fler sinnen involveras i lärandet då konkret material används. En viktig aspekt som 

Lärare B lyfte fram var att det måste finnas en röd tråd mellan det konkreta materialet och den 

abstrakta matematiken så att de båda länkas samman, något som Lärare C instämde i. Lärare 

C nämnde att konkret material och läroboken tillsammans kan bidra till en mer varierad 

undervisning. Det fysiska föremålets förmåga att konkretisera något annars abstrakt talade 

alla fem intervjuade lärare om då de ombads definiera vad laborativ matematik innebar för 

dem. Denna fråga ställdes för att kontrollera att vi pratade om samma sak under intervjuerna, 

det vill säga för att undvika missförstånd i begreppsdefinitionen vilket i sin tur annars kan 

leda till att resultatet blir missvisande.  

 

Konkret material som används i klassrummen 

Både i intervjuer och under observationer har flertalet konkreta material uppmärksammats. 

Exempel på konkret material som används i klassrummet är byggklossar, tärningar, kapsyler, 

knappar, småfigurer i plast, lera, klockor, spel som bingo eller memory, tandpetare, kottar, 

kastanjer, modeller av geometriska former, pengar, måttband, spelmarkörer, stenar, snäckor 

och en stor talmatta att veckla ut på golvet med tillhörande övningar. Det råder bland 

intervjuade lärare delade meningar kring virtuella material och huruvida dessa kan klassas 

som konkret material eller ej. Två av fem intervjuade lärare ser virtuella hjälpmedel som en 

kategori för sig, men som möjligen kan komplettera användandet av konkret material, medan 

resterande tre inte vill dra en tydlig skiljelinje mellan virtuella material och fysiska artefakter i 

det laborativa arbetet med konkret material. 

Hur elever kan använda tärningen och spela matematik observerades vid ett tillfälle. Eleverna 

spelade i halvklass mot varandra i par och övade på entals- och tiotalsplacering. Genom två 

kast vardera med en tiosidig tärning som löpte från 0-9 skulle eleverna forma ett så lågt tal 

som möjligt. Här fick eleverna öva på att tänka över valet av placering av de båda siffrorna 

som två kast resulterade i. Eleverna gavs tillfälle att reflektera över var man mest fördelaktigt 

placerar en hög siffra respektive en låg siffra för att de tillsammans ska bilda ett så lågt tal 

som möjligt, något som uppfattades vara klurigt till en början men som efter hand blev mer 

tydligt. Känslor som iakttogs var glädje, tävlingsanda, iver, nyfikenhet och eftertanke samt ett 

visst mått av dåliga förlorare. 

Vid ett annat observationstillfälle behandlades klockan med tiderna hel och halv samt kvart i 

och kvart över. Lektionen inleddes med att Lärare A hade en gemensam helklassgenomgång 

och tog hjälp av en konkret analog leksaksklocka av storleken 20cm i diameter som hölls upp 

inför klassen. I intervjun framkom att eleverna i den här klassen själva har små analoga 

leksaksklockor, men då enbart i halvklassuppsättning. Därav att alla elever inte hade tillgång 

till en varsin klocka i helklass. Men i halvklass använder eleverna sina små klockor för att 

visa svaren på uppgifter som rör klockslag. Efter helklassgenomgången arbetade eleverna i 

sina matteböcker med samma klockslag som Lärare A gått igenom och demonstrerat på den 

stora klockan. 

Att leka affär är något som ibland görs på matematiklektionerna i Lärare C:s klassrum. 

Observerad matematiklektionen gick ut på att eleverna parvis fick gå till banken och hämta ut 

tio kronor i plastmynt med valörerna 1:-, 5:- och 10:- Dessa fick de sedan handla för i en 

affär. Banken och affären var iscensatta i klassrummet och bemannade av Lärare C och en 



23 
 

resurs. Konkret material i form av snäckor från havet, slipat glas i ovala former och vackra 

stenar låg framdukade i affären. Innan eleverna fick gå till banken hade Lärare C en 

gemensam genomgång på activeboarden som behandlade på vilka sätt man kan uppnå 

siffersumman 10 av de mynt vi har i Sverige. Därefter fick eleverna forma en kö till banken 

för att hämta ut tio kronor per par att spendera. Hur de tio kronorna skulle fördelas mellan 

varje par var upp till eleverna att välja. Noterades gjordes att de flesta eleverna ville ha fem 

enkronor var. I affären låg föremålens priser på mellan en och fyra kronor styck. Det var upp 

till eleverna att addera priserna för de föremål de köpte, berätta för ”kassörskan” vad 

totalsumman blev och slutligen säga hur mycket de eventuellt skulle få tillbaka som växel. De 

flesta elever räknade på fingrarna, men några tycktes räkna tyst i huvudet. Värt att notera var 

att en elev som enligt Lärare C upplever matematiken som svår ställde frågan ”Kan jag få 

handla mer imorgon?” till Lärare C då matematiklektionen led mot sitt slut, vilket kan ses 

som ett tecken på att eleven uppskattade momentet.  

Skapandet av djur i mjuk lera under matematiken observerades under ett lektionstillfälle. 

Uppgiften var av problemlösande karaktär och eleverna fick parvis lösa problemet med 11 

tandpetare som skulle symbolisera ben och armar på djur. Hur benen och armarna skulle 

fördelas var upp till varje elevpar att samarbeta sig fram till. Vikten av att samarbeta 

betonades av Lärare D och dennes kollega. Alla tandpetare skulle användas var 

instruktionerna. Detta var ett medvetet val av dilemma av Lärare D med kollega för att öppna 

upp för diskussioner. Hur skulle den elfte tandpetaren användas? Här uppmärksammades 

eleverna på det udda talet 11 som inte gick att dela upp och placeras som ben eller armar på 

konstruerade lerdjur. 

Under en av observationerna gavs möjligheten att iaktta hur eleverna halvklassvis arbetade 

med iPads som virtuella hjälpmedel i matematiken. Eleverna satt parvis och löste olika former 

av matematikuppgifter. En uppgift som uppmärksammades på en iPad bredvid mig och som 

ingen använde var matematikuppgifter där det populära TV-spelet Minecraft stod som tema 

(se bilaga 4). Dock var dessa uppgifter något avancerade för lågstadiets matematik då de 

behandlade multiplikation och division. Ingen i den här klassen arbetade således med just 

dem, men där gavs ett exempel på matematik som kan användas lite högre upp i åldrarna och 

som utgår från elevers potentiella intressen och tidigare erfarenheter.  

  

Lärares erfarenheter av möjligheter i arbetet med konkret material  

Att arbeta laborativt med konkret material ansåg Lärare B till största del vara fördelaktigt så 

länge det finns tydliga ramar kring lektionen och dess mål.  

”Mmm...jag tycker nästan bara det finns fördelar men det är ju jätteviktigt att man har ett mål med det 

man gör” [Lärare B]. 

Fördelarna väger klart tyngre än nackdelarna berättar Lärare C och säger att konkret material 

kan hjälpa elever att skapa inre bilder av den abstrakta matematiken och dess symbolspråk, 

något Lärare C anser är viktigt att elever får möjlighet att göra för att bygga upp en 

matematisk förståelse. Lärare A delar Lärare C:s åsikt om hur konkret material kan hjälpa 

eleverna bygga upp en inre bildbank av matematik som kan vara till stöd i greppandet av det 

annars abstrakta. Lärare C lyfte tillsammans med Lärare E att konkret material involverar fler 

sinnen hos eleverna och att detta i sin tur kan gynna lärandet och befästa kunskaperna.  
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Den betydelsefulla kommunikationen får en mer självklar roll då elever arbetar laborativt med 

konkret material jämfört med arbete i läroboken hävdar Lärare C.  

”Det har jag ju märkt att...ja men liksom att det öppnar upp för diskussioner mer om barnen får jobba 

med något konkret material. När dom jobbar i matteboken ska det vara tyst. Så är det ju. Men det är så 

oerhört viktigt att barnen tillåts prata också!” [Lärare C]. 

Lärare C hävdar vidare att det är i elevernas resonemang som läraren hör om eleven förstått 

konceptet eller ej. Lärare C tillägger att lärare kan tro att elever förstått ett matematiskt 

koncept, men inser när eleverna öppnar munnen och samtalar om matematiken att så inte 

alltid är fallet. Därför menar Lärare C att lärare måste bjuda in till diskussion och ta sig tid att 

kommunicera med eleverna, något som enligt Lärare C är lättare att åstadkomma i laborativt 

arbete med konkret material. Detta beror på att eleverna tillåts samarbeta och samtala på ett 

helt annat sätt, jämfört med läroboksarbete som bör ske enskilt och under tystnad anser Lärare 

C. 

”Titta vad eleverna gör. Lyssna på deras resonemang. Prata med dom. Mmm, dom måste få förklara 

hur dom tänker. Ibland kan man tro att en elev förstår, men så öppnar dom munnen och förklarar...ja, 

och så visar det sig att man som lärare inte alls förstått. Så det är viktigt... Ja, det är så. Dom måste få 

prata och vi måste lyssna. Vi måste ställa frågor. Cirkulera runt och iaktta så mycket du kan! Skriv ned 
allt och följ upp. […] Samla på dig information och arbeta utifrån den” [Lärare C].  

Då eleverna parvis eller i grupper med hjälp av konkret material samarbetar mot en lösning 

ansåg Lärare A att det arbetssättet kunde öppna elevernas ögon för att ett problem kanske inte 

enbart har en korrekt lösning. Lärare A berättade att då elevgrupperna inför klassen redovisar 

sina tillvägagångssätt upptäcker att samma problem kan lösas på flera olika sätt och att alla 

sätt är lika rätt. Detta beteende bland elever, där de har bilden av att matematik har en och 

endast en korrekt lösning, erfar Lärare A är vanligt och Lärare A försöker arbeta bort den 

bilden då hon menar att den inte stämmer. 

”Och det är ju olika lösningar ibland, så kan dom få jobba två och två och så kommer dom fram och 

redovisar hur dom löste problemet och så kommer dom andra två. Jaha, men vi fick ju samma svar 

men vi gjorde såhär! Det finns inte bara ett rätt sätt. Det försöker jag pränta in i dom” [Lärare A]. 

Att matematiken inte har bara en uttrycksform påpekade Lärare B, vilket kan relateras till det 

Lärare A berättade gällande vikten av att få arbeta med ett område på flera olika sätt för att 

därigenom befästa kunskaperna. Lärare D och Lärare E instämde i vad Lärare A ansåg om det 

konkreta materialets styrka gällande att få eleverna att befästa kunskaperna då de arbetar 

laborativt med fysiska föremål som de kan greppa. Lärare A menade att laborativ matematik 

med konkret material gör konceptet tydligt för eleverna och berättade vidare att det kan 

fungera som ett av de olika sätt som tillsammans i flera led ökar elevernas insikt i ett område. 

Också Lärare C tog upp matematikens många uttrycksformer, då under benämningen 

matematikens ”många ansikten”. Lärare E använde uttrycket ”olika lärstilar” och påpekade att 

det är lärares skyldighet att introducera eleverna för dessa så att de upptäcker att matematiken 

kan uttryckas på många sätt. Lärare D vidhöll tillsammans med Lärare E att elever lär sig på 

olika sätt, och därför måste flera olika arbetssätt kombineras för att gynna samtliga 

inlärningsstrategier. Alla intervjuade lärare tycks vara inne på samma spår där de är ense om 

att matematik inte bara kan uttryckas på ett sätt och att elever därför måste ges tillfällen att 

möta en mångfald av olika sätt. 
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Lusten att lära är tydlig i det laborativa arbetet med konkret material hävdar Lärare E och 

beskriver med inlevelse en vanlig reaktion hos eleverna:  

”Åh! När man tar fram hela backen full med kapsyler eller fina knappar. Det är ju...det är ju 
tilldragande. Det är kul! Jag har inte sett nån som inte tycker det är kul” [Lärare E]. 

Att arbeta laborativt med konkret material uppskattas enligt samtliga lärare av majoriteten 

elever. Det lättaste sättet att väcka lusten att lära matematik hos eleverna är enligt Lärare A 

genom laborativt arbete med konkret material. Möjligen att de elever som har väldigt lätt för 

matematik kan ”uppleva att de tror att de inte räknar matte” då de inte arbetar vidare med att 

beta av sidor i läroboken tillägger Lärare A och tar upp problematiken kring att tävla om vem 

som hunnit längst i matteboken. Men för de allra flesta elever ses laborativ matematik med 

konkret material som något roligt och lustfyllt, vilket i sin tur kan fånga elevernas 

uppmärksamhet och bygga ett begynnande intresse för matematiken menar alla intervjuade 

lärare.  

”Jag har sett flera elever som fått...typ en förändrad syn på matematiken i och med laborativa inslag. 

Så nog kan lusten väckas allt. Det har jag själv sett. Och vi vet ju alla att har man lust att lära så lär 

man sig lättare också. Det är inget konstigt. Det säger sig självt lite grann. Det är viktigt att lärare tar 
tillvara den hära...lusten att lära” [Lärare C]. 

 

Lärares erfarenheter av begränsningar i arbetet med konkret material 

Byggklossar, nämner Lärare A, Lärare B och Lärare C, kan av somliga elever användas för att 

bygga vapen eller gubbar med istället för att konkretisera matematikens symbolspråk som är 

det egentliga syftet. Lärare A berättar vidare att också modeller av pizzaslices kan riskera 

störa elevernas uppmärksamhet för matematik. Istället kan diskussioner startas om pizza som 

maträtt och matematikfokuset blir åsidosatt. 

”Ja, för pizzaslices ja då kan det ju bli 'Åh vad gott det är med pizza! Vilken sorts tycker du om?' och 

sådär” [Lärare A]. 

Ett liknande scenario återger Lärare C som varit med om att plastfrukter kan leda eleverna in 

på samtalsämnet vilken frukt den och den eleven har med sig till fruktstunden. Lärare A och 

Lärare B har dock tips på hur denna sortens scenarion möjligen kan undvikas och 

rekommenderar att stundtals låta eleverna bekanta sig med det nya materialet och ”leka av 

sig” för att minimera risken att materialets yttre egenskaper distraherar elevernas 

koncentration. 

”Ofta gör jag så när jag tar fram ett nytt material som de aldrig har fått provat. Då kan man inte ha som 

mål som lärare att åh nu ska vi jobba med matten utan då kanske man måste låta dom leka en stund 

med materialet. För annars har inte dom fokus på vad du gör för nånting. Ja, då tänker dom bara åh 

vad är det här för sort och och...så det måste man ju först gå igenom vad heter den här och vad vet kan 

ni nåt och färger och liksom att dom får leka en stund med och bekanta sig med materialet” [Lärare 

A].  

Ett annat tips av Lärare A, Lärare B och Lärare C för att söka motarbeta att fenomenet 

inträffar är att var lärare måste se till varje unik elevgrupps egenskaper i valet av konkret 

material. Lärare C säger att lärare genom det konkreta materialet kan fånga elevernas 
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uppmärksamhet och tillägger att lärare måste våga prova sig fram till vilket material som är 

lämpligt och inte vara rädda att misslyckas. 

Lärare B berättar att lärare behöver vara tydliga inför eleverna med vilket syfte den laborativa 

undervisningen med konkret material har för att eleverna inte ska särskilja den delen av 

undervisningen från annan undervisning. Lärare A har, som tidigare nämnts, anat att elever 

som är väldigt duktiga i matematik lätt särskiljer laborativ matematik med konkret material 

från matematik i läroboken, trots att båda sätten kan fungera som matematiska uttrycksformer. 

Dessa elever upplever att matematiken de arbetar med i läroboken är riktig matematik och att 

laborativ matematik med konkret material mer ses som ett inslag av lek; ett avbrott i ordinarie 

undervisning. Lärare B fortsätter att berätta om hur den röda tråden måste synas i 

matematikundervisningens alla delar så att eleverna inser att man kan arbeta med samma 

innehåll på olika sätt. 

”Och att barnen ser att nä men nu jobbar vi med dubbelt och hälften till exempel, så att det kan man 

göra på många olika sätt. Det här är ett sätt att göra det på. Och sen kanske vi går in i boken och tittar 

på ett annat sätt att göra det på. Alltså man liksom ser den här röda tråden. Den är viktig. Mellan det 

abstrakta och det konkreta” [Lärare B]. 

En lärare måste enligt Lärare B ge elever tydliga instruktioner och sätta upp distinkta ramar 

för lektionen, annars riskerar matematiken hamna i skuggan av själva aktiviteten som av 

eleverna kan uppfattas lekfull eller oseriös. Lärare D ser mest fördelar, men lyfter en nackdel 

där leken också nämns. Lärare D har sett att leken kan få en för stor plats och leda fokus bort 

från matematiken.  

”Men nackdelarna, det kan väl just vara det här man glömmer bort det man ska göra…vad uppgiften är 

och sen så blir det en lek istället” [Lärare D]. 

Risken att det blir högljutt togs upp av Lärare A och Lärare C. Lärare A har i ett led för att 

råda bot på detta införskaffat ljudlösa mjuka tärningar då Lärare A påpekar att vanliga 

tärningar smäller ganska högt på bänkarna. Därmed kan det annars bli väldigt bullrigt då de 

arbetar med tärningar under någon matematiklektion. Lärare C syftade mer på att ljudnivån 

höjs då barnen pratar mer då de arbetar laborativt med konkret material, men tillade att så 

länge konversationerna rör matematik så anser Lärare C det acceptabelt. 

En nackdel som ingen intervjuad lärare tog upp, men som iakttogs genom observation, var att 

tävlingsinriktade elever kan agera dåliga förlorare i laborativt arbete med konkret material 

under former som har en tävlingsinriktad karaktär. Exempelvis där eleverna spelar 

matematikspel mot varandra.  

Eftersom det konkreta materialet plockas bort efter varje lektion finns inga spår kvar som i 

efterhand kan vittna om vad som skett. Lärare D och Lärare E tipsade om att fotografera 

elevernas arbeten för att dokumentera och bedöma prestationerna samt se hur de ligger till 

gentemot målen.  

”Om man säger såhär så fotar vi ju ganska mycket och antecknar” [Lärare D].  

Alla lärare som deltog i intervjuerna var eniga om att det krävs av läraren att denne cirkulerar 

runt och iakttar hur det laborativa arbetet med konkret material fortskrider bland eleverna, 

samtidigt som anteckningar förs gällande elevers framsteg och svagheter. Detta måste enligt 

alla intervjuade lärare därefter följas upp så att de elever som inte har förstått konceptet ges 
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fler tillfällen att greppa matematiken och kan fortsätta resan mot målen. Tillvägagångssättet 

kunde av lärarna uppfattas som tidskrävande. Tankar kring tidsbristen framkom från Lärare B 

som menade att hen kan bli bättre på denna sortens dokumentation för att hjälpa eleverna mot 

målen. Lärare A hänvisade också till tidsbristen och arbetade därför i regel i halvklass med 

konkret material för att lättare hinna uppmärksamma alla elever i sina arbeten.  

 

Sammanfattning 

Det finns ett intresse för att arbeta laborativt med konkret material både hos elever och lärare. 

Positiva aspekter som belysts är arbetssättets förmåga att konkretisera abstrakt matematik för 

ökad förståelse och att lusten att lära samt intresse för matematik kan väckas. Det tycks vara 

lämpligt för elever i alla åldrar och nivåer och kan med fördel fortsätta tillämpas skolan 

igenom. Arbetssättet är dock inte helt bekymmersfritt, utan även problematik kring att 

implementera konkret material i matematikundervisningen har uppmärksammats både i 

intervjuer och observationer. Vilket konkret material som används för att länka det abstrakta 

till det konkreta kan påverka undervisningens riktning. Det finns alltid en viss risk att 

leklusten väcks istället för lusten att lära matematik, men detta måste varje lärare ta i 

beaktande och anpassa efter aktuell elevgrupp.  

Dokumentationen av laborativt arbete med konkret material är tidskrävande, samtidigt som 

lärare är medvetna om vikten av att dokumentera för ett rättvist bedömningsarbete. Att föra 

anteckningar gällande elevers framsteg och missförstånd i arbetet är därför viktigt att göra. Än 

viktigare är sedan att dessa anteckningar följs upp för att eleverna ska ha chans att fångas upp 

tidigt i de fall då oklarheter uppstår. Fotodokumentation kan tillämpas av lärare och 

kompletteras till anteckningar för att på ett smidigt sätt påminnas om hur arbetet faktiskt 

fortskred. Vikten av att samtala med eleverna och diskutera matematik för att stärka lärandet 

får inte försummas 
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Diskussion 

Inledningsvis förs resonemang kring studiens styrkor och svagheter gällande metodval och 

genomförande. Därefter följer en diskussion kring funna resultat. 

 

Metoddiskussion 

Aktuell studie är av kvalitativ karaktär och kvalitativa undersökningar erbjuder ingen 

möjlighet till någon vidare generalisering (Larsen, 2009:27), vilket heller aldrig varit syftet 

med studien. En kvantitativ studie får, till skillnad mot en kvalitativ, ett bredare resultat då 

den når ut till större mängd respondenter (Larsen, 2009:24). Men å andra sidan blir inte 

informationen lika djupgående då som i en kvalitativ studie (Larsen, 2009:25). I aktuell studie 

var syftet att få mer djupgående kunskap kring ett urval av lärares erfarenheter av konkret 

material i matematikundervisningen, för att se om dessa kan överensstämma eller skilja sig 

från vad som framkommit i forskning. I kvalitativa undersökningar är det lättare att uppnå hög 

grad validitet genom att kommunikationen sker mer öppet mellan intervjuare och respondent 

(Larsen, 2009:27). Metodtriangulering har skett i form av intervjuer kombinerade med 

observationer i ett steg mot att stärka validiteten och reliabiliteten (Larsen, 2009:81).  

I kvalitativa undersökningar är efterarbetet då insamlad data ska bearbetas ofta tidskrävande 

(Larsen, 2009:27). I denna studie fanns knappt 10 veckor till förfogande, vilket kan ha 

inverkat på utfallet då tidspressen kan ha orsakat brister i noggrannhet eller utförande. Dock 

bör tilläggas att trots tidspressen har en ansträngt i mesta tänkbara mån gjorts för att 

åstadkomma en så hög grad noggrannhet som möjligt. Arbetet är ej utfört i samarbete med 

annan individ. Larsen (2009:81) hävdar att en studies validitet blir högre då fler personer 

arbetar med den. 

En intervju kan ha olika mått struktur gällande intervjufrågor (Larsen, 2009:83). I den här 

studien var intervjuerna strukturerade med i förhand formulerade intervjufrågor, vilket enligt 

Larsen (2009:84) har en fördel då det blir lättare att dra jämförelser när alla respondenter 
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besvarar samma frågor. Strukturerade intervjuer rekommenderas i de situationer, likt i aktuell 

studie, där intervjuaren besitter relativt få erfarenheter av intervjusituationer (Larsen, 

2009:84).  

Intervjuaren ska tänka på att undvika att formulera frågor som riskerar leda den intervjuade i 

en viss riktning (Larsen, 2009:109). Intervjufrågornas ordningsföljd är också av vikt då svaret 

på en fråga kan påverka svaret på följdfrågan (Larsen, 2009:109). I denna studie har 

eftertanke ägnats åt valet av intervjufrågor och dess ordningsföljd genom att före insamlandet 

av empiri testa intervjufrågorna på en lärare utanför studien. Intervjufrågorna bedömdes 

utifrån testintervjun vara relevanta och antogs. Detta förfarande kan anses ge styrka åt studien 

då möjlighet fanns att omformulera intervjufrågorna utifrån testintervjuns utfall innan de 

tillämpades i skarpt läge för att ge svar på studiens frågeställningar.  

En fördel med kvalitativa intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor och svaren från 

respondenten kan därigenom kompletteras eller fördjupas ytterligare, vilket minskar risken för 

missförstånd och kan öka forskarens förståelse för ämnet (Larsen, 2009:27). Jämför vi 

intervjuer med enkäter erbjuder enkäter inte samma möjlighet ställa följdfrågor där det 

egentligen skulle behövas, vilket kan resultera i ett för tunt underlag och/eller bristande 

information och forskaren riskerar dra felaktiga slutsatser (Larsen, 2009:26). Forskaren får 

även möjlighet att genom intervjun möta respondenten öga mot öga, vilket kan minska ett 

eventuellt bortfall (Larsen, 2009:26). Det är dock mycket viktigt att intervjuaren förefaller 

objektiv och inte låter sina egna åsikter och tankar lysa igenom under intervjun (Larsen, 

2009:87), något i gjorda intervjusituationer medvetet arbetats med. 

Vid intervjuer ska intervjueffekten tas i beaktande; är den intervjuade fullt uppriktig och ärlig 

i sina svar då den som intervjuar sitter öga mot öga (Larsen, 2009:27,87)? Samma dilemma 

kan härledas till observationer; beter de observerade sig som de brukar, eller påverkas deras 

betéende i någon riktning av medvetenheten om att de blir observerade (Larsen, 2009:28)? 

Vid observation går det inte att blunda för att det existerar flera felkällor, av vilka några 

nämns som följer (Larsen, 2009:109-110):  

 det är omöjligt för observatören att se och höra allt, 

 observatörens dagsform kan inverka på observationens utfall, 

 vilka erfarenheter observatören bär med sig i bagaget har betydelse, 

 tillfälligheter som inte förekommer regelbundet kan av en händelse iakttas vid enskilt 

fall. 

Medvetenheten om dessa risker har gjort att det i största möjliga mån försökts att inte 

påverkas i negativ riktning gällande vilka erfarenheter som bärs i bagaget och rådande 

dagsform. Att inte kunna iaktta allt och att identifiera tillfälligheter är dock två kvarvarande 

riskfaktorer som bör beaktas i studien. Minnesanteckningar i loggbok fördes hela tiden under 

observationerna i en strävan mot att inkludera så mycket som möjligt av fenomenen runt 

omkring, något Larsen (2009:94) belyser som viktigt för att åstadkomma en fyllig 

observation. Larsens (2009:94) råd att omedelbart efter observationerna renskriva och 

förtydliga minnesanteckningarna medan minnet är färskt följdes också. Detta för att minska 

risken för felaktiga slutsatser baserade på svaga minnen. Värt att notera är emellertid att vid 

observationer erbjuds stort tolkningsutrymme beroende på observatör, något som inverkar på 

reliabiliteten (Larsen, 2009:81).  



30 
 

En styrka med att intervjuerna spelades in på en mobiltelefon är att det således blir lätt att 

återgå till intervjutillfället och exakt återge vad som sades (Kihlström, 2007b:51). Ingen 

intervju pågick heller längre än en halvtimme, eftersom intervjuer som tar upp emot en timme 

kan medföra risk för bristande uppmärksamhet (Kihlström, 2007b:51). Platserna för 

intervjuerna har varit stillsamma med mycket liten risk för störningsmoment (Kihlström, 

2007b:51). Ingen av de intervjuade upplevdes känna stress, eftersom tillräckligt med tid fanns 

avsatt för respektive intervju i enlighet med Kihlströms (2007b:51) rekommendation. 

 

Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar med förankring i 

bakgrundskapitlet. Syftet var att få ta del av erfarenheter lågstadielärare har av att arbeta 

laborativt med konkret material inom matematikämnet samt att iaktta vilken form av konkret 

material som används för att få en bild av om praktiken kan knytas an till forskningsteorin 

som finns inom området. Resultatet visar på en rådande korrelation mellan forskning och den 

empiri som insamlats kring praktiken. 

Från abstrakt till konkret – en återkommande fördel som lärare 

uppmärksammat 

Ett laborativt arbete med konkret material inom matematik syftar till att på ett distinkt och 

gripbart vis åskådliggöra ett ämne som egentligen är abstrakt och generaliserbart (Engvall, 

2013:70, Moyer, 2004:1). Matematikens slutmål må vara förmågan att abstrahera och utföra 

generaliseringar, men på resan dit måste eleverna ges möjligheter att arbeta laborativt med 

konkret material för att stärka begreppsbildningen (Eriksson, 1996:55, Löwing, 2004:75). 

Glappet mellan konkret och abstrakt kan sammanlänkas då konkret material inlemmas i 

matematikundervisningen (Rystedt & Trygg, 2010:5, D’Angelo & Ilviev, 2012:9). Ingen av 

de intervjuade lärarna hade invändningar mot att konkret material under laborativt arbete 

besitter förmågan att konkretisera matematikens annars abstrakta symbolspråk. Detta var 

något samtliga involverade lärare var rörande överens om. Lärare B var dock noga med att 

poängtera att den röda tråden mellan abstrakt och konkret inte får gå förlorad i arbetet med 

konkret material. Lärare B menade att eleverna måste göras uppmärksamma på att man kan 

arbeta med matematik på flera olika sätt och laborativt arbete med konkret material är endast 

ett sätt. Läroboken kan vara ett annat. Detta instämde Lärare C i och nämnde att läroboken 

och laborativt arbete med konkret material båda behövs för att variera undervisningen och ge 

balans. Läroboken och laborativt arbete med konkret material kan fungera som komplement 

till varandra (Rystedt & Trygg, 2010:64).  

Plastdjur modell mindre eller kottar i naturen kan symbolisera matematiken på ett konkret sätt 

under tidiga skolår (Johnsen Høines, 2000:50). Lärare A använder ibland små dinosaurer i 

plast (se bilaga 5) på matematiklektionerna och nämnde också kottar i naturen under 

intervjun, även om Lärare A tyvärr inte arbetar så mycket med utomhusmatematik som hen 

skulle vilja. Det konkreta materialet kan tjänstgöra som redskap för tänkande (Johnsen 

Høines, 2000:37-38). Matematikuppgifterna måste i synnerhet under tidiga skolår 

inledningsvis ta stöd av konkret material i någon form (Johnsen Høines, 2000:116). Detta 

berodde enligt Lärare A och Lärare C på att eleverna inte hunnit bygga upp inre bilder av 

något de inte tidigare stött på, och då kan det konkreta materialet stötta eleverna i skapandet 

av dessa inre bilder som i förlängningen hjälper eleverna att abstrahera. Lärare A och Lärare 

C delade åsikt om att unga elever inte förmår abstrahera matematik. Också i de fall där ett nytt 
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matematiskt område ska introduceras för eleverna kan det konkreta materialet med fördel 

tillämpas för att ge eleverna konkretiserande kunskaper kring matematiken innan de förmår 

abstrahera den till viss mån ansåg Lärare A, vilket Lärare B och Lärare C instämde i.  

Barn lär sig genom leken (Johnsen Høines, 2000:143) och leken kan stärka elevernas 

motivation (McIntosh, 2008:59). Lärare E menade att en del elever behöver få leka sig in i 

matematikens värld. Att med hjälp av konkret material leka affär tillsammans med eleverna 

kan vara ett sätt att få in matematiken genom lek (Johnsen Høines, 2000:144-145). Lekens 

roll i lärandet iakttogs under två av observationerna. Främst i momentet där eleverna parvis 

gick till banken och affären. Här var barnen även tvungna att samspela för att lyckas med 

uppgiften. Leken hade också en betydande roll under observationen av skapandet av lerdjur. 

Här var Lärare D och dennes kollega noga med att betona vikten av samarbete mellan 

eleverna som delades in i par för att lösa problemet. Lärare D påpekade att för att lyckas lösa 

problemet krävs det av eleverna att de arbetar tillsammans. Ser vi till den proximala 

utvecklingszonen, men ur ett nytt perspektiv, skulle möjligen det konkreta materialet kunna 

agera stöttepelare i arbetet med att bygga upp ett abstrakt tänkande hos eleverna (Johnsen 

Høines, 2000:120).  

Alla fem lärare var överens om att det inte ska finnas ett slut på att arbeta laborativt med 

konkret material, utan att detta kan fortsätta upp till högstadienivå. Även under senare skolår 

kan konkret material lämpligen ingå i undervisningen och arealbegreppets introduktion ges 

som exempel på ett tillfälle då konkret material kan implementeras (Johnsen Høines, 

2000:124). Lärare B menade att högstadiet kan lära av lärare som arbetar på lågstadiet 

gällande användandet av konkret material i matematikundervisningen. Speciellt då nytt stoff 

ska introduceras förespråkar Lärare A, Lärare B och Lärare C att konkret material nyttjas 

under laborativa former, men alla lärare som intervjuats är rörande överens om att arbetssättet 

inte missgynnar någon elev oavsett ålder eller nivå. Alla elever, oberoende av ålder eller 

kunskapsnivå, kan dra nytta av att använda konkret material i matematikundervisningen 

(Boggan et al, 2010:5, Utbildningsförvaltningen, 2013:2). Lärare A ansåg dock att de 

laborativa inslagen möjligen kan minskas i frekvens till förmån för det abstrakta tänkandet, 

men att det aldrig får upphöra helt. Lärare D lyfter ett exempel ur verkligheten på högstadiet 

där konkret material användes i konstruerandet av djurburar, något som fortlöpte under flera 

veckor och som engagerade alla elever oavsett matematisk nivå. Men för att konceptet 

laborativ matematik med konkret material ska bli framgångsrikt så krävs det att lärarna 

ombesörjer att eleverna är införstådda i vilka matematiska områden och begrepp som ska 

förtydligas i och med undervisningen (Boggan et al, 2010:5), eftersom konkret material inte 

ensamt kan stå som bärare av matematiska koncept (Clements, 1999:56). Läraren måste länka 

samman det konkreta materialet med den abstrakta matematiken (Brown et al, 2009:161) och 

tydligt instruera och vägleda eleverna i det laborativa arbetet för att resultatet ska bli 

framgångsrikt (Carbonneau et al, 2013:396, Carbonneau & Marley, 2015:495). Denna viktiga 

ståndpunkt belystes av Lärare B som var noggrann med att för eleverna ständigt visa tydlighet 

kring vilka mål det är med varje lektion. Lärare B vidhöll att en lektion med konkret material 

måste ha tydliga ramar och en röd tråd mellan konkret och abstrakt för att inte matematiken 

ska förvandlas till enbart lek. 

Två av lärarna, nämligen Lärare C och Lärare E, nämnde att fler sinnen involveras då elever 

får använda konkret material för att konkretisera abstrakt matematik och hävdade att detta 

befäster elevernas kunskaper. Rystedt & Trygg (2010:4) lyfter också fram samma tanke. 

Elevers möten med matematiken måste ske genom en mångfald av representationer för att 

tilltala fler sinnen (Skolverket, 2003:55-56). För att utveckla kunskaper kring exempelvis 
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matematikens positionssystem är det av vikt att eleverna möter matematikens olika 

uttrycksformer (McIntosh, 2008:24).  

 

Anknytningar till läroplanen och till lusten att lära 

För att elever ska befästa kunskaperna lättare menade Lärare A att eleverna måste få arbeta 

med ett specifikt område på flera olika sätt. Lärare B, Lärare C, Lärare D och Lärare E var 

inne på samma spår och dryftade matematikens olika uttrycksformer, fast under andra 

benämningar. Lärare A nämnde att eleverna måste rent generellt inom alla ämnen, inte enbart 

inom matematiken, få möta samma innehåll på olika sätt. Men i detta arbete ligger fokus på 

matematiken och ser vi till matematiken består ämnet inte helt sonika av en uttrycksform, utan 

av flera som eleverna måste erbjudas tillfällen att komma i kontakt med (Skolverket, 2011:62, 

63, 67). I kommentarsmaterialet till kursplanen i matematik står konkret material framskrivet 

som en av de olika uttrycksformer matematiken innefattar (Skolverket, 2011b:9, 15, 23, 30). 

För att eleverna ska kunna ”beskriva ett matematiskt innehåll” behöver de få kunskap om 

vilka uttrycksformer som finns och möta dessa (Skolverket, 2011b:15). Alla lärare som 

intervjuades var övertygade om att elever måste få möta matematiken på olika vis och inte 

enbart genom en lärobok. Lärare B uttryckte önskan om att helt kunna slopa läroboken, men 

kände samtidigt en trygghet då hen ansåg att läroboken tar upp värdefullt stoff på samma gång 

som den övar färdighetsträning. Färdighetsträning är något som också är av vikt och 

behandlas i en av matematikens fem förmågor, nämligen ”välja och använda lämpliga 

matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2011:63). 

Ingen lärare kunde direkt peka på något citat ur Lgr 11, men alla visade övertygelse om att 

laborativt arbete med konkret material ska inbegripas i undervisningen i enlighet med Lgr 11. 

Läser vi de kunskapskrav i matematik som anses godtagbara för slutet av årskurs 3 är konkret 

material tydligt uttalat i två av dem:  

 ”Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material eller bilder” 

 ”Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget” (Skolverket, 2011:67). 

Lusten att lära nämns tre gånger i Lgr 11 (Skolverket, 2011:7, 10, 13). Att lusten att lära 

omnämns kände samtliga lärare till och de ville knyta det laborativa arbetet med konkret 

material till denna lust att lära, då de själva uppmärksammat tecken på lustfyllt lärande hos 

elever på alla kunskapsnivåer i laborativa aktiviteter. Vid ett tillfälle uttrycks lusten att lära i 

följande sammanhang: ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet” (Skolverket, 2011:13). Lusten att lära ska väckas i skolan och därefter 

följa eleverna genom livet (Skolverket, 2011:7). Laborativt arbete med konkret material sägs 

kunna stimulera det matematiska intresset genom att göra matematiken lustfylld för eleverna 

(Moyer, 2001:186, Rystedt & Trygg, 2010:4, Utbildningsförvaltningen, 2013:2, NCM, 

2008:4). Att arbetssättet av eleverna uppfattas som roligt och lustfyllt samt kan vara en 

inkörsport till matematikintresset var en vanlig övertygelse bland intervjuade lärare och sågs 

därför som en fördel med arbetssättet. Också i observationer kunde tecken på lust att lära 

läggas märke till i form av nyfikenhet, glädje och engagemang. Finns intresset underlättas i 

sin tur lärandet (Rystedt & Trygg, 2010:4, Skolverket, 2011b:7), något som Lärare B och 

Lärare C betonar. Det lättaste sättet att väcka denna lust och nyfikenhet för matematikämnet 
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hävdade Lärare A var genom laborativt arbete med konkret material. Lärare B, Lärare C, 

Lärare D och Lärare E instämde samtliga i att lusten att lära går att se då eleverna arbetar med 

det konkreta materialet.  

Försiktighet bör dock alltid iakttas av läraren gällande valet av vilket konkret material som 

ska användas i undervisningen så att inte leklusten väcks mer än lusten att lära matematik. 

Johansson (2016:25) förde en diskussion kring huruvida laborativt arbete inom matematiken 

med konkret material kan riskera bli för lustfylld för eleverna och noterade att ”tanken med 

arbetssättet är att lusten att lära matematik ska väckas hos eleverna, inte leklusten”. En 

fallgrop med laborativ matematik jämfört med läroboksfokuserad matematik kan vara att 

eleverna bygger upp olika uppfattningar om de båda arbetssätten i termer av att de ser dem 

som två vitt skilda saker, när de båda egentligen är olika uttrycksformer för samma sak 

(Johansson, 2016:25). Johansson (2016:26) förtydligar sin tanke genom ett resonemang kring 

fenomenet att eleverna löper risk att associera läroboksmatematik med riktig matematik, 

medan laborativ matematik emellertid ses som ett lustfyllt avbrott från riktig matematik. Att 

eleverna ska möta och använda sig av olika matematiska uttrycksformer framgår av 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2011:62, 63, 67). Skolverket (2003:55-56) framförde i 

sin rapport baserad på resultatet av kvalitetsgranskningar att det måste ske en variation i 

uttrycksformerna för matematik för att tilltala flera sinnen. Frågan Johansson (2016:26) 

väcker är om elever likvärdigt förmår uppfatta matematikens samtliga uttrycksformer, eller 

om eleverna särskiljer dessa i två grupper där en del anses mer seriösa och viktiga att besitta 

kunskap om medan andra anses mer lekfulla och ”på skoj”. Resonemanget har fått bekräftelse 

i denna studie, eftersom tre av de intervjuade lärarna berättat om tillfällen då elever använt det 

konkreta materialet som leksaker istället för som konkreta symboler för matematik. Mer 

ingående om dilemmat behandlas under rubriken ”Är allt konkret material ’bra’ material, eller 

har nackdelar uppmärksammats?”. 

Lärare C refererade, dock utan citat, till Lgr 11 och matematikens förmågor gällande 

kommunikation i samtal om att arbeta laborativt med konkret material.  

”Och kommunikationen…mm, den stärks i sånt arbete. Det blir ju inte...det blir mer tyst i matteboken. 

Alltså när vi jobbar i den. Så kommunikationen vill jag också koppla till det laborativa. Och 
kommunikationen finns, den nämns i förmågorna. Ja” [Lärare C]. 

Mer om kommunikation följer under nästa rubrik. 

 

Kommunikationens plats i laborativt arbete med konkret material 

I laborativt arbete med konkret material ges kommunikationen i regel tillfälle att ta plats 

(Kosko & Wilkins, 2010:88, Taber, 2009:149, Boaler, 2011:134-135). Att tillåtas samtala om 

och diskutera kring matematik stärker den matematiska förståelsen (Skott et al, 2010:211). Ett 

laborativt arbetssätt med konkret material kan ”stimulera eleverna till att diskutera såväl 

resultatet som själva processen” (Skolverket, 2011c:27), något som Mouwitz & Emanuelsson 

(2002:36) instämmer i då de hävdar att möjligheten till kommunikation ökar då elever arbetar 

i någon form av social gruppkonstellation med konkret material. Som påvisats tidigare sätter 

två av de fem förmågor som matematikundervisningen syftar till att utveckla hos eleverna 

kommunikationen i centrum (Skolverket, 2011:63). En förutsättning för att de båda 

förmågorna ska utvecklas är således att läraren utformar sin undervisning så att rikligt med 

kommunikationstillfällen erbjuds, något enskilt arbete under tystnad i lärobok inte tillför i stor 
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utsträckning (Riesbeck, 2011:295, Ahlberg, 1995:34, Hajer & Meestringa, 2014:222, 

McIntosh, 2008:20). Lärare C uttalade att enskilt arbete under tystnad i läroboken inte öppnar 

upp för rika kommunikationsmöjligheter. Begreppsförståelse, kommunikationsförmåga och 

argumentationsförmåga är tre viktiga komponenter som ingår i en mångfasetterad matematisk 

färdighet (Johansson 2001:43). För att begreppsförståelsen ska utvecklas hos elever måste de 

ges rikligt med tillfällen att kommunicera (Johnsen Høines, 2000:68).  

Matematikdiskussioner kan fördelaktigt införlivas i det laborativa arbetet kring konkret 

material (Boaler, 2011:134-135, Lindqvist, 2003:12) och erbjuder fler 

kommunikationsmöjligheter än läroboksdominerad undervisning (Skolverket, 2011c:27, 

Mouwitz & Emanuelsson, 2002:36, NCM, 2008:5-6, McIntosh, 2008:20). Ett kommunikativt 

undervisningssätt, där kommunikationen tillåts ta plats i klassrummet, förespråkas av Boaler 

(2011:58-59) och mellan laborativt arbete med konkret material och att kommunicera finns en 

framstående förbindelse (Kosko & Wilkins, 2010:88). Lärare C hävdade att hen sett tydliga 

kopplingar mellan laborativt arbete med konkret material och möjligheterna att kommunicera 

och menade att kommunikationen stärks särskilt under denna typ av arbete, vilket kan ses vara 

en fördel. Matematikdiskussioner är nödvändiga att föra kring elevernas prestationer och 

slutsatser under det laborativa arbetet med konkret material för att minska risken att eleverna 

missförstår matematiken (Swan & Marshall, 2010:19). Också i de fall eleverna kommit fram 

till en felaktig lösning kan tillfället utnyttjas för diskussion (McNeil et al, 2009:181, Taber, 

2009:149). Lärare A ser en fördel i möjligheten för eleverna att upptäcka att matematiska 

problem eller uppgifter kan ha flera lösningar då eleverna arbetar parvis med konkret material 

och sedan muntligen redovisar sina lösningar för hela klassen. Detta bjuder enligt Lärare A in 

till diskussion, reflektion och fördjupade kunskaper. 

 

Är allt konkret material ”bra” material, eller har nackdelar uppmärksammats? 

Vilket konkret material som fungerar är enligt Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare E 

beroende av egenskaperna hos varje unik elevgrupp. Lärare A:s, Lärare B:s och Lärare C:s 

erfarenhet var att valet av konkret material har betydelse, vilket också återfunnits i 

forskningen. Lärare E upplevde att färgglada föremål eller föremål som eleverna inte möter i 

sin vardag kan agera tilldragande eller stimulerande. Lärare D hade ännu inte fått indikationer 

på att materialets karaktär eller form spelade roll, vilket kan förklaras med att denne var ny 

som lärare och endast hade arbetat i ett års tid med matematikundervisning. Vid användandet 

av realistiska låtsaspengar har det visat sig att eleverna riskerar störas av autenticiteten och 

kopplingen till matematiken sätts på spel (McNeil et al, 2009:179-180). Pizzaslices togs av 

Lärare A upp som ett mindre lämpligt konkret material av anledningen att fokus felaktigt kan 

riktas mot pizza som maträtt istället för mot en symbol för matematik. Just pizzaslices 

rekommenderas inte av Brown et at (2009:160-161) som istället förespråkar enkla enfärgade 

föremål som av eleverna inte på samma sätt kan knytas an till föremål de möter i sin vardag. 

Lärare C berättade om ett tillfälle då plastfrukter distraherat eleverna från matematiken och 

istället lett dem in på samtal om vilka frukter som skulle ätas under fruktstunden. Elevernas 

uppmärksamhet måste ledas bort från det konkreta materialets fysiska gestaltning och istället 

riktas mot matematiken som materialet syftar till att symbolisera (Uttal et al, 2009:158). Hur 

materialet är utformat har således inverkan på vilken riktning elevernas distraktion kan ta 

(Kaminski et al, 2009:154, McNeil et al, 2009:179-180, Kinard & Kozulin, 2012:91, Brown et 

al, 2009:160). Lärare C vill dock påstå att elevernas uppmärksamhet måste fångas genom ett 

attraktivt konkret material för att de ska vilja arbeta med det överhuvudtaget och Lärare C ser 

detta som en svår balansgång, men råder lärare att våga prova sig fram och variera materialet. 
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Läraren behöver försöka upprätthålla balans mellan att bibehålla elevernas intresse för det 

konkreta materialet och inte låta dess exteriör fånga uppmärksamheten i så stor grad att 

matematiken hamnar i skymundan (Uttal et al, 1997:53). För att öka chansen att lyckas i det 

laborativa arbetet med konkret material krävs att läraren är medveten om vilka risker och 

möjligheter som medföljer i valet av konkret material (Uttal et al, 2009:158), vilket Lärare A, 

Lärare B och Lärare C också framhöll.  

En potentiell nackdel som genom observation uppmärksammades var när tävlingsinriktade 

elever som kan anses dåliga förlorare lätt triggas igång i och med moment liknande tävlingar, 

exempelvis situationer där elever spelar spel mot varandra, och tappar humöret eller försöker 

fuska sig till vinst. Ingen av de intervjuade lärarna tog upp detta dilemma, så möjligen var 

observerad incident en tillfällighet som inte vanligtvis brukar inträffa. Dock anses händelsen 

relevant att ta med i studien då studien syftar till att bland annat undersöka möjliga nackdelar 

med att arbeta laborativt med konkret material. 

Något Lärare A förde fram tankar kring var att de elever som nått långt i sitt matematiska 

tänkande och hade lätt för matematik drog en skiljelinje mellan att arbeta laborativt med 

konkret material och att plita vidare i läroboken. Dessa elever ansåg inte att laborativ 

matematik med konkret material var ”riktig” matematik, utan det betraktades mer som ett 

lekfullt avbrott. Denna problematik förde Johansson (2016:25-26) ett resonemang kring och 

noterade att eleverna riskerar uppfatta läroboksmatematik och laborativ matematik med 

konkret material ”[…] som två vitt skilda saker, där läroboksmatematik associeras med riktig 

matematik och laborativ matematik associeras med ett avbrott från den riktiga matematiken, 

när det egentligen handlar om olika uttrycksformer för samma ämne”. Resonemanget har fått 

visst erkännande i och med det som uppmärksammats i aktuell studie, dock dras inga 

generaliseringar då studien är av kvalitativ karaktär. Men det är inte ovanligt att både barn och 

vuxna ser matematiken som koncentrerad till läroboksarbete (Anselmsson, 2011:25). I 

synnerhet matematikämnet utgår i stor utsträckning från att arbeta i läroboken (Johansson, 

2001:41). 

 

Sammanfattning  

Här sker en sammanfattning av resultatet genom att återgå till vad som tidigare belysts i 

studien. Att arbeta laborativt med konkret material har visat sig ha både fördelar och 

nackdelar, även om inte alla lärare som intervjuats ansåg nackdelarna väga särskilt tungt. De 

fördelar som lärarna erfarit och som hittills belysts i studien kopplade till litteratur är som 

följer: 

 Konkret material har förmågan att konkretisera det abstrakta i matematiken och kan 

skapa inre bilder av matematik hos eleverna, vilket är ett första steg på resan mot 

abstraktion. 

 Konkret material kan väcka lusten att lära och bygga upp ett begynnande intresse för 

matematikämnet.  

 Konkret material kan tillsammans med andra uttrycksformer befästa elevers kunskaper 

då de får möta ämnet upprepande i flera led. 

 Konkret material som används under laborativa former, gärna i gruppkonstellationer, 

bjuder in till diskussion och kommunikation i högre utsträckning än enskilt arbete 

under tystnad i läroboken.  
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Konkret material ska eleverna få möta i matematikundervisningen i enlighet med rådande 

läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011:67). Att vi lättare lär oss ett ämne om vi finner det vara 

intressant lyfter Rystedt & Trygg (2010:4) och Skolverket (2011b:7). Kommunikationen tas 

upp i två av matematikens fem förmågor (Skolverket, 2011:63) och i kunskapskraven för 

slutet av årskurs tre (Skolverket, 2011:67), vilket innebär att eleverna i undervisningen måste 

ges tillfällen att kommunicera för att kunna arbeta mot mål involverande kommunikation. Att 

matematiken innefattar flertalet olika uttrycksformer som eleverna bör få bekanta sig med 

återkommer i flera källor (Skolverket, 2011:62, 63, 67-71, Skolverket, 2003:55-56, Nyman, 

2011:9, Skott et al, 2010:199) och likt Lärare B nämnde är konkret material ett exempel på 

uttrycksform.  

Nackdelar som uppmärksammats i studien är följande: 

 Allt konkret material leder inte till förståelse, utan det konkreta materialet kan lätt 

förvandlas till leksaker och leklusten väcks istället för lusten att lära. 

 Laborativt arbete med konkret material kan särskiljas från matematikundervisning där 

läroboken står i fokus när de båda arbetssätten egentligen är uttrycksformer för samma 

sak. 

 Att arbeta laborativt med konkret material kan bli högljutt, både i termer av prat och 

störande ljud likt de av tärningar som smattrar mot bänklock. 

 Lärare upplever att det tar tid att observera och dokumentera elevernas arbeten med 

konkret material i bedömningsarbetet. 

 Tävlingsinriktade elever kan tappa humöret i moment som påminner om tävlingar där 

elever till exempel spelar spel mot varandra. 

Tar man dessa för- och nackdelar i beaktande inser man snart att arbetssättet inte ensamt kan 

föra eleverna in i mål. Dokumentation är viktigt, men inte sällan en bristvara i laborativ 

matematik med konkret material (Rystedt & Trygg 2010:31). Samtliga intervjuade lärare 

instämmer i att dokumentationen av det laborativa arbetet med konkret material är oerhört 

viktig för att följa upp elevers lärande och arbetet att styra undervisningen mot målen. Lärare 

B erkänner att detta är något lärare alltid kan bli bättre på, fast poängterar att hen alltid för 

anteckningar som sedan följs upp. Alla deltagande lärare delar förfarandet kring att föra 

anteckningar gällande elevers framsteg och svagheter som uppmärksammas genom att 

cirkulera i klassrummet och iaktta samt samtala med eleverna i arbetet. Anteckningar kan 

fungera som ett redskap i bedömningsarbetet (Kinard & Kozulin, 2012:179). Lärare C 

menade att det är i samtal med eleverna som läraren upptäcker om eleverna förstått eller ej. 

Genom att samtala med eleverna utvecklas inte bara elevernas matematiska förståelse, utan 

läraren kan också upptäcka hur eleverna resonerat och förstått matematiken (Skott et al, 

2010:211). Under en av observationerna iakttogs tydligt hur Lärare D rörde sig runt bland 

elevgrupperna i klassrummet och förde diskussioner med eleverna. Denna sortens 

dokumentation tar tid hävdar Lärare A och Lärare B. Lärare D och Lärare E tipsade om att 

utöver anteckningar också fotografera elevernas arbeten med konkret material för att lättare 

dra sig till minnes om arbetets gång. 

Samtliga lärare är överens om att arbetssättet enligt Lgr 11 ska ingå i undervisningen som en 

av de olika uttrycksformer matematiken inbegriper. Går vi in på kunskapskraven godtagbara 

för slutet av årskurs tre (Skolverket, 2011:67-68) ser vi att eleverna då ska ha grundläggande 

begreppskunskaper inom matematiken. Att kunna använda matematikens begrepp ingår också 

i matematikens fem förmågor som undervisningen ska syfta till att utveckla hos eleverna 

(Skolverket, 2011:63). Användandet av konkret material kan stärka begreppsutvecklingen 
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(NCM, 2008:5-6, Eriksson, 1996:55, Caswell, 2007:17, Skott et al, 2010:199) och bjuda in till 

kommunikation och diskussion (Swan & Marshall 2010:19, NCM, 2008:5). Konkret material 

uttrycks explicit i kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs tre som dels ett sätt att 

beskriva begreppsegenskaper och dels då elever förklarar tillvägagångssätt för lösning 

(Skolverket, 2011:67). Även elever i senare skolår än årskurs tre behöver dock få möta 

praktiskt arbete i matematiken och ges möjligheter att föra resonemang kring arbetet (Nyman, 

2011b:12). Det laborativa arbetet med konkret material kan med fördel användas genom hela 

skoltiden (Balka, 1993:19) och tilltala elever oavsett matematisk kunskapsnivå (Boggan et al, 

2010:5, Utbildningsförvaltningen, 2013:2, D’Angelo & Ilviev, 2012:9). Därför är det viktigt 

att eleverna löpande får möta konkret material på matematiklektionerna, både i tidiga skolår 

och senare. Dock måste läraren ge eleverna utrymme att möta matematiken genom flertalet 

representationer, och inte ensidigt arbeta med enbart ett fåtal, för att de ska ha möjlighet att 

bygga upp matematiska förmågor (Duval, 2006:128). 

 

Resultatet kopplat till teorier om lärande och lärande i matematik 

I bakgrunden gavs en mycket kort introduktion till Jean Piaget och konstruktivismen, Lev 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet samt John Dewey och pragmatismen. Därefter 

riktades fokus specifikt mot matematiken och dess lärandeteorier genom Boaler och Kinard & 

Kozulin som influerats av det sociokulturella perspektivet. Under denna rubrik görs 

kopplingar till tidigare introducerade teorier. 

Jean Piaget och konstruktivismen menar att varje individ konstruerar sin egen kunskap utifrån 

erfarenheter (Halldén, 2011:133). Innan det abstrakta tänkandet är utvecklat, det vill säga före 

den tidpunkt då barnet från tolv års ålder når det slutgiltiga stadiet i mognadsteorin, behöver 

det tillgång till konkreta material för att förstå och tolka fenomen (Säljö, 2010:169). Här kan 

paralleller dras till att i grundskolans tidiga år arbeta med konkret material för att eleverna ska 

kunna tillägna sig kunskaper, något som Lärare A och Lärare C uttryckte som viktigt då unga 

elever ännu inte genom erfarenheter konstruerat inre bilder av den abstrakta matematiken. 

Lärare C lyfte fram att matematiken inte har några egna naturliga bilder, men att det konkreta 

materialet kan fungera som en förlängning av dessa icke existerande bilder. Användandet av 

konkret material i skolans matematikundervisning kan enligt konstruktivismen hjälpa eleverna 

in på vägen mot ett abstrakt matematiskt tänkande (Skott et al, 2010:146). Johnsen Høines 

(2000:113) berättar om Piagets stadieteori och skriver att lärare måste ta i beaktande vilka 

förkunskaper och erfarenheter eleverna har med sig i bagaget och fundera över om eleverna 

nått tillräckligt långt i utvecklingen att de är receptiva för det stoff som läraren tänkt 

introducera i matematikundervisningen. Som redskap för mediering, om vi utgår från Lev 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivets begrepp, ses två typer av verktyg. Dels de 

språkliga, dels de materiella (Säljö, 2010:187). Konkret material i sin fysiska tappning skulle 

utifrån den insikten kunna kategoriseras som verktyg för materiell mediering. Att flitigt 

användande av konkret material kan bidra till konstruerandet av inre bilder och i 

förlängningen leda till förmågan att utföra matematiska operationer utan fysiska artefakter till 

hands hävdar Kinard & Kozulin (2012:27, 118-119) och lyfter kulramen som exempel.  

Ett fenomen som Lärare A lyfte och som kan relateras till det sociokulturella perspektivet är 

då eleverna arbetar parvis eller i grupper och genom samarbete med varandra undersöker sig 

fram till en lösning på givet problem eller uppgift. Också Lärare D betonade vikten av 

samarbete i uppgiften då eleverna parvis konstruerade lerdjur och använde tandpetare som 

ben. Som nyckel till lärande står sociala samspel mellan individer (Säljö, 2010:195, Säljö, 
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2011:171). I detta sammanhang ses alltså det sociala samspelet stå i centrum för elevernas 

strävan mot att reda ut och finna svaret på ett problem eller en uppgift. Här kan möjligen den 

kompetente kamraten agera inom den proximala utvecklingszonen för sin klasskamrat, som 

kanske inte ser matematiken lika klart, och stötta denne i upptäckten av ny matematisk insikt. 

Ett verktyg för mediering kan vara stöttning av medmänniskor i vår omgivning (Kinard & 

Kozulin, 2012:79). 

I det sociokulturella perspektivet lägg stor vikt på språk, interaktion och kommunikation 

(Säljö, 2010:195). För att kunna uttrycka sig matematiskt måste begreppsutvecklingen 

stimuleras (Kinard & Kozulin, 2012:128). Lärare C har noterat att det kan bli högljutt i form 

av prat under laborativa inslag med konkret material, men poängterade att så länge eleverna 

pratade matematik var det acceptabelt. Lärare C ansåg att kommunikationen stärks då 

eleverna arbetar laborativt med konkret material och berättade vidare att eleverna måste få 

prata matematik för att lära sig matematik. En jämförelse drogs av Lärare C till ljudnivån då 

eleverna arbetar i läroboken och konstaterade att det vid sådana tillfällen ska vara tyst. Boaler 

(2011:43, 44, 48) hävdar att det inte är ovanligt att elever agerar passivt under 

matematiklektionerna och syftar då på de traditionella undervisningssituationerna där 

läroboken står i fokus och arbetet förväntas ske under tystnad. Att som lärare ständigt lägga 

fram redan iordningställda koncept i en lärobok missgynnar elevernas fördjupade 

matematiska tänkande och skapar istället ett mekaniskt tänkande med fokus på produkt istället 

för process (Kinard & Kozulin, 2012:117-118). Ingen av lärarna som deltog i intervjuerna 

arbetade enbart utifrån läroboken. Uppskattningsvis arbetade Lärare A, Lärare B och Lärare C 

enligt egen utsago ungefär hälften i läroboken och hälften laborativt med konkret material. 

Lärare D och Lärare E har ännu inte infört lärobok i matematikundervisningen då de båda 

ansåg eleverna än så länge för unga.  

Matematikdiskussioner är viktiga inslag i matematikundervisningen för att eleverna ska få 

ökad förståelse för matematik (Boaler, 2011:50). Lärare A har noterat att elever i 

sammanhang där de tillåts samtala om och redogöra för sina tankegångar inför andra får upp 

ögonen för att det kan finnas flera lösningar än en på matematiska problem eller uppgifter. 

Ibland kan en elevs matematiska förklaring vara lättare för en annan elev att förstå än en 

lärares, samtidigt som den egna förståelsen stärks i förklarandet (Boaler, 2011:51). Lärare C 

ser kommunikationen som en naturlig del av laborativt arbete med konkret material och 

hävdar att det är i samtal med eleverna som läraren har möjlighet att upptäcka huruvida 

eleverna förstått konceptet eller ej. Här kan paralleller dras till vad som kallas ett 

kommunikativt arbetssätt. Det kommunikativa arbetssättet består av komponenter som 

interaktion, kommunikation, resonemang och diskussion i klassrummet. Det är accepterat att 

eleverna ställer frågor och arbetet med problemlösning sker i större utsträckning, till exempel 

med hjälp av konkret material (Boaler, 2011:20, 43-59, 134-157). Lärare A arbetar mycket 

med konkret material när det gäller problemlösning. Till december tillverkar Lärare A en 

julkalender bestående av en uppgift av problemlösande karaktär bakom varje lucka där 

huvudpersonerna i problemen är elever i klassen. Detta uppskattas enligt Lärare A:s 

erfarenhet av elever från första klass till femte klass. 

Intentionalitet i medierande lärandesituationer lyfter Kinard & Kozulin (2012:84-85). Här kan 

en parallell dras till det Lärare C berättade om hur viktigt det är att fånga elevernas 

uppmärksamhet med hjälp av det konkreta materialet som används. Lärare C menade att 

eleverna ska kunna knyta an till det konkreta materialet och att det ska göra eleverna 

uppmärksamma och nyfikna på vad som komma skall. Kinard & Kozulin (2012:87) lyfter 

också mening i medierande lärandesituationer. Att arbetet ska ha tydliga mål och en röd tråd 
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mellan olika arbetssätt som binder matematiken samman för att eleverna ska förstå varför 

något görs ansåg Lärare B som viktigt. Till transcendens, vilket Kinard & Kozulin (2012:85-

86) benämner som en faktor för fördjupat matematiskt tänkande, kan kopplas att Lärare A 

hävdade att elever behöver möta ett innehåll på flera olika sätt för att förstå och befästa 

kunskaperna inom flera områden.  

John Dewey och pragmatismen ansåg att teori och praktik inte ska separeras som vitt skilda 

saker, utan istället ses som likvärdiga och avhängiga varandra (Säljö, 2010:189). Aktiviteter 

och experiment av undersökande karaktär som grundar sig i elevers intressen var 

komponenter som en god undervisning bestod av enligt Dewey (2004:17). Något som 

observerades under en fältstudie där digitala lärresurser användes, men som riktade sig mot 

något högre ålder än lågstadiet, var multiplikation och division som utgår från det bland barn 

och ungdomar populära TV-spelet Minecraft. Vi går inte närmare in på det, eftersom denna 

studie riktar sig till lågstadiet och då främst har siktet inställt på fysiskt konkret material, men 

där gavs ett tydligt exempel på elevnära utgångspunkt.  

I matematikundervisningen går teori i läroboken och praktik med konkret material att förena 

och kombinera hävdar de lärare som intervjuats. Alla lärare som deltog i studien uttryckte 

tankar kring hur kunskaper befästs då vi aktivt jobbar med konkret material och låter handen 

arbeta. Lärare C och Lärare E uttryckte att fler sinnen involveras då vi tillåts arbeta med 

kroppen och händerna undersöker fysiska ting. Abstrakta kunskaper levandegörs då eleverna 

ges möjlighet att arbeta laborativt med konkret material (Säljö, 2011b:175) Genom detta 

aktiva handlande bygger vi kunskap (Sundgren, 2011:104). Men för att kunskaperna ska 

byggas upp och lärande ska kunna ske måste handlingarna som utförs ha tydliga mål 

(Sundgren, 2011:110). Att det måste finnas mål och tydliga ramar kring lektioner som 

innefattar laborativt arbete med konkret material menade Lärare B som också påpekade att 

lärare bör tänka på hur de förmedlar instruktioner till eleverna. Lärare B var noga att betona 

att matematikämnets röda tråd inte får gå förlorad, utan att lärarna måste arbeta för att 

upprätthålla denna länk mellan teori och praktik. Ser lärare till de faktorerna kan Lärare B 

enbart se fördelar med denna typ av praktiskt arbete.  

Dewey såg att undervisningen kunde få ta plats även utanför klassrummet, exempelvis 

utomhus. Lärare A uttryckte önskan om att arbeta mer med utomhuspedagogik än i dagsläget, 

eftersom hen påstod att naturen har mycket att erbjuda. Även Lärare C såg naturen som en 

enorm inspirationskälla. Lärare A var av åsikten att genom elevers möten med matematik på 

fler än ett sätt kan kunskaperna byggas upp genom ett mångfasetterat arbete i flera led. Att 

matematiken har många uttrycksformer och att elever behöver få möta dessa i undervisningen 

pratade Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare E om, fast under olika benämningar. Dewey 

såg alla uttrycksformer som likvärdiga och menade att elever måste möta en variation av 

dessa i undervisningen (Sundgren, 2011:108). Lärare D lyfte fram att en del elever lär bäst 

genom praktiskt arbete med konkret material, medan andra lär sig lika bra utan. Att 

undervisningen i matematik inte enbart ska handla om läroboken, utan involvera fler 

variationer i arbetssätt var ett tankesätt som samtliga intervjuade lärare delade.  

 

Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Baserat på vilka möjligheter och begränsningar som laborativ matematik med konkret 

material kan innebära dras slutsatsen att det konkreta materialet inte ensamt kan stå som 
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bärare för elevers inhämtning av kunskaper. Däremot kan det ses som ett komplement till 

flera olika arbetssätt som tillsammans bidrar till elevers kunskapsinhämtning på en 

helhetsnivå, då arbete kring ett ämnesområde i flera led kan fördjupa elevernas insikt. 

Arbetssättet har tydliga kopplingar till rådande styrdokument och till lusten att lära som 

nämns däri samt till teorier kring både lärande i allmänhet och lärande i matematik.  

Virtuella material har medvetet fått mycket litet utrymme i denna studie då tidsbristen inte 

tillät arbete av mer omfattande karaktär. Därav föreslås att fortsatt forskning görs på området 

hur digitala lärresurser kan användas i matematikundervisningen, med tanke på att vårt 

samhälle tycks bli allt med digitaliserat och eleverna följaktligen måste bygga upp kunskaper 

och erfarenheter kring området. Som fortsatt forskning föreslås också att undersöka hur man 

kan arbeta laborativt med konkret material även högre upp i årskurserna, då detta var något 

samtliga lärare ansåg gynna elevers lärande samtidigt som de hade bilden av att ett sådant 

arbetssätt avtar ju äldre eleverna blir. 

 

 

 

 

 

 

 

Källförteckning 

Aburime, F.E. (2007) How Manipulatives Affect the Mathematics Achievement of Students 

in Nigerian Schools. Artikel i Educational Research Quarterly, Volume 31, No. 1, Sid. 3-15.  

Ahlberg, A. (1995). Barn och matematik: problemlösning på lågstadiet. Lund: 

Studentlitteratur. 

Anselmsson, B. (2011). Vad handlar det om?. I Bergius, Berit (red.). Matematik - ett 

grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs 

universitet. 

Balka, D.S. (1993). Making the connections in mathematics via manipulatives. Artikel i 

Contemporary Education. Volume 65, No. 1, Sid.19. 

Björkdahl Ordell, S (2007) Vad är det som styr vilka etiska regler som finns? I Dimenäs, J. 

(red.) Lära till lärare. Att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Stockholm: Liber AB. 

Clements, D.H., (1999) ‘Concrete’ Manipulatives, Concrete Ideas. Artikel i Contemporary 

Issues in Early Childhood. Volume 1, No. 1. Sid. 45-60.  



41 
 

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet: att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i 

matematik. Stockholm: Liber. 

Boggan, M., Harper S., Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary 

mathematics. Artikel i Journal of Instructional Pedagogies. Volume 3, Sid. 1-6.  

Box, K. & Scott, P. (2004). Early Concepts of Number and Counting. Artikel i Australian 

Mathematics Teacher. Volume 60, No. 4, Sid. 2-6.  

Brown, M.C, McNeil, N.M och Glenberg, A.M (2009). Using Concreteness in Education: 

Real Problems, Potential Solutions. Artikel i Child Development Pespectives. Volume 3, No. 

3, Sid. 160–164. USA: Society for Research in Child Development.  

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. (red.) (2011). Friluftslivets pedagogik: en miljö- och 

utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber. 

Caswell, R. (2007). Fractions from Concrete to Abstract Using "Playdough Mathematics". 

Artikel i Australian Primary Mathematics Classroom. Volume 12, No. 2, Sid. 14-17. 

Carbonneau, K.J., Marley, S.C., Selig, J.P. (2013). A Meta-Analysis of the Efficacy of 

Teaching Mathematics With Concrete Manipulatives. Artikel i Journal of Educational 

Psychology 2013, Volume 105, No. 2, Sid. 380-400.  

Carbonneau, K.J & Marley, S.C. (2015). Instructional Guidance and Realism of 

Manipulatives Influence Preschool Children's Mathematics Learning. Artikel i The Journal of 

Experimental Education, 83:4, Sid. 495-513. 

 

D'Angelo, F. & Iliev, N. (2012). Teaching Mathematics to Young Children through the Use of 

Concrete and Virtual Manipulatives. Bloomsburg University of Pennsylvania. Online 

Submission, 11pp. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534228.pdf  

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur 

och kultur. 

Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of 

mathematics. Artikel i Educational Studies in Mathematics. Volume 61, No. 1-2, Sid. 103-

131.  

Eliasson, A (2013) Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. 

Ely, M (1994) Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar. Lund: 

Studentlitteratur. 

Englund, T (2011) Lärande genom deliberativ kommunikation. I Jensen, M. (red.) Lärandets 

grunder: teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur  

Engvall, M. (2013). Handlingar i matematikklassrummet: en studie av 

undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534228.pdf


42 
 

fokus. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2013. Linköping. http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:660675/FULLTEXT01.pdf  

Eriksson, K.H. (1996). Om barns förmåga att bilda begrepp. I Ahlström, R. (red.) Matematik - 

ett kommunikationsämne. Mölndal: Göteborgs Universitet, Institutionen för ämnesdidaktik. 

Eriksson, H (2015). Rationella tal som tal. Algebraiska symboler och generella modeller som 

medierande redskap. Stockholm: Publit Sweden AB. 

Golafshani, N. (2013). Teachers' Beliefs and Teaching Mathematics with Manipulatives. 

Canadian Journal of Education / Revue Canadienne De L'éducation, 36(3), Sid. 137–159.  

Hajer, M. & Meestringa, T. (2014). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: 

Hallgren & Fallgren.  

Halldén, O. (2011) Piaget – kunskap som meningsskapande. I Forssell, A. (red) Boken om 

pedagogerna. Stockholm: Liber. 

Johansson, B. m.fl. (2001). Hög tid för matematik. NCM rapport 2001:1. Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet 

Johansson, M (2016) Konkret material i matematikundervisningen – bekymmer och 

motsättningar. Högskolan Dalarna: Falun. 

Høines, M.J. (2000). Matematik som språk: verksamhetsteoretiska perspektiv. Malmö: Liber. 

Kaminski, J.A, Sloutsky, V.M och Heckler, A. (2009). Transfer of Mathematical Knowledge: 

The Portability of Generic Instantiations. Artikel i Child Development Pespectives Volume 3, 

No. 3, Sid. 151-155. USA: Society for Research in Child Development.  

Kihlström, S. (2007). Observation som redskap. I: Dimenäs, J. (red.). Lära till lärare. Att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber AB. 

Kihlström, S. (2007b). Intervju som redskap. I: Dimenäs, J. (red.). Lära till lärare. Att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber AB 

Kihlström, S. (2007c). Fenomenografi som forskningsansats. I: Dimenäs, J. (red.). Lära till 

lärare. 

Kinard, J.T. & Kozulin, A. (2012). Undervisning för fördjupat matematiskt tänkande. Lund: 

Studentlitteratur  

Kosko K.W & Wilkins, J.L.M. (2010). Mathematical Communication and Its Relation to the 

Frequency of Manipulative Use. Artikel i International Electronic Journal of Mathematics 

Education, Volume 5, No.2. 

Larsen, A.K (2009) Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Gleerup Utbildning AB. 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:660675/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:660675/FULLTEXT01.pdf


43 
 

Lindqvist, U. (2003). Lusten – lärandets motor. Nämnaren 30 (1), Sid. 7-12. 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0712_03_1.pdf  

Löwing, M. (2004).  atematik n er i nin en  konkreta  e taltnin    n  t  ie a  

komm nikationen l rare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16143/3/gupea_2077_16143_3.pdf  

Löwing, M (2011). Elevers kunskaper i matematik. I Bergius, Berit (red.). Matematik - ett 

grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs 

universitet. 

Malmqvist, J (2007). Analys utifrån redskapen. I: Dimenäs, J. (red.). Lära till lärare. Att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber AB 

McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: NCM, Göteborgs 

universitet. 

McNeil, N.M., Uttal, D.H., Jarvin, L., Sternberg, R.J. (2009). Should You Show Me the 

Money? Concrete Objects Both Hurt and Help Performance on Mathematics Problems. 

Artikel i Learning and Instruction, Volume 19, No.2 , Sid.171-184.  

Nationalencyklopedins hemsida http://www.ne.se/  

Mouwitz, L. & Emanuelsson, G. (2002). DPL 14 Laborativ problemlösning, Nämnaren, 

Tidskrift för matematikundervisning Nr 2. Göteborg: Nämnaren NCM. 
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/3637_02_2.pdf  

Moyer, P.S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach 

Mathematics. Artikel i Educational Studies of Mathematics 47, Sid. 175-197.  

Moyer, P.S. & Jones, M.G. (2004). Controlling Choice: Teachers, Students, and 

Manipulatives in Mathematics Classrooms. Artikel i School Science and Mathematics, 

Volume 104, No.1.  

NCM (2008). En skola i världsklass. Lust och matematik. Göteborgs universitet: NCM. 

http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/lara_matematik.pdf  

Nyman, E (2011). Undervisning och lärande i matematik. I Bergius, B (red.). Matematik - ett 

grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs 

universitet. 

Nyman, E (2011b). En ny chans för matematik. I Bergius, B (red.). Matematik - ett 

grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs 

universitet. 

Olkun, S. & Toluk, Z. (2004) Teacher Questioning with an Appropriate Manipulative May 

Make a Big Difference. Artikel i Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of 

School Teachers IUMPST: The Journal, Volume 2 (Pedagogy). 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/0712_03_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/16143/3/gupea_2077_16143_3.pdf
http://www.ne.se/
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/3637_02_2.pdf
http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/lara_matematik.pdf


44 
 

Pettersson, A. (2003). Baskunnande i matematik. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. 

Puchner, L., Taylor, A., O'Donnell, B., Fick, K. (2008). Teacher Learning and Mathematics 

Manipulatives: A Collective Case Study About Teacher Use of Manipulatives in Elementary 

and Middle School Mathematics Lessons. USA: Southern Illinois University Edwardsville. 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/j.1949-

8594.2008.tb17844.x/epdf 

Riesbeck, E (2011). Lärande i matematik genom redskap. I Bergius, Berit (red.). Matematik - 

ett grundämne. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs 

universitet. 

Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning - vad vet vi?. Göteborg: 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 

Sundgren, G. (2011) John Dewey – reformpedagog för vår tid? I Forssell, A. (red) Boken om 

pedagogerna. Stockholm: Liber. 

Skolinspektionen (2009). Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5. Undervisningen i matematik – 

utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket (2003). Rapport nr 221. Lusten att lära: med fokus på matematik : nationella 

kvalitetsgranskningar 2001-2002. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011). Lgr11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Västerås: Edita. 

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Västerås: Edita. 

Skolverket (2011c). Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och 

matematikverkstäder: en utvärdering av matematiksatsningen. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap: resultaten i koncentrat. Stockholm: Skolverket. 

Skott, J., Jess, K., Hansen, H.C. & Lundin, S. (2010). Matematik för lärare. Delta, Didaktik. 

Malmö: Gleerups Utbildning. 

SOU (2004). Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet.  

Spradley J. (1980) Participant Observation. New York: Holt, Rinehart, and Winston.  

Swan, P. & Marshall, L. (2010). Revisiting Mathematics Manipulative Materials. Artikel i 

Australian Primary Mathematics Classroom, Volume 15, No.2, Sid.13-19.  

Swetz, F. (1996). Matematiken är en del av vår kultur. I Ahlström, R., Bergius, B., 

Emanuelsson, G., Emanuelsson, L., Holmquist, M., Rystedt, E., Wallby, K. Matematik – ett 

kommunikationsämne. Göteborgs Universitet: NCM. 

http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/j.1949-8594.2008.tb17844.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com.www.bibproxy.du.se/doi/10.1111/j.1949-8594.2008.tb17844.x/epdf


45 
 

Szendrei, J. (1996). Concrete materials in the classroom. International handbook of 

mathematics education. Dordrecht: Kluwer.  

Säljö, R. (2010) Den lärande människan. I Lundgren, U.P., Säljö, R., Liberg, C. (red.) 

Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Säljö, R (2011) L.S Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I Forssell, A. (red) Boken om 

pedagogerna. Stockholm: Liber. 

Säljö, R (2011b) Lärande och lärandemiljöer. I Hansén, S. & Forsman, L. 

(red.) Allmändidaktik: vetenskap för lärare. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Taber, Susan B. (2009). Capitalizing on the Unexpected. Artikel i Mathematics Teaching in 

the Middle School, Volume 15, No. 3, Sid. 148-155.  

Utbildningsförvaltningen (2013). Matematikverkstad – både ute och inne. Stockholm: 

Utbildningsförvaltningen. 

http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/%C3%84mnen/Matematik/In

spirationsplatser%20Matematik/Eiraskolan%20Matematik%20ute%20och%20inne.pdf  

Uttal, D.H., O’Doherty, K., Newland, R., Hand, L.L., DeLoache, J.S. (2009). Dual 

Representation and the Linking of Concrete and Symbolic Representations. Artikel i Child 

Development Perspectives, Volume 3, No. 3, Sid. 156-159. USA: Society for Research in 

Child Development.  

Uttal, D.H., Scudder, K.V., DeLoache, J.S. (1997) Manipulatives as Symbols: A New 

Perspective on the Use of Concrete Objects to Teach Mathematics. Artikel i Journal of 

Applied Developmental Psychology. Volume 18, No. 1, Sid. 37-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/Ämnen/Matematik/Inspirationsplatser%20Matematik/Eiraskolan%20Matematik%20ute%20och%20inne.pdf
http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/1%20Nya%20sajten/Ämnen/Matematik/Inspirationsplatser%20Matematik/Eiraskolan%20Matematik%20ute%20och%20inne.pdf


46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 informationsbrev 

 

Information till berörda parter gällande en studie om laborativ matematikundervisning på 

lågstadiet. 

Hej! 

Mitt namn är Maria Johansson och jag läser nu sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning F-3 genom Högskolan Dalarna i Falun. Inom ramen för min utbildning innefattas 

ett examensarbete på avancerad nivå, vilket i mitt fall kommer behandla laborativ matematik 

på lågstadiet. För att färdigställa examensarbetet kommer jag vara i behov av empiriskt 

material i form av klassrumsobservationer och intervjuer med lärare. Jag vill genom detta 

brev informera om aktuellt tillvägagångssätt för insamlandet av empiri för att ni ska kunna ge 

samtycke till att delta som, eller välja att avstå som deltagare i studien. 

I klassrumsobservationerna deltar jag som opartisk observatör under några 

matematiklektioner. Jag kommer att föra anteckningar om vad som händer och sker med 

fokus på laborativ matematik. Jag kommer inte att fotografera individer, däremot möjligen 

material som används under matematiklektionerna i de fall det bedöms relevant. I intervjuer 

med lärare på lågstadiet önskar jag få en inblick i deras erfarenheter, positiva som 

bekymmersamma, rörande laborativ matematik. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
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återge en så korrekt bild som möjligt av informationen som framkommer. Full anonymitet 

utlovas och samtliga deltagare kan när som helst under processen välja att avbryta sitt 

deltagande, och därmed raderas all eventuell insamlad data rörande avbrytande deltagare.  

Insamlad data förvaras på säker plats och de enda som har tillgång till materialet är jag, min 

handledare och examinator på Högskolan Dalarna. Då examensarbetet är sammanställt och 

godkänt makuleras all insamlad data. 

Som lärarstuderande omfattas jag av den yrkesetik som är giltig för alla utbildade lärare. Jag 

kommer också att ta hänsyn till både den generella policy som finns och den eventuellt 

specifika policy skolan har gällande exempelvis tystnadsplikt och fotodokumentationer etc.  

Om du har frågor eller synpunkter gällande klassrumsobservationer och/eller intervjuer av 

lärare är du välkommen att höra av dig till mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand, 

Maria Johansson (lärarstuderande)  Helena Eriksson (handledare) 

Mail: v13mjoha@du.se   Mail: helena.eriksson@edu.borlange.se  

Bilaga 2 intervjufrågor 

 Vad innebär laborativ matematik för dig, hur definierar du begreppet? 

 Innefattar laborativ matematik, enligt dig, alltid fysiskt/konkret material eller inbegrips 

även virtuellt material i begreppet? 

 Har du gått någon utbildning i att undervisa matematik med laborativa metoder? 

 Vad tycker du talar för respektive emot att använda laborativt material i 

matematikundervisningen? 

 Spelar det någon roll vilken sorts konkret material som används i laborativ matematik, 

alltså hur de fysiska artefakterna är utformade? 

 Hur knyter du ihop det laborativa med den abstrakta matematiken, det vill säga det hur 

binder du samman det praktiska med det teoretiska? 

 Kan du se någon koppling mellan läroplanen och laborativ matematik? 

 Läroplanen talar om att skolans undervisning ska främja lusten att lära. Kan laborativ 

matematik kopplas till denna lust att lära? 

 Under vilka former arbetar du med laborativ matematik? Enskilt, grupparbeten, 

helklass, utomhus? 

 Hur ser du på läroboksledd matematikundervisning jämfört med laborativ 

matematikundervisning? Går dessa att kombinera eller bör de hållas separerade? 

 Hur stor del av din undervisning i matematik uppskattar du är läroboksstyrd och hur 

stor del är laborativ, eller går momenten in i varandra? 

 Vad uppfattar du att eleverna har för bild av laborativ matematik? 

 Hur dokumenterar och/eller bedömer du elevernas kunskaper då de arbetar laborativt? 

mailto:v13mjoha@du.se
mailto:helena.eriksson@edu.borlange.se
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 Har du sett om någon särskild elevgrupp tycks föredra läroboksstyrd 

matematikundervisning och/eller om någon elevgrupp föredrar att arbeta laborativt? 

Hur märker du det? 

 Har du någon tanke kring hur långt upp i årskurserna laborativ matematik kan vara ett 

naturligt inslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 checklista för observation 

1. Rum: Beskrivning av den fysiska platsen. Eventuellt med skiss. Görs före 

observationen. 

2. Aktörer: Vilka är deltagarna? Kön och ålder exempelvis. Görs före observationen 

3. Objekt: Beskriv de fysiska artefakter som förekommer. Eventuell skiss eller foto. 

4. Handling: Beskriv vilka enskilda handlingar som utförs. 

5. Aktivitet: Beskrivning av en samling olika handlingar som utförs. 

6. Händelse: Beskrivning av hur aktiviteterna som utförs kan relateras till varandra. 

7. Tid: Berätta om tidpunkten för olika handlingar för att kunna se ordningsföljden på 

dessa. 

8. Mål: Du kan inte exakt veta vad de observerade har för mål, men ge en beskrivning av 

vad du tror målen är. 

9. Känsla: Du kan inte veta exakt vilka känslor de observerade har, men ge en 

beskrivning av vilka känslor du ser uttryckas. Berätta även om dina egna känslor. 
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Bilaga 4 Virtuell Minecraft-matematik  
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Bilaga 5 Frukter och dinosaurier i plast 

 

 


