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Sammanfattning:  
I dagens skola har det givits större plats till den laborativa matematikundervisningen för att 
minska den teoretiska tysta räkningen. Det här kommer studien att fördjupa sig igenom 
frågeställningarna: 
  
·      Vilka laborativa material använder lärare i grundskolans yngre åldrar i 

matematikundervisningen inom addition och subtraktion i Gävleområdet? 
·      Vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av det laborativa arbetssättet i 

matematikundervisningen? Och vad deras upplevelser beror på? 
·      På vilket sätt kan en lektion med ett laborativt material inom området addition och 

subtraktion, skapa a-didaktiska-situationer? 
  
Två metoder kommer att användas för att samla in data för studien: två enkäter och en 
observation genom ett teoretiskt ramverk. Enkäterna visar vilka laborativa material som lärare 
använder i Gävleområdet, samt deras upplevelser kring materialet. Observationen är en 
fallstudie där eleverna får arbeta med laborativt material och resultatet visar att det laborativa 
materialet ökar elevernas kommunikation kring innehållet. Resultatet från undersökningarna 
stärks även av tidigare forskning som tyder på att laborativ undervisning har en positiv effekt 
på elevers kunskapsutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Laborativ undervisning, Laborativt material, Matematikundervisningsmetod, 
Teori av didaktiska situationer (TDS)  
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1 INLEDNING 

Den här rapporten inleds med en beskrivning av varför undersökningen genomförs och dess 
syfte: Att ta reda på hur den dagliga verksamheten med laborativt material inom 
matematikundervisningen i grundskolans yngre åldrar ser ut.  
Studien kommer att fördjupa sig i hur lärare använder sig av laborativt material inom 
matematikundervisning med addition och subtraktion. 
 
Med den här studien vill jag ta reda på hur jag som lärare kan använda mig av laborativt 
material för att göra matematikundervisningen mer konkret för mina elever. Det här för att 
matematik är ett abstrakt ämne med siffror och symboler där tankeprocessen står i fokus. 
Vilket kan vara svårt att förstå och sätta sig in i utan matematiska kunskaper. Det har även 
visat sig att barn mellan 7 till 11 år lever i en konkret-operationell värld, vilket innebär att de 
inhämtar kunskap genom handen till huvudet (Gustafsson, 1982). Därför kan det laborativa 
materialet göra matematiken mer konkret och överskådlig för eleverna, eftersom eleverna får 
lära sig matematik genom ett ytterligare sinne tack vare att de kan plocka, vrida och vända på 
materialet (Rystedt & Trygg, 2013).  
Laborativt material kan även användas för att ge eleverna en ytterligare chans att ge eleverna 
den vägledning och stimulans som de behöver i sitt lärande. Eller som skollagen (SFS 
2010:800) poängterar att eleverna har rätt till: 
 

‘’2 § Att elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål’’ (SFS 
2010:800).  
 
Utifrån det ska en skola för alla formas. Det här sätter en press på lärarna att forma sin 
undervisning så att alla elever ges möjlighet att utveckla sin kunskap. Vi vet alla att det inte 
finns någon mirakelmetod som utvecklar alla individers kunskaper på samma gång. Eftersom 
den ena individen inte är den andra lik och alla lär bäst på olika sätt. Det finns 
undervisningsmetoder som fungerar för många, men långt ifrån alla. Därför behöver lärare 
skapa en variation inom undervisningen, en del av den här variationen kan vara laborativt 
material. Det här för att eleverna får ta del av och lära sig kunskap genom en varierad 
undervisning. Variation inom undervisningen har dessutom visat sig öka elevernas motivation 
och lust att lära, inte minst i matematikundervisningen (Skolverket, 2011).   
 

‘’Eleverna ska genom matematikundervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 
med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 
matematik i vardagliga och matematiska sammanhang’’ (Skolverket, 2018, s. 54).  
 
Genom kommunikation utifrån det matematiska innehållet utvidgas elevernas uttrycksformer 
och begreppsförståelse som kan utveckla deras generaliseringsförmåga, analysförmåga och 
förmåga att dra slutsatser (Skolverket, 2017). I Skolverkets kommentarmaterial till matematik 
(ibid.) framgår även att elevernas diskussioner och reflektioner kan underlättas genom att de 
får använda sig av konkret material, bilder och symboler.  
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Kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) belyser även att matematik är en varierande, 
kommunikativ, kreativ och problemlösande verksamhet som ska väcka nyfikenhet hos 
eleverna för att de ska finna tillfredsställelse och glädje i ämnet. Det ska även poängteras att 
teoretisk undervisning ej bör uteslutas eftersom huvudräkning är den nödvändigaste metoden 
för eleverna att bemästra i framtida sammanhang (McIntosh, 2008). Men eleverna behöver 
ges de verktyg som behövs för att behärska god huvudräkning. 
Undervisningen ska således ge eleverna förtrogenhet att välja och värdera olika strategier för 
att kunna dra slutsatser logiskt utifrån några resultat för att fatta ett beslut. En bidragande 
faktor till en sådan verksamhet skulle kunna vara att arbeta med laborativt material inom 
addition och subtraktion. Trygg (2014) poängterar även att lärare som vet hur de ska använda 
laborativa material i matematikundervisningen kan öka förståelse och nyfikenhet hos 
eleverna. Det här eftersom barn är nyfikna individer som tycker om att förstå syftet med vad 
de håller på med, det främjar en lust hos eleverna att testa och experimentera (ibid.). 
Laborativa aktiviteter i matematikundervisningen har även visat sig ha positiv effekt på ökat 
samspel och kommunikation mellan eleverna som kan gynna deras kunskapsinlärning 
(Hansson, 2011).  
 
Ett problem inom matematikundervisningen som Löwing (2004) tar upp är att mycket av det 
som händer i matematikundervisningen är osynligt för den som inte själv har erfarenheter av 
det som lärare. Det gör att läraren tror att undervisningen är väldigt synlig för eleverna. Fast 
den abstrakta delen av matematiken egentligen inte upplevs synlig för eleverna. Genom 
laborativt material och en didaktiskt genomtänkt undervisningsaktivitet kan lärare göra 
undervisningen synligare och mer konkret och synlig för eleverna (ibid.).  
 
Men hur ser det då ut i den dagliga verksamheten? Hur använder lärare laborativt material i 
undervisningen, och vilka laborativa material använder de?  
Jag har märkt att en del lärare tycker att laborativt material kan distrahera eleverna från att 
förstå syftet med själva materialet. Då eleverna istället för att fördjupa sig i materialet börjar 
att leka med det. Samtidigt som en del lärare också tycker att laborativt material är jättebra för 
att eleverna kan lösa och förstå uppgiften på ett mer abstrakt och tydligt sätt.  
 
 

1.1 Bakgrund 

 Efter resultatet av TIMSS-mätningen år 2007 valde Skolverket att göra en matematiksatsning 
och se hur de kunde förbättra matematikundervisningen inom den svenska skolan. Det här till 
grund för att resultatet i mätningen visade att trenden på svenska elevers kunskapsutveckling 
inom matematik och naturvetenskap var fortsatt på väg neråt (Skolverket, 2008). 
Granskningar som Skolverket gjorde under den här tiden visade att de låga resultaten kunde 
bero på att elevernas tid under matematiklektionerna gick mestadels till enskilt arbete i 
matematikboken. Som i sin tur ledde till en bristande variation i matematikundervisningen. En 
variation som lyfts fram i tidigare kursplaner inom matematik som poängterar att en 
framgångsrik matematikundervisning har en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper inom matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer 
(Skolverket, 1996). 
 
Hansson (2011) påstod under perioden som skolverkets granskning pågick att lärarens fokus 
måste flyttas från att hjälpa den enskilda eleven som kallar på uppmärksamhet till att 
interagera tillsammans med eleverna och innehåll för att skapa förutsättningar för elever att 
lära. Hansson (ibid.) menar även att det är lärarens ansvar för målformulering och att erbjuda 
elever samarbetsuppgifter och individuella strukturerade uppgifter med varierande arbetssätt. 
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Genom det här formades undervisningsmetoder som innehöll mer konkret material för att 
hjälpa eleverna att förstå och utveckla problemlösningsstrategier inom 
matematikundervisningen.  
 
Till följd av granskningen fick skolor i Sverige ansöka om att delta i Matematiksatsningen 
som pågick under tre år (Skolverket, 2011). Under de tre åren som Matematiksatsningen 
pågick fick lärare ökad kunskap om hur de kunde variera matematikundervisningen genom att 
bland annat använda sig av laborativt material. Samtidigt som de fick arbeta med reflektion, 
analys och ökad kommunikation under både planering och lektioner (ibid.). Sveider (2011) är 
inne på samma spår och hävdar att laborativt material kan ge en lustfylld och öppen 
undervisning där interagerande mellan lärare, elev och innehåll har en central roll för 
undervisningen. Genom att använda sig av laborativt material ökar chansen för diskussion och 
resonemang i matematiken betydligt mer än vid den teoretiska undervisningsmetoden. Men 
Hansson (2011) hänvisar till att den teoretiska undervisningen inte ska uteslutas helt och 
hållet då den också är viktigt för variation i elevernas kunskapsutveckling. Däremot kan 
laborativ matematikundervisning göra det lättare för en elev som har svårt att lösa en uppgift 
teoretiskt eftersom det laborativa materialet gör uppgiften mer praktisk och mer konkret.  
 
I senaste TIMSS-mätningen (2015) vände den negativa resultatutvecklingen inom matematik 
och naturvetenskap för svenska elever i årskurs 8 och årskurs 4. Men trots det ligger Sveriges 
resultat under genomsnittet för EU- och OECD-länderna inom matematik. Lärare som deltagit 
i mätningen påstår sig ha god förmåga att undervisa i matematik, däremot anser de att tiden 
för att hjälpa enskilda elever och planering inför lektionerna inte räcker till (Skolverket, 
2015).  
 
Det är många faktorer inom matematikundervisningen som har påverkat den positiva trenden i 
TIMSS-mätningen. Bland annat att lärare ökat deras matematikdidaktiska kunskaper för att 
beskriva matematiskt innehåll. Lärare arbetar även mer för att åskådliggöra olika 
representationsformer, som exempelvis genom användning av laborativt material, bilder och 
symboler som förtydligar talens och räknestrategiernas innebörd inom 
matematikundervisningen. Samt att lärare har börjat arbeta på ett mer kollegialt sätt både i och 
utanför klassrummet (Skolverket, 2017). Exempel på representationsformer är bland annat 
tio-basmaterial, logiska block och geostrip. Att använda dessa material för att ge eleverna en 
varierad matematikundervisning förespråkar även Hattie (2012) och menar att kan ha en 
positiv påverkan för elevernas kunskapsutveckling. Hattie (ibid.) menar att lärande bör ske i 
olika sammanhang, det ska vara både elevnära och utmanande där läraren använder sin 
metakognitiva förmåga för att skapa lärandeaktiviteter för eleverna. Men framförallt ska 
eleverna vara medveten om syftet med aktiviteterna och varför de ska lära sig.  
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2 Litteraturgenomgång 

I avsnittet redovisas det som sägs inom laborativ matematikundervisning i olika typer av 
litteratur som: avhandlingar, forskningsrapporter, populärvetenskaplig litteratur. 
 

2.1 Svårigheter med elevers förståelse av positionssystem 
Vårt hindu-arabiska talsystem som vi använder oss av idag grundar sig i att gruppera och 
räkna i tiotal och att förstå vilket värde och position vardera siffra innebär (McIntosh, 2008). 
Det system som för mänskligheten tog väldigt lång tid att skapa och förstå ska elever idag lära 
sig på bara några år. Det räcker inte endast att förstå siffrorna 0 till 9, utan man ska även 
förstå att i talet 201, står tvåan för 2st hundratal som står för 20st tiotal och i sin tur står för 
200st ental (ibid.). Eleverna ska även för att kunna placera in ett tal på en tallinje förstå vilket 
värde som är störst respektive minst. Vilket många elever har svårt med i positionssystemet. 
Att kunna det här är en viktig grund för att kunna förstå och utföra effektiva beräkningar. 
Några andra exempel över svårigheter som elever kan ha inom positionssystemet som 
McIntosh (ibid.) tar upp är när elever ska räkna in föremål ’’i grupper om tre (tre och tre) men 
räknar föremålen ett och ett och inte tre, sex, nio’’ (s. 24).  
 
Ett annat exempel som McIntosh (ibid.) tar upp är när elever har räknat ihop ett antal föremål 
till exempel 12 ankor. Eleverna vet att det är 12st ankor, men kan inte förklara vad 1 i 12 står 
för respektive 2. 
 
‘’Andra elever har svårt för att addera när det står 200 följt av 4’’ (ibid. s. 24).  
 
Sedan kan elever även ha svårt att dela upp tal mer än i ental och tiotal. Exempelvis 23, där 
eleverna endast kommer på sättet ’’20+3’’ och inget mer. När man egentligen kan dela upp 
talet på hur många olika sätt som helst (12+11, 10+13, 5+18, osv..).  
 
McIntosch (ibid.) förklarar även att uppbyggnaden för elevernas förståelse för 
positionssystemet tar lång tid och behöver många varierade aktiviteter och sekvenser. 
Laborativt material ger i sig inte någon större förståelse för positionssystemets struktur, utan 
det är upp till hur läraren väljer att forma aktiviteterna utifrån det laborativa materialet som 
skapar förståelsen.   
 
Gustafsson (1982) förespråkar att de yngre eleverna inlärning av talraden går att leka fram för 
att sedan få en djupare förståelse för positionssystemets betydelse. I många fall med hjälp av 
antalskort, exempelvis en katt, två bollar, tre glassar, fyra blad och fem blommor. Där 
eleverna får fundera på vilket kort som ska placeras först. Efter lite eftertanke kommer 
eleverna fram till att den ensamma katten ska stå först, men vilket kort visar ett mer än ett? På 
det sättet och genom att jämföra en mer än och en mindre än, kommer eleverna så småningom 
få en grundligare förståelse för talraden som är till grund för all matematikräkning och 
matematikens abstrakta tänk (ibid.). 
 
Gustafsson (1982) har märkt att elever i yngre åldrar är i stort behov av laborationer när de 
arbetar med positionssystem för att få en konkret bild av platsvärdets på siffrornas innebörd. 
Exempelvis så är 51 inte samma som 15 och det menar Gustafsson (ibid.) att läraren kan visa 
med hjälp av multibas-material (entalskuber, tiotalspinnar och hundratalsskivor) som visar 
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ental och tiotal för vardera siffra. Eleverna kan själva laborera med multibas-material för ental 
och tiotal för att bygga siffror och utforska vilket tal som blir vilket (Gustafsson, ibid.). 
  
Exempelvis föreslår Gustafsson (ibid.) att man kan dela in ett A4 i tre fack (hundratal, tiotal 
och ental) för att sedan laborera med hjälp av hundra-skivor, tiotalspinnar och entalskuber. 
Skriver läraren exempelvis 201 på tavlan ska eleven lägga två hundraskivor i 
hundratalsfacket, ingenting i tiotalsfacket och en entalskub i entalsfacket (ibid.). Genom den 
här övningen får eleverna reflektera över och jämföra vilka tal som är störst och bör placeras 
in i vilken ruta. I en sådan här uppgift är det viktigt att läraren tänker på att förmedla vardera 
siffras platsvärde så att eleverna reflekterar kring det och knyter ann till de abstrakta siffrorna 
(ibid.).  
Hundratal Tiotal Ental 

      

Bild för att demonstrera hur man kan dela in ett A4 i tre fack för att förtydliga siffrornas 
platsvärde från Gustafsson (1982).  
 
 

2.2 Vad är laborativ matematikundervisning?  
Gustafsson (1982) menar att laborativ undervisning behövs i skolans yngre åldrar för att 
eleverna ska lära sig samband mellan antal och siffror. Det här för att matematik innehåller ett 
abstrakt språk och att elever i åldrarna 7 till 11 år lever i en konkret-operationell värld. Därför 
behöver eleverna inhämta matematisk kunskap genom laboration för att se samband mellan 
konkreta antal och abstrakta siffror. Vilket kan göras med hjälp av bilder på olika antal 
föremål där eleverna kan se och jämföra antalet (ibid.). Eleverna behöver lära sig att känna 
igen sambanden mellan antalet på bilderna och den siffra som bilden symboliserar.  
Det här för att vid addition lägger eleverna till föremål och vid subtraktion tar eleverna bort 
föremål. Successivt utvecklas eleverna inom matematikens räknesätt. Det vill säga att det 
laborativa materialet i sig är enbart ett föremål, det är genom lärarens val av presentation av 
föremålet som ger det liv (Löwing, 2004). Löwing (ibid.) menar att det är lärarens sätt att 
forma aktiviteten, med stöd från det laborativa materialet, som gör om materialet leder till en 
konkretisering för eleverna eller inte. 
 
Rystedt och Trygg (2013) menar att laborativ matematikundervisning är när lärare inkluderar 
material från två huvudgrupper som är vardagliga föremål och pedagogiskt material. Det är 
inte alltid så lätt att skilja på vilka material som hör till vilken grupp utan det är upp till hur 
läraren väljer att använda materialet som avgör vilken grupp materialet tillhör. Rystedt och 
Trygg (ibid.) tar upp ett exempel med vardagliga föremål som stenar, att de kan få en 
pedagogisk funktion om läraren väljer att undervisa om volym. Genom att använda sig av 
stenarna och ett vattenkärl, där eleverna får släppa ner stenarna i vattnet och samla upp vattnet 
som rinner ur kärlet. Sedan kan eleverna genom att plocka upp stenen se hur pass stor volym 
stenen har genom att jämföra vattnet som rann ur kärlet och det vatten som är kvar. Det här 
sättet visar att vardagliga föremål få en pedagogisk funktion. Lika så menar Rystedt och 
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Trygg (ibid.) att ett pedagogiskt material kan hanteras som ett vardagligt föremål, ’’det som 
avgör vilken grupp föremålet hamnar inom är hur och i vilket syfte det används’’ (s. 20). Det 
är däremot inte lätt för läraren att förutsäga att det laborativa materialet kommer ge eleverna 
förutsättningar för att konkret förstå de matematiska uppgifterna. Därför är det viktigt att 
läraren använder laborativt material som eleverna kan generalisera och utvecklas till en 
matematisk modell som senare kan återanvändas i flera situationer (Löwing, 2004). 
 
Engvall (2013) menar att laborativ matematikundervisning är när laborativt material används i 
undervisningssammanhang. Däremot förklarar Engvall (ibid.) att det laborativa materialet 
används på många olika sätt och det är upp till läraren att forma undervisningen med det 
laborativa materialet. Trenden i Engvalls (ibid.) studie visar att lärarna använde det laborativa 
materialet för att förstärka elevernas förståelse för lärarens demonstration för en uppgift. Det 
materialet som användes mest i studien var bland annat tio-bas-material och tallinjen för att 
visa strategier för hur eleverna kunde räkna mellanled inom subtraktion (ibid.). 
 
 

2.3 Varför laborativ matematikundervisning?  
Engvall (2013) förklarar att laborativ matematikundervisning skapar en bra grund för lärare 
att använda sin analytiska förmåga för att analysera undervisningen och utforma den 
didaktiska verksamheten inom matematik. Rystedt och Trygg (2010) påstår att en didaktiskt 
genomtänkt undervisning och handledning med laborativt material ger en god balans mellan 
olika arbetssätt mellan elevers självständiga utforskande, kommunikation och 
kunskapssökande som bidrar till att en effektiv lärandemiljö uppstår.  
 
Rystedt och Trygg (2010) och Gustafsson (1982) förklarar även att eleverna behöver lära sig 
att översätta från konkret laborativt material och andra konkreta läromedel till abstrakta siffror 
inom matematiken. I kommentarmaterialet till läroplanen för grundskolan för matematik 
(Skolverket, 2017) framgår även att elever ska:  
 
 
 
’’Kunna beskriva ett matematiskt innehåll behöver man ha förståelse för att tal kan uttryckas 
med olika representationsformer, till exempel med hjälp av konkret material, bilder och 
symboler för tal. I förståelse för att tal ingår även att kunna växla mellan olika 
representationsformer’’ (s. 13).  
 
Det framgår även i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018) att eleverna i årskurs 1-3 
ska stifta bekantskap med helhet och del av antal, samt att dessa kan uttryckas genom olika 
representationsformer. Det här bekräftar även Rystedt och Trygg (2013) med de förespråkar 
att laborativ matematikundervisning skapar en variation. En variation för att främja elevernas 
begreppsutveckling eftersom genom att de får bekanta sig med matematiska begrepp genom 
olika uttrycksformer.  
 
Enligt Rystedt och Trygg (2013) och Taflin (2007) har det visat sig att många elever i den 
svenska skolan förknippar matematikämnet med siffror och bokstäver i en lärobok. Taflin 
(ibid.) och Löwing (2004) förespråkar att eleverna behöver få vetskap om att matematik 
handlar minst lika mycket om analys, kommunikation och resonemang om hur man kommer 
fram till lösningsstrategier för ett problem utifrån det laborativa materialet. Liljekvist (2014) 
förespråkar att uppgifter där eleverna har tillgång till lösningsmetoden är mindre effektiv 
eftersom eleverna inte behöver konstruera problemlösningen. Därför menar Liljekvist (ibid.) 
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att det kan vara bra om läraren formar aktiviteter med laborativt material för att stödja 
eleverna i deras kreativa resonemang. Genom att eleverna ges möjlighet att konkretisera deras 
lösningsstrategier för uppgifterna skapar de en djupare förståelse för problemlösningen 
(Löwing, 2004). Om eleverna sedan får visa sina lösningar kan även fler elever skapa en 
djupare förståelse för lösningsstrategier och hur de kan tillämpas i framtida matematiska 
sammanhang (ibid.). Enligt Rystedt och Trygg (2013) kan laborativ matematikundervisning 
hjälpa eleverna att upptäcka den spännande och fascinerande värld av matematik, där det 
framgår tydligt att matematik är så mycket mer än en lärobok. Laborativ 
matematikundervisning lockar alltså fram den nyfikna och kreativa sidan hos eleverna (ibid.).  
 
Det ska inte frångås att läraren är den som formar och bestämmer vad eleverna ska laborera 
och hur de ska förstå och kunna lösa laborationen (ibid.). Eleverna kan även ges möjlighet att 
testa egna lösningar och skapa egna hypoteser genom kreativa tillvägagångssätt. I Engvalls 
(2013) studie visar det sig att i många klassrum ges elever möjlighet att demonstrera sina 
lösningsstrategier för en matematikuppgift. Engvall (ibid.) menar att vid sådana 
demonstrationer kan eleverna använda sig av laborativt material för att förstärka 
klasskamraternas förståelse för elevernas strategi. Den här formen av konkretisering ses som 
väldigt värdefull eftersom eleverna själva får utveckla sina strategier (ibid.). Det gör att 
eleverna frångås att manipulera sig fram till svaret, vilket kan leda till memorering som i sin 
tur kan försvåra för elevernas kunskapsutveckling inom huvudräkning (McIntosh, 2008). I 
Engvalls (2013) studie framgår det tydligt att laborativt material fungerar som en brygga 
mellan den konkreta världen till den abstrakta. Resultatet visar att det laborativa materialet 
används mestadels vid introduktion av ett nytt område inom matematiken. Vid nästa moment 
inom samma område förväntar sig läraren att eleverna ska ha förstått det konkreta tänkandet 
som det laborativa materialet visade, för att sedan övergå till huvudräkning (ibid.). 
 
Rystedt och Trygg (2013) förespråkar att laborativ matematikundervisning går enkelt att 
anpassa utefter den kunskapsnivå som den individuella eleven befinner sig på. Alla elever kan 
arbeta med samma område men med olika talområden eftersom läraren kan variera 
svårighetsgraden på aktiviteten.  
 
 

2.4 Vad har läraren för roll i matematikundervisningen med laborativt 
material? 

Hansson (2011) förespråkar att lärarens huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar för 
alla elever ska kunna inhämta kunskap och utöka sin nyfikenhet för 
matematikundervisningen, så väl inom matematikundervisning med laborativt material och i 
matematikundervisning utan laborativt material. Enligt Piaget (1984) är lärarens uppgift inte 
att överföra kunskap till eleverna, eftersom eleverna inte betraktas som passiva objekt. Det 
som däremot stödjer eleverna i deras kunskapsutveckling är lärarens utformande av aktivitet 
och engagemang, det vill säga hur läraren anpassar aktiviteten för att på bästa sätt kunna 
möjliggöra lärande för eleverna (Hansson, 2011).  
 
Det har framgått att läraren har en central roll i all matematikundervisning och inte minst i 
den laborativa undervisningen (Gustafsson, 1982; Löwing, 2004; Taflin, 2007; Hansson, 
2011; Engvall, 2013; Rystedt & Trygg, 2010; 2013). Det är lärarens ansvar att se till så att 
eleverna förstår vad det är de ska göra och minimera riskerna för ’’hands on – minds off’’ 
situationer, det här menas med att eleverna använder det laborativa materialet men förstår inte 
syftet med varför de använder det. Rystedt och Trygg (2010; 2013) förklarar att dessa ’’hands 
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on – minds off’’-situationer kan minskas genom att läraren formar undervisningen med det 
laborativa materialen genom de tre didaktiska frågorna;  

• Vad ska läras?  
• Varför ska det läras?  
• Hur ska eleverna få möjlighet att lära?  

Genom att läraren besvarar dessa frågor och tydliggör frågorna för eleverna kan elevernas 
medvetenhet och självständighet genom aktiviteten öka (Rystedt & trygg, 2010; 2013). 
Gustafsson (1982) och Taflin (2007) är också inne på att lärarens måste ha en förmåga att 
fånga upp var eleven befinner sig och forma undervisningen utifrån det. Det menar 
Gustafsson (1982) kan vara svårt, då alla elever har med sig olika mycket kunskaper sedan 
tidigare. Därför tycker Gustafsson (ibid.) att lärare kan börja antalsräkna i klassrummet, 
exempelvis på hur många elever som finns, antalet stolar, böcker, röda pennor, osv. Det här 
för att hitta nivån som vardera elev befinner sig på och forma undervisningen utefter det.    

Taflin (2007) beskriver att det är lärarens uppgift att introducera att vara lyhörd vid 
introduktion av en uppgift så att elevernas funderingar och frågor reds ut innan de kan gå 
vidare och lösa uppgiften. Det här för att eleverna ska känna sig motiverade till att finna en 
lösningsstrategi på matematikuppgiften. Taflin (ibid.) nämner även att det är viktigt för att 
elevernas motivation inom matematik ska öka. Känner eleverna att de inte fixar uppgiften så 
minskar automatiskt deras motivation (ibid.).  

Ännu en definition som Rystedt och Trygg (2010) poängterar att det är läraren uppgift att 
lyfta fram och synliggöra så att eleverna får ut så mycket som möjligt av det de lär sig:  

‘’Vår erfarenhet är att det många gånger inte är ‘’kunskap om material som behövs 
utan snarare kompetensutveckling som bidrar till en större medvetenhet om hela den 
laborativa arbetsprocessen med representationer, elevers dokumentation, lärarledda 
diskussioner samt analys och bedömning i syfte att ge elever möjligheter att utveckla 
nyanserade begrepp som successivt kan förädlas’’ (ibid., s. 64).  

Det vill säga, ibland behöver inte läraren förstå fullt ut hur den ska använda det laborativa 
materialet utan det viktiga är att läraren formar undervisningen så att eleverna förstår vad, hur 
och varför de har lärt sig genom det laborativa materialet. Läraren måste alltså vara klar över 
syftet med den laborativa uppgiften och kunna delge den till eleven, så att eleven förstår 
(Rystedt & Trygg, 2010).  

I Löwings (2004) studie visar det sig att lärarens inställning till det laborativa materialet 
påverkar matematikundervisningen. Om läraren inte har någon tro på att aktiviteten med det 
laborativa materialet kommer att ha någon effekt på elevernas kunskapsinhämtning, blir det 
automatiskt att läraren lägger mindre vikt vid den introduktionen av den laborativa delen. 
Lektioner som saknar en grundlig introduktion resulterade enligt Löwing (ibid.) i kaos och 
ingen elev lärde sig något. 

Rystedt och Trygg (2013) förespråkar att en lärare som är väl förtrogen med syftet med det 
laborativa materialet lättare kan ta tillfälle i akt för att utöka användningsområdet och stödja 
eleverna i deras resonemang. Bättre än de lärare som inte har lika mycket förtrogenhet för 
materialet. Rystedt och Trygg (ibid.) menar även att det inte tillräckligt med att läraren endast 
har förmåga att hantera det laborativa materialet om inte läraren tänker på hur materialet kan 
användas för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling under den kommande aktiviteten. 
Rystedt och Trygg (ibid.) menar med det här att inlärning sker på många olika sätt och ibland 
helt individuellt. Därför måste läraren ha förmåga att se och planera aktiviteter utefter hur 
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eleverna lär sig och inte utifrån hur läraren bemästrade kunskap med det laborativa materialet. 
När läraren formar undervisningen utefter hur eleverna lär sig väcks en nyfikenhet hos 
eleverna för att lära sig mer eftersom aktiviteten upplevs utmanande men också intressant från 
elevernas perspektiv (Rystedt & Trygg, ibid). I anknytning med det här menar Liljekvist 
(2014) att en av lärarens uppgifter också är att få eleverna att se behovet av att förstå 
sambandet med att strategier för problemlösning även kan användas vid senare tillfällen. 
Däremot menar Liljekvist (ibid.) att det inte är enkelt då en del elever endast lär sig en 
lösningsstrategi mekaniskt utan att förstå grundprincipen med strategin. För att minimera 
sådana situationer förespråkar Liljekvist (ibid.) att läraren ska forma undervisningen så att 
eleverna kan föra kreativa resonemang och på så sätt uppnå en djupare förståelse inom den 
matematiska problemlösningen. Taflin (2007) stödjer Liljekvists (2014) resonemang då Taflin 
(2007) förespråkar att läraren ska följa upp elevernas lösningar och hjälpa eleverna i deras 
metakognitiva tänkande och förståelse av val av lösningsstrategi för den aktuella uppgiften. 
Det som även ses som väldigt aktuellt för att minimera mekaniskt memorerade 
lösningsstrategier är klassdiskussioner där eleverna själva får redovisa sina val av 
problemlösningsstrategier och reflektion kring varför de valt den (Liljekvist, 2014).  
 
I undervisning med laborativt material menar Rystedt och Trygg (2013) att användning av 
laborativt material inte ska vara tidsbundet eftersom elever befinner sig på olika kognitiva 
kunskapsnivåer, vissa elever har redan lärt sig och behöver inte laborativt material i samma 
utsträckning som andra elever. Men för de elever som redan förstått syftet med det laborativa 
materialet kan materialet användas för färdighetsträning och ytterligare utmanande 
experiment. Rystedt och Trygg (ibid.) säkerställer att det är upp till läraren att bedöma när ett 
laborativt material ska användas och inte.  
 
 

2.5 Möjligheter och begränsningar med laborativt material  
Det händer att elever laborerar med laborativt material på ett mekaniskt sätt, då de endast 
förstår det ytliga lärandet. Det här menar Rystedt och Trygg (2013) att kan bero på att läraren 
och eleven tolkar materialet olika och därför missuppfattar eleven syftet med materialet. Det 
Rystedt och Trygg (ibid.) menar att läraren kan tänka på i en sådan situation är att forma 
aktiviteten så att eleverna har en tanke kring materialet medan de utför aktiviteten. Ett 
exempel som tas upp är om eleverna väger olika föremål utan att tänka på hur de faktiskt 
känns i handen. Då missar de sambandet mellan att små föremål faktiskt kan väga mer är stora 
föremål. Det gör att eleverna mest troligt inte kommer skaffa sig nya insikter om att storlek 
och vikt kan variera (Rystedt & Trygg, 2013). För att minimera sådana situationer förespråkar 
Rystedt och Trygg (ibid.) att läraren bör följa upp elevgrupper, planera, reflektera, analysera 
och utföra tankeväckande reflektion med eleverna. Det som även påverkar elevernas 
möjlighet att nå olika kunskapsnivåer är lärarens didaktiska kunskaper kring det laborativa 
materialet. Rystedt och Trygg (2013) menar även att det är till fördel om läraren stiftar 
bekantskap med det laborativa materialet innan denne utför undervisningen. Så att läraren 
själv är förberedd på vilka missuppfattningar som för eleverna skulle kunna uppstå och har 
kunskap om hur de kan hanteras (Rystedt & Trygg, 2013).  
 
Rystedt och Trygg (2010; 2013) poängterar en svårighet som kan uppstå med laborativt 
material kan vara att eleverna kan se annat syfte med materialet än vad som kanske var 
tanken. Som tidigare nämnts pratar även Rystedt och Trygg (ibid.) om ’’hands on’’ och 
’’minds off’’-situationer där läraren inte delegerat uppgiften tillräckligt noga så att eleverna 
bara genomför uppgiften med laborativa material utan att förstår vitsen med den. Det är 
nödvändigt att läraren hjälper eleverna att se samband mellan det laborativa materialet och 
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den matematiska idén. Men det är också viktigt för läraren att förstå att elever skiljer sig åt 
och behöver använda laborativt material på olika sätt (Rystedt & Trygg, 2013). En elev kan 
välja lämpligt material för uppgiften bäst själva, medan en andra elev kan behöva vägledning 
för rätt material och för en tredje elev bemästrar och förstår uträkningen och gör det bäst med 
papper och penna, det som Rystedt och Trygg (ibid.) menar är att alla elever är i olika behov 
av laborativt material. Däremot en begränsning som Liljekvist (2014) tar upp är om läraren 
inte är uppmärksam när eleven väljer laborativt material, vilket kan leda till att eleven väljer 
det material som eleven känner sig säkrast med, men som kanske inte alls är lämplig för 
problemlösningen. Ett exempel som Liljekvist (ibid.) berättar om är en elev som alltid 
använder och ser tal i pengar. När eleven ska arbeta med positionssystem förstår inte eleven 
talens platsvärde. Eftersom eleven endast sorterade in tal i pengar vilket ledde till att 
matematikbokens räkneuppgifter väldigt svåra att förstå. För att utöka elevernas förståelse för 
problemlösningsstrategier föreslår Liljekvist (ibid.) att läraren kan fokusera på att lära ut flera 
olika kreativa matematiska resonemang, där eleverna får bekanta sig med och vara delaktiga i 
resonemangen för att lära sig lösningsstrategier där de ser samband och strategier i 
problemlösningsstrategierna.   
 
Ibland används även laborativt material på fel sätt, genom att eleverna kan bli uppmanade till 
att koppla en viss färg till en viss siffra. Vilket Rystedt och Trygg (2010) förespråkar att lärare 
bör vara observant när man tillämpar cuisenairestavar inom addition då elever kan ha 
memorerat att den gula staven symboliserar talet 5. Byter stavarna färg så kan det bli krångligt 
för eleverna att förstå att antalet minskar. Rystedt och Trygg (ibid.) förespråkar därför att det 
ibland kanske är bättre att använda byggbara kuber vid additionsuppgifter, där eleverna 
konkret urskiljer antalet oavsett färg. Det här kopplar Rystedt och Trygg (2013) bland annat 
till yngre elever. Istället föreslås det att yngre elever gynnas av att laborera med kuber som 
kan sättas samman och ta isär för att få en övergripande förståelse för ental och tiotal (ibid.). 
Det kan bli krångligt för yngre elever att förstå sambandet genom exempelvis färdiga tio-
stavar och hundra-plattor (ibid.).  
 
Vid en del tillfällen använder lärare laborativt material endast för att demonstrera en uppgift, 
då kan det lätt hända att materialet stannar kvar framme vid katedern och eleverna får själva 
inte bekanta sig med det laborativa materialet (Rystedt & Trygg, 2013). Vilket kan bero på att 
läraren glömmer att det laborativa materialet är främst för eleven. Däremot är laborativt 
material ypperligt att använda vid demonstrationer (Rystedt & Trygg, ibid). Engvall (2013) 
har också uppmärksammat i sin studie att en del lärare använder laborativt material mer 
sporadiskt och i sådana situationer använder inte eleverna det. I ett klassrum där Engvall 
(ibid.) utför sin studie ses laborativt material i första hand som hjälpmedel till elever som inte 
förstår. Det leder till att matematiken ses som en verksamhet för hjärnan och inte som ett 
praktiskt ämne (ibid.). 
I Löwings (2004) studie visade det sig att några lärare inte synliggjorde den didaktiska idén 
med aktiviteten för eleverna. Det gjorde att eleverna fick svårt att upptäcka de matematiska 
begreppen som ingick i aktiviteten. Hade lärarna istället tydliggjort den didaktiska idén med 
aktiviteten hade eleverna enklare förstått att de matematiska begrepp och syftet för aktiviteten 
(Löwing, ibid.). 
 
Inom subtraktion visar det sig I Rystedt och Tryggs (2010) rapport att elever kan ha svårt att 
förstå hur en-tal och tio-tal kan hänga ihop. De berättar om ett exempel där lärare bundit 
samman glasspinnar, där en bunt innehåller tio glasspinnar och symboliserar ett tiotal. Läraren 
skulle förklara 53 – 25 = 28 och att de därför behövde växla. För att förtydliga uträkningen 
tog läraren isär en totals-bunt så att eleverna fick se att ett tiotal är samma som tio ental som I 
sin tur underlättade för eleverna att få fram rätt svar (Rystedt & Trygg, ibid.).  
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I Engvalls (2013) studie visar sig att lärare använder laborativt material för att demonstrera ett 
specifikt moment som upplevs krångligt för eleverna. Det här i ett exempel där eleverna ska 
utföra subtraktion med hjälp av strategin ’’att räkna uppåt’’. 
 
Exempelvis uppgiften: 234 – 145 = 
 
Läraren visar med hjälp av tallinjen vilket som är närmsta tiotal från 145. Det eleverna 
behöver göra är att addera 5 för att få 150. Efter det momentet visar läraren hur eleverna 
kommer fram till närmsta hundratal på tallinjen, vilket visar att eleverna ska addera 50 för att 
komma upp till 200. Nästa steg blir att addera 34, för att komma upp till 234 på tallinjen. 
Sedan adderar läraren tillsammans med eleverna ihop 5+50+34= 89 (Engvall, ibid.). 
 
 
 

Johansson (2011) har även uppmärksammat svårigheter vid uträkning med uppställning i 
addition och subtraktion är att eleverna lätt kan glömma bort att tänka på talens innebörd och 
vilken siffra som står för vad. Exempelvis vid uppställning med subtraktion:  
 
  51 
- 48 
  17 
 
När eleverna har räknat så här kan det enligt Johansson (2011) bero på att de har glömt bort 
vad de två talen betyder och endast tänkt på proceduren över hur man kan lösa uppgiften 
genom subtraktion. De förstår att 5 tiotal subtraherat med 4 tiotal är lika med 1 tiotal. De är 
även medvetna om att 1 ental subtraherat med 8 ental inte går. Men byter de plats på 8:an och 
1:an blir uträkningen av entalen 7. Alltså blir svaret enligt eleven 17.  
 
Johansson (ibid.) förespråkar att läraren här hade kunnat arbeta med tallinje för att eleven 
skulle kunna komma fram till att svaret 17 inte är rimligt. Vid uppställning av talen 48 och 51 
på tallinjen syns det att 17 inte stämmer överens med avståndet. Avståndet mellan 48 och 51 
är alldeles för litet och kan enkelt kontrollräkna avståndet och få fram att svaret blir 3 
(Johansson, ibid.). Eller som Rystedt och Trygg (ibid.) förespråkar som innan att eleverna 
behövt arbeta med att förstå innebörden av ental, tiotal och hundratal.  
 
Det som ibland kan glömmas bort är att en del laborativa material så som spelmarkörer och 
flerfärgade kort kan fylla flera syften för exempelvis mönster, ramsräkning, platsvärde, 
aritmetik och många fler områden. Den allsidiga funktionen kan utmana elevernas kreativitet 
för att hitta fler arbetsområden för materialen (Rystedt & Trygg, 2013).  
 
Men bara för att det finns en uppsjö av laborativt material så bör lärare enligt Gustafsson 
(1982) vara försiktig så att de inte använder allt för många olika laborativa material för 
samma område. Gustafsson (ibid.) pratar om det sammanhängande laborativa materialet 
’’räknelappar’’ där entalskuber bygger upp ental till tiotal och tiotal till hundratal för att öka 
elevernas förståelse för hur ental, tiotal och hundratal samverkar. Tiostaplarna i sig bygger 
ihop hundratal som bildar hundraskrivor. Hundraskivorna bildar i sin tur tusental, som är 
tusenkuben. Området som undervisas i kan alltså utvidgas svårighetsmässigt utan att byta 
laborativt material (Gustafsson, ibid.). Det menar Gustafsson (ibid.) är bra om eleverna först 
får bemästra och förstå syftet med ett laborativt material för att sedan gå vidare och utveckla 
kunskap med laborativa material.  
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Engvalls (2013) studie visar även på att de deltagande eleverna hade en positiv inställning till 
att arbeta med laborativt material. Men lärarna lät eleverna som räknat färdigt sina uppgifter 
använde det laborativa materialet för att utföra andra matematikaktiviteter. Att arbeta med 
laborativt material sågs alltså som en belöning för de elever som var snabba under lektionen 
(ibid.).  
 
Det finns även flera fördelar med att använda sig av laborativt material i inledningsfasen i 
elevers matematiska utveckling och enligt Johansson (2011) bör laborativt material aldrig 
förbjuds. Men han menar även att det finns flera anledningar att övergå från den konkreta 
världen eftersom den konkreta världen kan hämma elevernas utveckling av 
huvudräkningsstrategier. Rystedt och Trygg (2013) förespråkar att det kan vara bra vid 
introduktion av ett nytt område att använda sig av ett laborativt material, så att eleverna 
förstår det som grund. När läraren märker att eleverna har bemästrat syftet med det laborativa 
materialet kan eleverna få befästa ny bekantskap med andra laborativa material för samma 
område. Rystedt och Trygg (ibid.) menar att variation med laborativt material så småningom 
ökar elevernas förståelse för det abstrakta tänket som matematiken egentligen består av. Så 
småningom menar McIntosh (2008) att eleverna ska bemästra den abstrakta huvudräkningen 
och förstå hur algoritmers grund. McIntosh (ibid.) menar att huvudräkning är den viktigaste 
räkningen som eleverna bör kunna. Därför är det enligt Johansson (2011) viktigt att främja 
elevernas reflektion för vad det är som leder fram till svaret på uppgiften så att eleverna 
lättare kan förstå och utföra uträkningar med högre tal inom addition och subtraktion.  
 
 

3 Teoretisk utgångspunkt - Teorin om didaktiska situationer 

Det här avsnittet behandlar den teori som den här studien kommer utgå från i analysen av det 
insamlade data vid observationen.  

Den teori jag kommer att använda är teori om didaktiska situationer skapat av Guy Brousseau 
(Brousseau, 1997). 

Det som Brousseau teori förespråkar är att läraren ska utforma didaktiska- och a-didaktiska 
situationer. I dessa situationer kan elever genom lärarens information kring aktivitet, utföra 
aktiviteten och lära sig genom interaktion med miljön och få direkt respons från miljön. (jag 
kommer att förklara begreppet senare där jag ger definition till de orden som Brousseau har 
skapat).Didaktisk situation är alltså ingen undervisningsmetod utan en teori för att genom 
planering forma undervisningen. I en didaktisk situation är fokus riktas mot att utöka 
elevernas kunskapsutveckling där läraren är närvarande i hela processen (Hansson, ibid.). Det 
utformar situationerna är det konstruktivistiska perspektivet där elevernas interaktion med 
miljön utformad av läraren är en stor del av processen för kunskapsutveckling (Brousseau, 
1997). I didaktisk situation kan en a-didaktisk situation uppstå. När en a-didaktisk situation 
uppstår är elevens agerande självständigt och deras nyfikenhet för att utföra problemlösningen 
är centralt för deras lärande. Utifrån Brousseaus teori läggs stor vikt vid att eleverna utför det 
självständiga arbetet med direkt respons från miljön för att utveckla sin matematiska kunskap. 
Läraren ska alltså ta ett kliv tillbaka och inte påverka eleverna i den här processen. Istället kan 
läraren påverka de didaktiska variablerna genom att höja eller sänka svårighetsgraden på 
aktiviteten.  
 
Det är alltså inte läraren som gör att eleverna inhämtar kunskap, utan läraren genom att forma 
aktiviteten skapar förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Läraren har alltså inte 
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makt över hur eleverna lär sig. I Brousseaus mening är det elevernas individuella ansvar, 
engagemang och val av strategier som är till grund för deras kunskapsinhämtning som 
påverkar deras kunskapsutveckling (Brousseau, 1997; Hansson, 2011).  
För att kunna ge läsaren en bättre förståelse, kommer jag här att beskriva de nyckelord som 
utformar Brousseaus teori. 

Icke-didaktisk situationer: en situation där lärande uppstår utan att det var syftet det vill 
säga där lärande uppstår i en situation utanför skolan. Exempelvis att barnet lär genom lek och 
experiment. Syftet i en sådan situation är alltså inte att lära utan barnet själv leker sig 
omedvetet till kunskapen (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010).  

Didaktiska situationer: Det som Brousseau menar med ‘’teorin om didaktiska situationer är 
när eleverna interagerar med en miljö som består av den fysiska omgivningen,t. ex.  läraren, 
andra elever, lärarens förklaringar m.m. Den miljö som iscensätter elevernas aktivitet är av 
särskilt intresse eftersom läraren kan påverka den genom sin planering (Skott et. al, 2010, s. 
387)’’. 

Ett exempel på en didaktisk situation som Brousseau tar upp är ett undervisningstillfälle med 
barn mellan 2 till 7 år. Uppgiften (en komponent av miljö) för de här barnen blir att hämta lika 
många penslar som de fått färgkoppar. Det här för att lära sig antalsräkning.  

‘’Läraren säger: Vi har färg i de här små kopparna. Du ska hämta några penslar så att det finns 
en till varje kopp. Du ska hämta alla penslar på en gång, och det ska stämma med en pensel till 
varje kopp. Om det inte stämmer, ska du gå tillbaka med alla penslarna och försöka igen. Om du 
kan göra det, även om det är många färgkoppar och penslar, så har du visat att du kan räkna’’ 
(Brousseau, 1999, s. 8).  

Uppgiften blir svårare efter hand då läraren väljer att öka antalet koppar för eleverna, i sin tur 
leder det till fler penslar och högre antalsräkning. Eleverna får använda sig av representationer 
av antalet färgkoppar. Representationerna kan vara att eleverna räknar med hjälp av fingrarna 
eller ritar kopparna på ett papper, för att sedan gå och hämta penslarna. Miljön ger alltså en 
“respons” till eleverna (se miljö). För att öka svårighetsgraden ytterligare, ska eleverna parvis 
bestämma en som ska rita representationen av ett antal koppar och den andra ska med hjälp av 
representationen (bilden) avkoda antalet färgpenslar som behövs. Läraren förklarar att om de 
kan rita rätt representationsformer, avkoda och komma tillbaka med rätt antal penslar har de 
visat att de har behärskat antalsräkningen. (Scott et. al, 2010). 

Miljö: Miljön i det här exemplet är uppgiften, lärarens förklaring, representationerna, 
färgkopparna, penslarna och klasskamrater som eleverna tillsammans arbetar med. Miljö kan 
därför beskrivas som allt som eleven interagerar med under utförandet av uppgiften.  

Didaktiska kontrakt:  
Didaktiska kontrakt bygger på ömsesidiga förväntningar som finns mellan elever och lärare. 
Eleverna förväntar sig att läraren har lärt eleverna den strategin som behövs för att räkna ut en 
uppgift. Likaså förväntar sig läraren att eleverna kan tillämpa den strategi för att lösa 
uppgiften på bästa sätt. Det didaktiska kontraktet syns endast när det bryts, t.ex. då eleverna 
valt fel strategi för att lösa uppgiften och därför fått ut fel svar. Men läraren kan även bryta 
kontraktet genom att välja en för hög svårighetsgrad på uppgiften (ibid.). Ett exempel på en 
situation där det didaktiska kontraktet syns som Brousseau tar upp är:  
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‘’Gaël är en pojke som har en hel del svårigheter med matematik. /…/ Vid ett tillfälle, då Gaël 
var 8½ år gammal, ger hans lärare honom ett problem att lösa: På en parkering står 57 bilar. 
24 av bilarna är röda. Ta reda på antalet bilar på parkeringen som inte är röda.  

Gaël funderar och säger: ‘’Jag ska göra som läraren lärt mig’’. Han ställer upp 57 + 24 i en 
vanlig additionsalgoritm och får 81 - precis som han gjort under den senaste tiden av 
undervisning. /…./ Enligt Brousseau försöker Gaël avkoda situationen under en 
standardprocedur som klassen arbetat med. Gaël bygger alltså sin aktivitet på förväntningan 
om att det som läraren visat honom är vad han behöver för att lösa uppgiften (Scott et al., 
2010, s. 379-380).’’  

Gaël ser det läraren säger som auktoritet. Det leder till att Gaël tror att det är den räknestrategi 
som läraren nyss har visat ska användas för att lösa uppgiften på ett korrekt sätt. Visst är det 
lärarens uppgift att undervisa och det har Gaël förlitat sig på. Därför blir Gaëls svar felaktigt 
när han inte har lärt sig att analysera och se vilken räknestrategi som är lämplig för uppgiften 
utan istället förlitar sig på att det läraren har visat måste vara rätt (ibid.).  

  

Metakognitiva skiften: Metakognitiva skiften sker när eleven inte förstår syftet med ett 
laborativt material. Ett exempel på det här i en situation med färgkoppar är om eleven 
använder ett papper för att avkoda hur många koppar som finns med. Men istället för att hitta 
en lämplig representation börjar eleven rita något helt annat på pappret, eftersom eleven 
missförstått syftet med hur man ska använda representationen.  
 
A-didaktisk situationer: Enligt Brousseau kan en a-didaktisk situation uppstå i en didaktisk 
situation. En a-didaktisk situation bildas genom att eleverna autonomiskt interagerar 
tillsammans med miljön genom att få respons därifrån och inte från läraren. Likt det tidigare 
exemplet med färgkopparna, agerar eleverna och hämtar lika många penslar som antalet 
koppar. När eleverna kommer tillbaka med penslarna kan de direkt se om de valt rätt antal 
penslar utan att behöva påverkas av lärarens resonemang. Har eleverna hämtat fel antal 
penslar får de pröva en ny strategi för aktiviteten (ibid.).  

Fundamental didaktisk situation: I en fundamental situation utvecklar eleverna den mest 
lämpliga strategin för den centrala situationen. Den strategin som eleverna utvecklar kan även 
kallas för vinnandestrategi för den specifika situationen. I exemplet med färgkopparna uppstår 
fundamentala didaktiska situationen när eleverna engagerar sig i antalsräkningen av 
färgkopparna och finner en central och lämplig strategi för att lösa uppgiften. Den vinnande 
strategin kan exempelvis vara att använda fingrarna för att räkna kopparna, ett finger 
symboliserar en kopp och så vidare (ibid.). 

I den här studien kommer en observation att utföras. Observationen handlar om att försöka 
skapa en a-didaktisk situation utifrån en didaktisk situation.  

 

3.1 Teoretiska ramverk: 

I observationen som utförs i studien kommer jag som forskare genom en didaktisk situation 
försöka framställa en a-didaktisk situation. För att förtydliga händelseförloppet kommer här 
nedan en fördjupning av de situationer som händelseförloppet kommer att innehålla och även 
en bild på hur utformningen av aktiviteten kommer att se ut: 
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Figur 1 förtydligar lärandet i Brousseaus mening; samspelet mellan lärare – miljö – elev i en a-didaktisk situation 
(inspirerat av Skott et al, 2010 s. 394; Chamorro, 2003, s. 51). 
 
I en a-didaktisk situation använder sig läraren av didaktiska variabler som är bland annat den 
svårighetsgrad läraren bestämmer på den kommande aktiviteten.  
De didaktiska variablerna påverkar och förändrar miljön.  
 
Miljö - är allt som påverkar eleverna under aktiviteten, exempelvis lärarens förklaringar, 
laborativt material, klasskamrater, resonemang och aktiviteten. Eleverna agerar gentemot 
miljön och få en direkt respons därifrån.  
Läraren kan gå in och variera de didaktiska variablerna under aktivitetens gång, exempelvis 
höja och sänka svårighetsgraden på aktiviteten utefter elevernas behov och 
kunskapsutveckling.  
 
Händelseförloppet under en didaktisk situation där en a-didaktisk situation uppstår kan delas 
in i kommande situationer:  
 
Lärarens interaktion med didaktiska variabler:  
 
Situation av delegering – Läraren förklarar aktiviteten, men inte hur eleverna ska lösa 
uppgiften som aktiviteten innehållet. Läraren förklarar “reglerna” för t.ex. ett spel ( som är del 
av miljön). Eleven förstår vad uppgiften utgår från, tar till sig uppgiften och blir intresserad av 
att tackla den. Läraren delger alltså ett strukturerat ramverk i form av spelregler för aktiviteten 
som eleverna ska utföra. Läraren förklarar dock inte hur eleven ska lösa uppgiften. Utan hur 
eleverna ska lösa uppgiften ska de komma fram till själva.   
  
Interaktion med miljön: 
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Situation av auktion (agerande) – Eleven provar vad som händer utifrån instruktioner som de 
fått från läraren. Eleven får direkt respons från miljön och lyssnar, analyserar och diskuterar 
vad som händer. Eleven skapar förståelse för hur problemlösningsstrategin ska gå till och kan 
självständigt och direkt kontrollera samt se om lösningen kommer fungera eller inte.   
 
Situation av formulering – Under formulerings situationen resonerar eleven om hur de kan 
lösa uppgiften, för att sedan förklara hur gissningarna har gått till. Den här situationen kan 
uppstå i både didaktiska och a-didaktiska situationer beroende på hur pass självständig eleven 
klarar att föra kommunikationen. Självständigheten kan även påverkas av (lärarens val av) 
svårighetsgrad på frågeställning till uppgiften i fråga. 
Formulering innebär även att eleven använder tillgängliga representationer tex färgkoppar för 
att förklara den resonemang-process som eleven kommit fram till. Ibland när läraren finner 
det passande kan läraren utmana eleven i sitt tänkande vid formulering.   
 
Situation av validering - Eleven testar sina antaganden och skapar argument. Elevens 
hypoteser underbyggs, bevisas eller motbevisas med argument och eventuellt fler försök görs. 
Det här kan liknas med ett ’’akademiskt seminarium’’ där läraren håller diskussionen aktiv. 
 
Situation av institutionalisering - sammanfattning av lektion/utförd aktivitet, läraren stannar 
upp aktiviteten och blickar tillbaka på händelseförloppet tillsammans med eleverna, för att 
fånga upp de elever som inte hängt med i vad de har lärt sig under lektionen. Vilket ökar 
elevernas medvetenhet om vad de har lärt sig (Skott et al., 2010). Skott et al. (2010) menar 
även att läraren kan använda institutionaliseringen för att introducera framtida aktiviteter och 
hur den nyvunna kunskapen som eleverna lärt sig kan vara till nytta inför de kommande 
aktiviteterna. 
 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur lärare använder sig av laborativt material inom 
matematikundervisning inom addition och subtraktion. Känner lärarna sig bekväma med att 
arbeta med laborativt material? Kommer eleverna lösa matematiska problem själva och 
autonomiskt med stöd från det laborativa materialet utan lärarens påverkan? Det vill säga, 
kommer en A-didaktisk situation att uppstå? Det leder in oss på frågeställningarna för den här 
studien som är:  
 
 

1. Vilka laborativa material använder lärare i grundskolans yngre åldrar i 
matematikundervisningen inom addition och subtraktion i Gävleområdet? 

2. Vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av det laborativa arbetssättet i 
matematikundervisningen? Och vad deras upplevelser beror på? 

3. På vilket sätt kan en lektion med ett laborativt material inom området addition och 
subtraktion, skapa a-didaktiska-situationer? 
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5 METOD 

I det här avsnittet kommer tillvägagångssättet för studiens utformning att presenteras genom 
urval, datainsamlingsmetoder, procedur och analysmetod. Urvalet beskriver jag hur många 
som deltagit i studien och hur jag valt ut deltagarna. I datainsamlingsmetoder går jag djupare 
in på vilka metoder jag använt för att samla in data och redovisar dem. Under procedur 
kommer det framgå hur jag rent praktiskt och i detalj har gått till väga för att utföra studierna 
som rapporten innehållet. Under analysmetoder beskriver jag vilka metoder jag använt för att 
utföra analysen av insamlad data.  
 

5.1 Urval 
Undersökningen riktar sig till grundskollärare som är verksamma i årskurs f-3. I de 
undersökningar som jag utfört har jag sökt svar på mina frågeställningar som handlar om 
upplevelser av och vilka laborativa material som lärare använder sig av i 
matematikundervisningen i årskurs f-3.  
 
Eftersom mitt examensarbete bygger Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
forskningsetik (Johansson & Svedner, 2010) vid examensarbeten, har de som deltagit i 
studien fått ta del av: ’’ 

• rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 
undersökningens syfte. 

• hänvisningar till hur de kan kontakta mig när som helst för att ställa frågor om 
undersökningen och får dessa besvarade.  

• att de när som helst kan avbryta deltagandet utan negativa följder.  
• anonymitet vid deltagande och deras identitet är helt skyddad och det kommer inte 

vara möjligt att identifiera deltagaren i rapporten.  
• vårdnadshavarnas och elevernas samtycke har tillfrågats och givits godkännande vid 

observationen.  
Genom att följa de här forskningsetiska anvisningarna visar jag respekt för de personer som 
deltar, får deras förtroende och ökar deras motivation till att delta i undersökningarna’’ 
(Johansson & Svedner, 2010, s.22).  
 
 
 
 
 
 

Enkätundersökningarna:  
Den här studien innehåller två enkäter. Eftersom det är få deltagare som orkar skriva 
fullständiga svar på enkätfrågorna (Johansson & Svedner, 2010) valde jag att försöka hålla 
ner antalet frågor i enkäterna. Det här för att öka deltagarnas motivation för att vilja delta. 
Valet av enkäter var för att det är lättillgängligt för lärarna som vill delta, genom att de får 
tillgång till en länk och kan genom den själva välja när och var de svarar.  
 
För att komma i kontakt med de berörda lärarna har jag kontaktat rektorerna på skolorna i 
Gävleområdet genom mail, med information om mitt arbete samt en länk till enkäterna för 
mitt arbete. I sin tur har rektorerna skickat enkäten vidare till lärare i årskurs f-3. Därifrån har 
frivilliga lärare ställt upp i mina enkäter. Antalet deltagare i enkätundersökning 1 var 17 lärare 
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och i enkätundersökning 2 var det 8 lärare. 
Valet av att kontakta lärarna via mail och inte via en facebookgrupp var för att veta att det 
endast är lärare som deltar i den pedagogiska verksamheten. Det är dessutom lättare att 
avgränsa till ett visst område genom att påverka vilka som får mailet och inte. Jag vet alltså att 
de som deltar i enkätundersökningarna är pedagogisk verksam personal i Gävleområdet. 
Syftet är att undersöka i vilken omfattning lärarna i årskurs f-3 använder sig av laborativt 
material. Men eftersom inte alla lärare deltar i enkätundersökningen får jag utgå ifrån den data 
jag får in i resultatet.   
 
Observationen: 
När jag gjorde urvalet för min observationsundersökning kontaktade jag några lärare via mail 
och frågade om de ville ställa upp och låna ut några elever till min observation. Jag på en 
lärare och fick låna 9 elever i en årskurs tre som är deltagarna för min observation. Eleverna 
delades in i tre elevgrupper, tre elever i varje grupp. Vårdnadshavarna för de berörda eleverna 
har tagit del av information om studien samt givit sitt samtycke genom en underskrift på en 
samtyckesblankett.  
 
Valet av tre observationer är för att få ett varierat innehåll till min studie. Johansson och 
Svedner (2010) förklarar att observationer är det mest givande i analys av beteende och 
färdigheter. Men det kommer också underlätta för mig när jag ska analysera händelseförloppet 
genom Brousseaus teori om didaktiska situationer.  
 
Validitet och reliabilitet: 
Jag har medvetet format frågorna i enkäterna utefter det som min frågeställning 1 och 2 
behöver för att besvaras. Eftersom jag medvetet valt att utgå från Brousseaus teori i 
utformningen av observationen har jag påverkat vad som är relevant för studien och utformat 
aktiviteten utifrån det. I och med de här faktorerna blir validiteten för undersökningarna i den 
här studien mer trovärdig.  
 
Antalet deltagare på mina enkätundersökningar har varit relativt lågt, däremot har jag 
begränsat området som mina undersökningar utförts inom. Vilket höjer reliabiliteten för 
enkätundersökningarna, eftersom jag genom valet av att skicka ut enkäterna till rektorer i 
Gävleområdet kan garantera att deltagarna i enkäterna är lärare. Däremot behövs det ett större 
antal deltagare i samma område för att resultatet ska ses som trovärdigt.  
 
Valet av tre elevgrupper i observationen är för att höja undersökningens reliabilitet, eftersom 
händelseförloppet kommer att variera beroende på vilken elevgrupp man har. Däremot är det 
en ganska liten studie med sammanlagt 9 elever men eftersom händelseförloppet 
dokumenteras på film med videokamera som är förstärkt med en mikrofon kommer det vara 
detaljerat och händelserikt.  
 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

I den här studien har jag valt att använda mig av en kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingsmetod. Den kvantitativa i form av enkäter som lärare i Gävleområdet har givits 
möjlighet att delta i. Jag har även valt att komplettera den kvantitativa metoden med en 
fallstudie, i form av videoinspelade observationer av tre elevgrupper i årskurs 3 som utför en 
aktivitet som jag har format utifrån den data jag fått in från enkätundersökning 1.  
 
Här nedan kommer ni få ett tydligare upplägg på de tre datainsamlingsmetoderna som jag 
använt mig av i för att utföra den här studien.  
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5.2.1 Enkätundersökning 1 
Den första enkät hade som syfte att samlade ihop ytlig information om i vilken omfattning 
lärare i årskurs f-3 i Gävleområdet använder laborativt material i matematikundervisningen, 
det här för att besvara frågeställning 1. Datan från den här undersökningen gav ett underlag 
för att ta reda på vilket material jag kunde använda i undersökningen av frågeställning 2. På 
den första enkäten fick 17 deltagare. Den här enkäten innehöll 11 frågor och frågorna var 
både öppna och slutna (Bilaga 8).  
 
5.2.2 Enkätundersökning 2 
Den andra enkäten skickades också ut till lärare i årskurs f-3 i Gävleområdet men den här 
enkäten hade som syfte att gå lite mer djupgående om vad lärare har för syfte med laborativt 
matematikundervisning och hur de hanterar eventuella hinder som kan uppstå. Den här 
enkäten används som komplement för både frågeställning 1 och 2. I den här enkäten deltog 8 
lärare.  
 
Den här enkäten innehöll 9 frågor med både stängda och öppna frågor (Bilaga 9).  
 
5.2.3 Observation av tre elevgrupper i årskurs 3  
Jag har valt att använda mig av observation (Johansson & Svedner, 2010). Dokumentation av 
händelseförloppet kommer att ske genom videoinspelning. Som komplement för 
videoinspelningen kommer jag även att föra fältanteckningar som en del av 
datahanteringsmetoden. De anteckningar jag tar kommer senare att följas upp under analysen 
av den inspelade datan. För att sedan analyseras utifrån Brousseaus teori om didaktiska 
situationer. Eftersom deltagarna i studien är under 15 år och studien håller god forskningsetik 
har vårdnadshavares tillåtelse givits genom underskrifter på samtyckesblanketter. Samt att 
deltagarna tillfrågats och frivilligt ställt upp.  
 

5.3 Procedur 
 
5.3.1 Etiska ställningstagande 
Innan undersökningarna utfördes verkställde jag informationsbrev om undersökningarna ett så 
kallat missivbrev (Bilaga 1 & 2). Missivbrevet informerade deltagarna (och vårdnadshavarna 
till deltagarna för observationen) om de olika undersökningarna. Vid observationen 
kontaktade jag först läraren med ett informationsbrev om observationen, samt ett 
informationsbrev med samtyckesblankett till vårdnadshavarna och eleverna.  
I den här studien använde jag mig av två enkäter och tre observationer. Enkäterna med 
tillhörande missivbrev sändes ut via mail till rektorerna i Gävleområdet och därifrån sändes de 
vidare till de deltagande lärarna. Observationerna gjordes av mig där jag formade en aktivitet 
med stöd från Brousseaus teori om didaktiska situationer. I undersökningarna har deltagarna 
fått tagit del av olika missivbrev beroende på vilken mottagaren är och vilken studie de 
deltagit i (Bilaga 3 & 4) där de informerats om studien och dess syfte. Vid observationen har 
även vårdnadshavarna till de deltagande eleverna kontaktats, fått informationsbrev och givit 
sitt samtycke genom att fylla i en samtyckesblankett eftersom deltagarna i observationen är 
under 15 år. Samtyckesblanketten har lämnats in innan studien utförs.  
I det insamlade datat har jag varit noga med att bevara deltagarnas identitet anonymt och det 
kommer inte att framgå i studiens innehåll.  
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5.3.2 Enkätundersökning 1 & 2 
Den första metoden för att samla in data i den här studien var enkät som skulle ta reda på data 
för frågeställning ett. Det här gjordes genom att skicka ut en enkät via mail till rektorer i 
Gävleområdet som i sin tur mejlade enkäten vidare till lärarna som deltagit. Innan den här 
enkäten skickades ut, så lade jag upp en likadan enkät i en facebookgrupp för pedagoger. I 
den enkäten fick deltagarna svara på frågorna samt att det fanns en ruta där de kunde lägga till 
en kommentar om enkätens upplägg och utformning. Det här gjorde jag för att kontrollera så 
att svaren inte misstolkades samt att testa frågornas validitet och reliabilitet. Genom den här 
test-undersökningen kunde jag se på ett ungefär vilka svar jag kommer få och om svaren blir 
relevanta för den undersökningen som jag gjorde. Däremot kommer inte de data som jag fick 
genom test-undersökningen att redovisas i den här rapporten.  
 
När jag administrerade båda enkäterna hade jag både öppna och slutna frågor som var 
utformade för att undersöka lärares uppfattningar av och åsikter om laborativ 
matematikundervisning. De slutna frågorna innehöll fler svarsalternativ där ett svarsalternativ 
som läraren kunde fylla i själv. Några av de frågor med fler svarsalternativ kunde deltagarna 
även klicka i fler än ett svar. Enkäten innehöll även några öppna frågor där lärarna själva 
kunde fylla i svaren. Inledningsvis på enkäten började jag med en stängd fråga om ‘’lärarna 
använder laborativt material’’ med fasta svarsalternativ. Därefter varierar frågorna mellan 
öppna och stängda frågor. I frågorna om vilka laborativa material de använde inom addition 
och subtraktion valde jag att ha flera svarsalternativ där deltagarna kunde fylla i flera svar och 
även skriva med ett eget. I en öppen fråga frågade jag om ‘’vilka fördelar de upplevde med 
laborativt material’’. Det här för att ge lärarna en chans att öppet förklara deras positiva 
erfarenheter med materialet.  
 
Den här undersökningen innehöll 11 frågor, 3st öppna frågor och 8 stängda frågor.  
 
Den andra enkäten mailades också ut till rektorer i Gävleområdet för att sedan skickas vidare 
till de berörda lärarna. Den här enkäten innehöll 9 frågor. Lärarna fick svara på två stängda 
frågor om hur länge de arbetat som lärare och vilken behörighet de har. De resterande sju 
frågorna var öppna frågor om vad de hade för upplevelser med laborativt material i 
matematikundervisningen. De öppna frågorna gav mig lite mer djupgående insyn i hur lärarna 
hanterar olika situationer som kan uppstå när man använder sig av laborativt material i 
matematikundervisningen.  
 
5.3.3 Observation 
Från början var det tänkt att jag skulle observera en matematiklektion med laborativt material 
inom addition och/eller subtraktion. För att sedan intervjua läraren som utförde lektionen. 
Men eftersom jag inte fick tag på någon lärare och klass att utföra den här observationen i, 
fick jag ändra metod för observationen så att jag själv utförde en laborativ aktivitet. Jag fick 
genom en lärare tag på 9 elever och delade in dem i tre elevgrupper.  
 
För att ta reda på vilket material jag skulle använda mig av i aktiviteten utgick jag från den 
insamlade datan från enkätundersökning 1. Jag gjorde dessutom ett besök på en skola i 
Gävleområdet för att ta reda på vilka matematikspel som de använde och valde ut ett spel som 
kändes relevant för den här studien (Bilaga 5). Anledningen att jag valde ett matematikspel till 
den här aktiviteten var att många deltagare i enkätundersökning 1 använde sig av 
matematikspel i undervisningen. Ett annat argument var för att jag dessutom kunde forma 
aktiviteten utifrån Brousseaus teori om didaktiska situationer som genomsyrar hela den här 
empiriska studien.  
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I observationen introducerar jag en aktivitet som är formad utifrån Brousseaus teori om 
didaktiska situationer, målet var att genom en didaktisk situation med matematikspelet skapa 
en a-didaktisk situation. Aktiviteten är ett matematikspel där eleverna tre och tre får spela. 
Händelseförloppet dokumenteras på film. Jag har även valt att placera elever och material på 
ett visst sätt (Bilaga 7). Det här för att få med så mycket detaljer som möjligt, såsom elevernas 
kroppsspråk, gestikulationer och vad som sägs och händer under observationen. De här 
detaljerna vara viktigt att kunna tolka vid analysen av datan och hade jag valt att använda mig 
av exempelvis ljudinspelning kan jag inte urskilja en del detaljer som kan vara avgörande för 
studien (Johansson & Svedner, 2010). Observationen är dessutom praktisk och därför är det 
bra att dokumentera den via filminspelning. 
 
När en elev har vunnit kommer vi tillsammans att sammanfatta aktiviteten genom diskussion 
och jag kommer ställa några frågor som eleverna får diskutera:  

• Vad tycker ni att ni har tränat på i den här aktiviteten? 
• Vad tyckte ni om aktiviteten? 
• Varför tror ni att vi gjorde den här aktiviteten? 
• Var det något som ni tycker var krångligt med aktiviteten? 
• Vad tycker ni att vi har gjort under den här aktiviteten?  
• Kan ni se några likheter mellan det vi gjorde och någon annan uppgift som ni gjort i 

matten tidigare? 
• Tror ni att ni kommer ha nytta av något som vi gjort i den här aktiviteten i framtiden? 
• Vill du berätta varför och hur det kommer sig att du tycker så? 
• Varför tycker ni att den här aktiviteten är viktig/inte viktig?  

 

5.4 Analysmetoder 

För att redovisa resultatet i studien har all insamlad data transkriberats och analyserats för att 
sammanställas i olika konstellationer. Analysmetoderna för enkäterna och observation skiljer 
sig och det kommer att tydliggöras i det här avsnittet 
 
5.4.1 Enkätundersökning 1 & 2 
För att redovisa resultatet i studien ska det insamlade datan först transkriberas och sedan 
genomgå en innehållsanalys. För att sedan kategoriseras in i teman. Resultatet för 
enkätundersökningarna kommer att redovisa det centrala för den här studien och kommer 
även vara neutralt så att alla svar redovisas.  
 
Utifrån analysen kategoriseras resultatet i teman för att sedan redovisas för att besvara 
frågeställningarna för den här studien.  
 
5.4.2 Observation   
När observationerna genomfördes spelades de in genom videoinspelning. Det här för att få en 
så nyanserat innehåll som möjligt. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades 
vidare där TDS (Teori om didaktiska situationer) har använts som analysverktyg.  Jag 
identifierade  olika situationer  som uppstått under observationernas händelseförlopp. De 
situationerna är: situation av delegering, situation av aktion, situation av formulering, 
situation av validering, situation av institutionalisering . Samt identifierade jag didaktiska 
fenomen didaktiskt kontrakt som uppstått under min lektion.  
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6 RESULTAT 

I det här avsnittet kommer resultatet från studien att redovisas. Det som presenteras i det här 
avsnittet underbygger resultatet av frågeställningarna för den här studien som är:  
 

1. Vilka laborativa material använder lärare i grundskolans yngre åldrar i 
matematikundervisningen inom addition och subtraktion i Gävleområdet? 

2. Vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av den laborativa 
matematikundervisningen? Och vad beror deras upplevelser på?  

3. På vilket sätt kan en lektion med ett laborativt material inom området addition och 
subtraktion, skapa a-didaktiska-situationer? 

 
Jag kommer att presentera de resultat som är relevanta för den här studien genom diagram, 
tabeller och transkriberad utifrån det insamlade materialet. 
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6.1 Enkätundersökning 1  
Syftet med den här enkätundersökningen var att besvara frågeställning 1 som handlar om att 
ta reda på vilka laborativa material som lärare i årskurs f-3 i Gävleområdet använder inom 
addition och subtraktion. Resultatet besvarar även forskningsfråga 2 om vilka upplevelser 
som lärarna har av den laborativa matematikundervisningen. 
 
I den här undersökningen deltog 17 lågstadielärare i Gävleområdet.  
 
Hur ställer sig lärare till laborativt material inom matematiken? 

 
Figur 2: Använder du laborativt material i matematikundervisningen? 
  
Cirkeldiagrammet visar att de deltagande lärarna i Gävleområdet använder laborativt material 
i matematikundervisningen i stor utsträckning. De som alltid använder laborativt material är 
53% och de lärare som använder laborativt material ofta är 47%. 
  
De områden inom matematik som lärarna använde sig av laborativt material mest var 58,8% 
(10st) inom alla områden, 29,4% (5st) använde materialet mest inom addition och 11,8% (2st) 
inom subtraktion. 
  
Lärarna hade en positiv inställning till laborativt material eftersom 94,12% (16st) tyckte att 
materialet var jättebra och 5,88% (1st) tyckte att det var bra. Den positiva inställningen var 
bland annat för att det laborativa materialet skapar bilder så att eleverna kan se lösningarna 
mer konkret. Men även att det laborativa materialet kunde användas för att förtydliga 
innehållet för de elever som behövde extra stöd i matematiken. 
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För att det på ett konkret sätt visar hur man tex delar upp tal, vilka tal som blir kvar när man 
subtraherar eller hur  stor summan blir när eleverna ska addera. Med laborativ t material är 
det även lätt att fånga elevernas intresse oavsett om det är en "stark" eller en "svag" elev. 
  
En del lärare poängterade även att det laborativa materialet kunde användas för att öppna upp 
elevernas diskussioner kring matematiken och hjälpa deras analytiska förmåga. Det här gjorde 
att eleverna utvecklade en djupare förståelse för syftet med vad de gjorde inom matematiken: 
  
Eleverna behöver diskutera och analysera det område som jobbas med. Då är laborativt 
material ett bra verktyg för  att få igång diskussionerna mellan eleverna. Och det frigör att 
jag kan gå runt och ställa frågor för att se att alla  förstår målet med det vi gör.   
 
 
 
 

Laborativa material som lärare  använder på skolor i Gävleområdet inom addition och 
subtraktion 

 
Figur 3: Visar vilka laborativa material som används inom addition 
Den här frågan kunde deltagarna kryssa i flera svarsalternativ.  
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Figur 4: Visar vilka laborativa material som används inom subtraktion 
Den här frågan kunde deltagarna kryssa i flera svarsalternativ. 

De som svarade ’’annat’’ inom det här området hade övervägande samma material både inom 
addition och subtraktion. 
Deltagarna använde tärningar, magnetbilder, eget material, plockisar, numicon, tallinjen, spel, 
kulramar, cusinairstavar, talbilder. Det som skiljdes åt var att en deltagare använde 
Singaporemetoden med bar i subtraktion. 
  
 
 
 

Vad anses vara fördelar och nackdelar med laborativt material 
Även här poängterade lärarna att fördelarna med det laborativa materialet var att det gav 
eleverna en mer konkret och synlig bild av den annars väldigt abstrakta matematiken, vilket 
kunde hjälpa de elever som behövde extra stöd. Det laborativa materialet kunde även 
användas för att förstärka matematematikgenomgången för att ge eleverna en djupare 
förståelse för den kommande uppgiften. Eftersom det blev lättare för både lärare och elever att 
kommunicera med hjälp av det laborativa materialet. 
Eleverna kan på ett bättre sätt visa hur de tänker och teckna lösningar med bild och siffror. 
Elever med någon form av  matematiksvårigheter får större stöd och förståelse.   

De nackdelar som lärarna hade uppmärksammat i undervisningen var att eleverna kunde 
använda materialet i annat syfte. Exempelvis genom att börja leka och bygga med materialet. 
En annan lärare förklarade att det kunde bli rörigt när eleverna ska hantera materialen själva 
och använda flera olika material. En ytterligare nackdel var tidsbrist och begränsad tillgång 
till material, samt att: ’’steget från laborativ till icke laborativ är svårt.’’ Matematik är ett 
teoretiskt ämne och visualiseras tankemässigt. Genom laborativt material kan den teoretiska 
och abstrakta matematiken visualiseras på ett konkret sätt. Däremot kan det bli svårt för 
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eleverna att koppla det konkreta materialet till den abstrakta matematiken.  Det här 
uppmärksammar läraren och menar att det kan vara svårt för eleverna att förstå sambanden 
mellan det konkreta laborativa materialet och den abstrakta tankemässiga matematiken. 
Därför kan steget från laborativt till icke laborativt vara svårt.   
 

6.2 Enkätundersökning 2 

Syftet med den här enkätundersökningen var att besvara forskningsfråga 2 som handlar om 
vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av den laborativa matematikundervisningen. 
Redovisningen på det här resultatet skiljer sig något från enkätundersökning 1 eftersom den 
här enkäten innehåller mestadels öppna frågor.  
 
I den här undersökningen deltog 8 lärare med behörighet för att undervisa årskurs f-3. 

 
Figur 5: visar hur många år de deltagande lärarna arbetat inom skola. Lärarnas behörighet var 
förskollärare, grundskollärare både låg- och mellanstadiet, montessorilärare upp till 12 år och 
ämneslärare.  
 
Även i den här undersökningen har lärarna också väldigt goda erfarenheter av laborativt 
material. En del föredrar att utföra den laborativa undervisningen i halvklass så att läraren har 
möjlighet att hinna med att hjälpa och se varje elev. En lärare förtydligar att i ett tillåtet 
klassrum använder eleverna gärna det laborativa materialet så länge de behöver. Men tillslut 
tycker eleverna att det tar för lång tid och går då istället över till abstrakt tänkande. 
  
Några mindre bra erfarenheter som lärarna delar med sig av, som liknar den tidigare 
undersökningens resultat är att elevernas koncentration kan försvinna och att det lätt kan bli 
lek istället för kunskapsutveckling i undervisning med laborativt material. Ett annat hinder 
uttrycker några lärare är deras egna ork och energi, samt skolans tillgång på laborativt 
material. 
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Vilket syfte har lärarna med det laborativa materialet 
Lärarna i den här undersökningen använder laborativt material eftersom det ger eleverna en 
mer konkret bild av den annars väldigt abstrakta matematiken:  
 
’’Att arbeta praktiskt och laborativt ger mina elever en djupare förståelse för det vi håller på 
med inom matematiken. Det blir mer konkret, när de får arbeta med händerna och se med 
ögat vad som händer.’’ 
 
Lärarna berättar att de använder laborativt material för att förstärka inlärningen med 
ytterligare ett sinne genom laborativt arbete med materialet. De menar att eleverna skapar 
förståelse genom att koppla praktiskt och konkret arbete till teoretiskt tänkande. 
 
  
Vilka strategier har lärarna för att hantera missförstånd 
Två av åtta lärare har inte några speciella strategier för att hantera missförstånd som kan 
uppstå. En annan lärare förklarar om det blir krångligt att man kan ta bort det laborativa 
materialet, att man ‘’istället ska fokusera på material som hjälper individen. De materialen 
kan vara olika för vardera elev.’’ 
  
De flesta lärarna är inne på att man kan vägleda, förklara och visa med hjälp av olika 
uppgifter och situationer. ’’Då gäller det att vara övertydlig och visa ännu en gång. Kanske 
ge fler uppgifter på just de som eleven missar i  förståelsen.’’ 
  
En av lärarna i undersökningen förklarar att missförstånd kan uppstå vid språkbristning, 
exempelvis eleven har svårt med förståelse av och uttrycka sig genom det svenska språket. 
Den här läraren förklarar:  
 
’’Missförstånd kan uppstå av språkförbistring. Då visar jag med flera exempel och pratar och 
förklarar under tiden.  Sedan fortsätter jag med att successivt bjuda in eleven att delta. Först 
kanske att lägga till en plockis, sedan kanske jag räknar högt och ber eleven räkna sedan. 
Fortsätter så tills eleven kan göra liknande uppgifter själv. Ibland kan elever tro att de ska 
räkna plockisar när jag vill att de ska sortera. Då gör jag på samma sätt och förklarar vad 
sortering är. Stannar kvar tills de sorterar själv.’’ 
 
Ett exempel som läraren tar upp är vid antalsräkning av plockisar. Läraren räknar först och 
sedan ber den eleven att räkna efter tills läraren ser att eleven räknar själv. Den här läraren har 
även uppmärksammat att elever kan tro att sortering är samma sak som antalsräkning. Då 
behöver läraren förklara tydligare vad sortering är och tillsammans med eleverna sortera tills 
att eleverna förstår vad sortering är och sorterar själva.  
  
Lärarna förklarar att det är viktigt att fånga upp eleven vid missförstånd så att eleven får 
reflektera över uträkningen och tillsammans med läraren och/eller andra elever för att sedan 
testa igen för att komma fram till rätt uträkning: 
’’De brukar få visa hur de gör när de löser sina tal. Lyhörd för hur de tänker. De får tänka 
högt. Inte alltid svaret är  viktigt. Processen och tankarna är viktigast. Hitta strategier. Man 
provar ett nytt liknande tal.’’ 
 
Den här läraren poängterar vikten av att eleverna visar hur de löser sina tal och att de tänker 
högt, så att läraren kan se vart i uträkningen eleven brister och därifrån hjälpa eleven genom 
att hitta en lämplig strategi.  
 
När missförstånd uppstår poängterar en lärare:  
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’’Då brukar jag fråga tillbaka om hen är klar och tycker att svaret är relevant.  Viktigt att inte 
gå för hårt fram och genast säga att det är fel. Sedan kan vi börja om från början och försöka 
göra talet tillsammans. Fråga efter hur de tänker och vilka strategier de använder.’’  
 
En lärare poängterar att det är viktigt att inte gå för hårt fram, vilket stärks från en annan 
lärare som säger att man inte behöver göra en så stor sak av situationen. Utan att man istället 
kan visa från ett nytt perspektiv med en ny uppgift.’’Jag gör ingen stor sak av det utan, visar 
med ett nytt perspektiv.’’  
  
Viktigt att tänka på i undervisning med laborativt material 
I undersökningen framgår det att lärarna tycker att man inte kan vara nog tydlig vid 
instruktioner med det laborativa materialet. Lärarna ger förslag på att man kan visa hur man 
ska göra och lösa uppgiften tillsammans först, antingen i helklass eller parvis. För att sedan 
jämföra och diskutera tillsammans: 
 
’’Alltid viktigt att visa hur det används. Var det står och vad man har det till.. Att det är helt 
ok och ofta lättare att  använda materialet när man räknar. Man kan gärna visa hur man 
löser en uppgift för hela klassen. Ge dem chansen att öva och uppmuntra dem till det. Även 
avsluta med en reflektion hur de tyckte det gick med materialet.’’    
 
En lärare poängterar att man kan hålla det ’’så enkelt som möjligt så att det inte bara blir en 
massa saker som förvirrar’’.   Det kan leda till att materialet kan störa förklaring och 
undervisning vid genomgångar. 
  
’’Blir stökigt och rörigt - låt det vara så när eleverna jobbar och är fokuserade på uppgiften. 
Börjar det spåra ut så avbryt och knyt ihop genom att själv visa några exempel. Ta då med 
barnen i resonemang och diskussion, fråga och reflektera över svaren.’’ 
 
Det kan bli stökigt under lektionen men så länge fokus hålls på uppgiften är det okej. Men 
börjar det bli stökigt och eleverna missförstår syftet med uppgifterna menar läraren att det kan 
vara bra att avbryta och sammanfatta lektionen genom att läraren visar några exempel på 
uppgifter för eleverna. För att sedan låta eleverna resonera och diskutera frågan samt 
reflektera över svaren. 
  
Efter lektionen uttrycker lärarna att det är viktigt att reflektera över de olika scenarierna som 
har uppstått under lektionen för att få en tankebild om hur man kan hantera en liknande 
situation nästa gång. 
  
Lärarna uttrycker även vikten av att använda laborativt material i alla åldrar. Helst redan från 
f-klass till mellanstadiet och högre åldrar. En lärare förklarar att bristen på laborativt material 
för äldre elever kan vara en anledning till att många elever börjar tycka att matematik är 
tråkigt i högre årskurser. 
 

6.3 Observation  
Syftet med observationen var att ta reda på forskningsfråga 3 som handlar om hur man kan 
genom didaktiska situationer skapa a-didaktiska situationer. I den här sektionen, kommer jag 
att presentera resultatet av observationen som jag genomfört själv, med tre elevgrupper. Totalt 
deltog 9 elever och de delades in i tre elevgrupper, varav tre elever per grupp. Jag har 
kategoriserat de situationer som uppstod under observationen utifrån den ordning som de 
uppdagade sig genom Brousseaus teori. 
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Situation av delegering: 
Innan aktiviteten sätter igång har jag förklarat att eleverna ska låtsas som att läraren inte finns 
med i rummet när aktiviteten börjar. 
  
Eleverna sitter runt ett bord i ett grupprum. Framför sig har de tre varsina skålar med 
enkronor, tiokronor och hundralappar. De har även ett a4-ark framför sig med tre rutor där det 
står ’’hundratal, tiotal och ental’’ ovanför rutorna (Bilaga 6). Det står även under rutorna; när 
kan ni växla? 
  
Jag (betecknad “L” i transkriberingen) förklarar syftet med den här uppgiften och varför de 
ska göra den. 
L: Ni ska få göra en uppgift där ni tränar växling mellan ental, tiotal och hundratal. Och det 
här ska ni få göra genom ett spel som jag tror att ni gjort förut. [….] Kan ni gissa vilket spel? 
  
Eleverna funderar en liten stund och sen utbrister en av eleverna ’’Tripolino!’’. 
Eleverna blir genast intresserade, de tycker inte att det är likt det vanliga Tripolino som de 
brukar spela. En elev tittar ner på skålarna och konstaterar: 
’’Vi har ju inga 20-lappar eller 50-lappar..?’’ 
  
Jag svarar och bekräftar det som eleven precis sagt och förklarar att de inte heller har så 
många enkronor, tiokronor eller hundralappar. Sedan  fortsätter jag att förklara att skålarna 
med mynten är deras egna och de får inte ta av varandra och att eleverna får ställa skålarna 
hur dem vill. Sedan riktar läraren fokuset mot mallen som eleverna har framför sig och frågar: 
’L: ’Ni har ett litet papper framför er […] vad står det på det?’’ 
  
Eleverna tittar på pappret och läser samt konstaterar att det är en mall där de ska placera in 
ental, tiotal och hundratal i form av pengarna som de har framför sig. Läraren delar ut 
spelmallen för tripolino (Bilaga 5). 
  
Sedan slår läraren de tre tärningarna och frågar: 
’L: ’Vad hade jag fått för tal med det här slaget?’’ 
  
Eleverna letar upp vilket tal läraren hade fått om läraren hade varit med i spelet. 
  
Innan eleverna sätter igång med spelet förklarar läraren att de gärna får berätta hur de tänker 
för varandra och de får även ta hjälp av varandra om det blir svårt. 
  
Situation av Aktion: 
Situation av aktion uppstod när eleverna i alla grupper tog till sig uppgiften och materialet 
(komponenterna av miljön) och agerade utifrån interaktion med de miljön. De arbetade 
självständigt och hjälptes åt att kontrollera om de tog rätt antal mynt och sedlar (agerar till 
återkopplingen från miljön). Det här är en pågående process under hela händelseförloppet där 
elevernas interaktion med miljön, resonemang och diskussion står i fokus. 
 
  
Situation av Formulering: 
Situation av formulering uppstår när elever förklarar, resonerar och gör egna gissningar. 
Under det här momentet slår eleverna tärningarna i turordning och drar egna gissningar om 
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hur slagen blev. Här nedan redovisas några exempel på situationer av formulering i de tre 
observationsgrupperna. 
  
Situation av formulering i Grupp 1: 
E2 stöter på ett problem som innebär att E2 kommer behöva växla bakåt på en hundring. E2 
har 3st tior och några hundralappar. Händelseförloppet låter så här:  
E2: ’’Nu kommer det bli knasigt’’ Viftar med 100-lappen och några tior 
  
E3: ’’Men oj!... Men oj!! Man har ju ingen 50-lapp!?’’ 
  
L: ’’Men vad fick hon för något då?’’ 
  
E3: ’’E2 fick minus 50..’’ 
  
E2: ’’Då får jag först ta bort minus 30… och sen får jag..  hur mycket ska jag få tillbaka från 
den här då..’’ Syftar på att växla hundringen till tiokronor [….] ‘’80 av dem.. Mmh..’’ 
  
I den här situationen stannar E2 upp och tänker ut hur hen ska lösa problemet. E2 förklarar 
hur denne ska göra genom olika steg och till slut kommer E2 fram till en lösning. 
  
  
Situation av formulering Grupp 2: 
E3 kontrollräknar antalet tior som hen har för att kunna se när hen kan växla tiorna till en 
hundralapp:  
E3: ’’Jag kan inte växla än, men nästa gång kan jag göra det! Nu har jag tvåhundra..’’ 
  
[…] 
  
E3: ’’Ge mig mina cash!’’ slår tärningarna ’’ååh näe… Ett, tre, fem..’’ 
  
E1: ’’Fem’’ Fniss 
  
E3: ’’Ja, nu kan jag växla! Jag kan växla till en hundring, la la la la la…’’ 
 
Den här eleven konstaterar att den kommer kunna växla nästa gång om den får rätt summa på 
nästa spelrunda. Det visar sig att eleven har rätt eftersom de fem enkronorna som den får går 
att växla till en tia. I och med det får eleven tio stycken tior som den kan växla till en 
hundralapp. 
  
  
Situation av formulering i Grupp 3: 
E2 stöter på ett problem eftersom tiorna i skålen framför har tagit slut och utbrister: 
E2: ’’Allvarligt, jag har tagit alla mina tior! För att jag har växlar.. nej, nu har jag fuskat 
här! Jaha.. då tog jag två där.. så.. Nej, blir det rätt nu..?’’ 
  
L: ’’Om vi pausar spelet litegrann och så får ni två andra hjälpa E2 nu.. Hjälp E2 att lösa det 
här..’’ 
  
E2: ’’Jaa för jag skulle ta, vad heter det.. ehmm.. två såna hära (tior).. Tior tre gånger.. ’’ 
  
E1: ’’Okej, då kanske du ska ta bort de här två.. okej vänta.. så du menar att du har tagit tior 
istället för femmor? Tre gånger?’’ 
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E2 kollar frågande på E1 
  
E1: ’’Att du ska ha fått tre femmor och tagit det istället för..’’ 
  
L: ’’Men om ni tittar på pengarna där.. dom här som ni kallar femmor… står det femmor på 
dom?’’ 
  
E1: ’’Nä det är ental..’’ 
  
E2: ’’Näe precis.. Det var därför jag råkade.. En två.. en två… eller..’’ 
  
 
E1 och E2 mumlar något ohörbart om hur de ska lösa problemet 
  
E2: ’’Och sen så.. Men då stämmer det väl..?’’ 
  
E1: ’’Men om vi lägger dit alla de här..’’ 
  
E2: ’’okej.. De här är i alla fall ’’ pekar på enkronorna 
  
E1: ’’vänta.. vi gör så här.. jag har en smartare idé..’’ Räknar ihop tio stycken tior visar 
för E2 ’’de här kan du växla till en hundralapp..’’ 
  
E2: ’’Mmh lägg de här.’’ Pekar på skålen för tior och tar en hundralapp 
  
E1: ’’Hur många andra tior har du..’’ räknar till 7st ’’ah då får du ha dom kvar här..’’ 
 
E2: ’’mmh..’’ 
 
E1: ’’Så!’’ 
 
E2: ’’Hundra.. sjutti.. sju..?’’ 
  
Under det här händelseförloppet hjälps två elever åt för att lösa E2s problem med att tiorna 
har tagit slut. Eleverna resonerar sig fram till hur de kan växla för att få fler tior i skålarna. 
Lösningen blir att E2 växlar tio stycken tior för att kunna ta en hundralapp istället. 
  
En till situation av Formulering som dyker upp i observationen av grupp 3 är när en elev 
behöver växla bakåt på en hundring. Situationen låter så här: 
E1: […]  Slår tärningarna  ’’Två, sex, sex.. Va? Två, sex, sex, är minus 40… suck då lägger 
jag de där här.. och här.. och så tar jag den och då får jag.. Vänta nu får jag tänka här.. Eller 
hur mycket bli..?!’’ 
  
E2 hjälper E1 
 
E2: ’’Om jag skulle vara du, hade jag tagit bort hundralappen och tagit sex såna (tior).’’ 
  
E1 får problem med hur hen ska lösa växlingen mellan en hundralapp och tior. E2 hjälper E1 
genom att visa E1 hur hen ska tänka. 
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Situation av validering: 
Situation av validering uppstår när elevernas frågeställningar underbyggs, bevisas eller 
motbevisas. Det här kan liknas med t. ex. ett seminarium där läraren håller en aktiv 
diskussionen. 
  
Jag gjorde ett försök att skapa situationer av validering, men det misslyckades eftersom jag 
kunde inte låta eleverna skapa djupa reflektioner kring aktiviteten. För att få en bra validering 
behöver processen pågå under en längre period så att eleverna får chans att fördjupa deras 
förståelse och reflektioner för aktiviteterna.  
 
Situation av institutionalisering  
Under momenten av institutionaliseringen sammanfattade jag vad eleverna hade gjort och 
frågade vad eleverna tror kan vara viktigt med den här aktiviteten. Det visade sig att eleverna 
mestadels letade bekräftelse från mig över om de sa det som jag ville höra. Att aktiviteten var 
viktig för att ‘’träna på matte’’ och ‘’att träna på att växla’’. Däremot förtydligade jag att 
man får tycka som man vill och då sa en elev:  
 
E: ‘’Alltså, den känns verkligen inte viktig..’’ 
 
Den här aktiviteten innehöll kontanter och i samhället som vi lever i idag är inte kontanter en 
självklarhet. Barn i dagens samhälle får inte den klassiska veckopengen på samma vis som 
man fick förr i tiden. Men det kan även bero på att jag inte hjälpt eleverna att fördjupa sina 
tankar kring syftet med aktiviteten.  
  
Didaktiskt kontrakt: 
Eleven förväntar sig att jag skulle ge dem de verktyg som behövs för att lösa ett problem. I 
elevens autonoma lärande är det till grund att de förlitar sig på den kunskap som de har, samt 
skapar nyfikenhet för att lösa uppgiften. Det didaktiska kontraktet syns endast när det bryts 
och det fick jag se vid några tillfällen. De tillfällena var när jag uppmärksammade att eleverna 
sökte ögonkontakt för att få bekräftelse över att de gjorde rätt när de vid några tillfällen 
växlade. Vid de här tillfällena svarade jag eleverna genom att nicka bekräftande, för att de 
skulle återgår och fortsätta så ostört som möjligt med uppgiften. Lärandet som gjordes genom 
det didaktiska kontraktet gav därför ingen djupare förståelse till eleven eftersom jag som 
lärare inte gav eleven stöd i dess resonemang för att lösa växlingen. Däremot gav jag eleven 
en bekräftelse genom nickning för att uppmuntra den att fortsätta med växlingen.  
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7 DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer jag att sammanfatta resultatet av studien som berör mina 
frågeställningar . Efter det kommer den teoretiska tolkningen att redovisas för att besvara 
frågeställningarna för den här studien, som sedan ställs mot tidigare forskning från 
litteraturgenomgången. Sedan kommer tillförlitligheten för undersökningarna att diskuteras. 
Slutligen kommer förslag för fortsatt forskning att redovisas.  
  

7.1 Sammanfattning: 

I den här sektionen,  jag har sammanfattat resultatet från undersökningarna i fyra punkter: 
  

• Hur arbetar lärare med laborativt material i grundskolans yngre åldrar och vilket syfte 
• har de? 
• Vad anses vara för och nackdelar med laborativt material? 
• Vad anser lärarna att är viktigt att tänka på i undervisning med laborativt material? 
• Laborativ matematiklektion i enligt teorin av de didaktiska situationer 

 
 
 
 

  
Hur arbetar lärare med laborativt material i grundskolans yngre åldrar och vilket syfte 
har de? 
Resultatet visar att de deltagande lärare i Gävle-området använder laborativt i hög 
utsträckning. De material som lärarna använder är mestadels pedagogiskt material, ingen 
nämner att de använder vardagliga föremål i matematikundervisningen. Vilket jag ställer mig 
kritiskt till eftersom jag sett många vardagliga föremål som används i undervisningen på de 
skolor som jag besökt. Lärarna berättar att de använder laborativt material för att konkretisera 
matematiken för eleverna. Men också genom att arbeta praktiskt och konkret ökar elevernas 
reflektion, diskussion och analys av området som de arbetar inom.   
  
Vad anses vara för och nackdelar med laborativt material? 
Lärarna poängterar att fördelarna med laborativt material är att det ger eleverna en mer 
konkret och synlig bild av den annars väldigt abstrakta matematiken. Det gör det enklare för 
lärarna att nå och anpassa matematikundervisningen för både starka och svaga elever eftersom 
det går att anpassa svårighetsgraderna på uppgifterna. 
 
De nackdelar som lärarna har uppmärksammat var att eleverna kunde bli distraherade av det 
laborativa materialet och använda det i annat syfte, exempelvis genom att leka med materialet. 
Det kunde leda till att matematiklektionerna blev väldigt röriga, däremot poängteras det att 
det är skillnad på rörig lektion där eleverna lär sig något och röriga lektioner där eleverna 
missförstått syftet med uppgiften. 
  
Resultatet visar även att lärare tycker att steget från laborativ till icke-laborativ undervisning 
kan vara svårt. Däremot påstår en lärare att i ett tillåtet klassrum använder eleverna laborativt 
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material så länge de behöver. Sedan tycker eleverna själva att det tar för lång tid med 
materialet och självmant går över till mer abstrakt tänkande. 
  
  
Vad anser lärarna är viktigt att tänka på i undervisning med laborativt material? 
I resultatet framgår det tydligt att lärarna tycker att man inte kan vara nog tydlig vid 
instruktioner inför en uppgift med laborativt material. Enkelhet är oftast bäst för att visa hur 
man kan använda det laborativa materialet och det är till fördel att låta eleverna testa laborera 
i grupp. Det skapar diskussion och analys kring materialet och uppgiften som ger eleverna en 
djupare förståelse. 
  
Vid missförstånd av en matematikuppgift poängterar lärarna vikten av att se hur eleverna 
tänker. Eleverna kan visa hur de tänker och då är det viktigt att man som lärare är lyhörd för 
att se vart elevernas kompetens brister. Sedan kan läraren stötta och vägleda eleven till en 
lämplig uträkningsstrategi. 
  
Lärarna poängterar vikten av att föra en klassdiskussion i slutet av lektionen för att fånga upp 
de elever som inte hängt med under lektionen och ge dem en chans till djupare förståelse. 
 
Laborativ matematiklektion enligt teorin av de didaktiska situationer 
Resultatet visar en didaktisk situation med a-didaktiska inslag där elever utvecklar kunskap 
genom autonomt lärande i en aktivitet med ett additions- och subtraktions-spel. Under 
lektionen visade eleverna att de kunde arbeta självständigt med växling inom addition och 
subtraktion genom interaktioner med sina kamrater. Det som däremot synliggjordes var att 
några elever hade svårare vid växling inom subtraktion. Däremot hade det varit till fördel om 
den här processen hade pågått under flera tillfällen, för att fördjupa elevernas reflektion och 
förståelse kring aktiviteten.  
 

7.2 Teoretisk tolkning  
I det här avsnittet kommer resultatet från undersökningarna att tolkas tillsammans med 
tidigare forskning från litteraturgenomgången för att besvara frågeställningarna för den här 
studien. Svaren på frågorna kommer redovisas i punktform och motiveringen redovisas i 
relation till tidigare forskning. Frågorna kommer att besvaras i följande ordning: 
  

1. Vilka laborativa material använder lärare i grundskolans yngre åldrar i 
matematikundervisningen inom addition och subtraktion i Gävleområdet? 

2. Vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av den laborativa 
matematikundervisningen? Och vad beror deras upplevelse på?  

3. På vilket sätt kan en lektion med ett laborativt material inom området addition och 
subtraktion, skapa a-didaktiska-situationer? 
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Vilka laborativa material använder lärare i grundskolans yngre åldrar i 
matematikundervisningen inom addition och subtraktion i Gävleområdet? 
 

• Pedagogiskt material, vardagliga föremål med en pedagogisk funktion.  
 
I enkäterna framgår det att lärarna använder sig mestadels av pedagogiskt utformat material 
såsom centikuber, pengar, cunters i olika färger, tärningar med olika räknesätt och så vidare 
inom matematikundervisningen inom addition och subtraktion. Vad som anses vara 
vardagliga föremål är bland annat kastanjer, kottar och stenar. Men används de föremålen i 
syfte för att utveckla elevernas kunskap menar Rystedt och Trygg (2013) att de vardagliga 
föremålen kan hamna i samma grupp som det pedagogiska materialet. Det är alltså upp till 
läraren i vilket syftet hen använder föremålen. Likaså kan pedagogiskt material användas som 
vardagligt föremål om det pedagogiska materialet används i fel syfte (ibid.). Exempelvis för 
att inte utveckla elevernas kunskaper.  
 

• Utformningen på undervisningen viktigare än det laborativa materialet.  
 
Rystedt och Trygg (2010) berättar att ibland behöver inte läraren fullt ut förstå hur man ska 
använda det laborativa materialet utan det viktiga är att läraren formar undervisningen så att 
eleverna förstår vad, hur och varför de ska lära sig genom det laborativa materialet. Därför är 
det viktigt att läraren har en god förståelse för hur hen ska forma undervisningen och tror på 
det den gör. Annars menar Löwing (2004) att lektionen kan resultera i kaos och att eleverna 
inte har lärt sig någonting. 
 
 
Vilka upplevelser har lärare i Gävleområdet av den laborativa 
matematikundervisningen? Och vad beror deras upplevelser på? 
 
Upplevelser: 

• Positiv inställning eftersom laborativt material främjar elevernas analys, reflektion och 
förståelse för det matematiska innehållet.  

 
När det kommer till laborativ matematikundervisning har det visat sig att lärarna i 
Gävleområdet har en väldigt positiv inställning till den. De förespråkar bland annat att 
laborativ matematikundervisning främjar elevernas analys, reflektion, förståelse och 
kommunikation kring det matematiska ämnet. Det här stärks av bland annat Taflin (2007), 
Liljekvist (2014), Rystedt och Trygg (2010; 2013) som menar att om lärare använder 
laborativt material för att föra kreativa resonemang tillsammans med eleverna kan leda till att 
eleverna ökar deras förståelse kring matematikämnet. 
 
Vad det beror deras upplevelser på: 

• Laborativt material konkretiserar den annars väldigt abstrakta matematiken.  
 
En lärare uttrycker i enkäten att steget från konkret matematik till abstrakt tänkande är svårt. 
Medan en annan lärare förklarar att eleverna använder laborativt material tills de känner sig 
säkra på hur de ska använda lösningsstrategierna. Det i sig leder till att eleverna automatiskt 
går över från konkret till abstrakt tänkande. Det här beror på att eleverna befinner sig på olika 
kognitiva kunskapsnivåer och därför bör inte undervisning med laborativt material vara 
tidsbundet (Rystedt & Trygg, 2013). Vissa elever behöver stöd från laborativt material längre 
än andra och det är upp till läraren att bedöma när eleverna förstått räknestrategierna. 
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• Man ska inte krångla till det.  
 
I resultatet i enkäterna lyfts det även fram att laborativ matematikundervisning fungerar bäst 
om man håller den så enkel och konkret som möjligt. Lärarna menar att deras upplevelser 
kring laborativt material fungerar bäst om läraren inte blandar in flera olika laborativa 
material, utan utgår från ett som eleverna får förstå sig på först. Innan fler laborativa material 
blandas in i undervisningen. Gustafsson (1982) förklarar att bara för att det finns en uppsjö av 
laborativt material ska man vara försiktig så att man inte använder allt för många olika 
material för ett och samma område. Det här menar Gustafsson (ibid.), lärarna från enkäten och 
även jag själv att kan leda till förvirring för eleverna.  
  
På vilket sätt kan lektion med ett laborativt material inom området addition och 
subtraktion, skapa a-didaktiska-situationer? 
 
Didaktiska situation: Jag har valt att skapa en didaktisk situation där eleverna har spelat ett 
matematikspel där fokus har legat på växlingsövergångar inom addition och subtraktion. 
Utifrån det här har eleverna tagit till sig uppgiften och autonomt utfört den eftersom de har 
känt att de har verktyg sedan tidigare att behärska den här uppgiften. Det har gjort att jag som 
lärare har kunna ta ett steg tillbaka och observerat processen utan att påverka eleverna. I 
processen har a-didaktiska situationer uppstått och eleverna har interagerat med miljön. 
Eleverna har genom spelet känt att de inte behöver ha hjälp från läraren och genom det insett 
att de är ägare av sitt egna lärande.  
 
Miljö: Miljön är det som påverkar elevernas lärande och ger respons till dem. I det här fallet 
har eleverna interagerat med är spelet och de klasskamrater som de spelat med.  
 
Situation av delegering:  

• Vid delegering (introduktion) för att skapa en a-didaktisk situation är det viktigt att 
eleverna känner att de har förkunskaper och förståelse för hur de kan utföra uppgiften.  

 
Vid delegering av lektionen la jag stor vikt på att elevernas frågor och funderingar blev 
besvarade innan de fick utföra uppgiften. Det här menar Taflin (2007) är viktigt för att 
eleverna ska känna sig motiverade till att utföra uppgiften. Känner eleverna att deras frågor 
inte blivit besvarade minskar även deras motivation till uppgiften.  
 

• Vid en a-didaktisk situation är det till fördel för elevernas reflektion, resonemang och 
diskussion om eleverna förstår syftet med aktiviteten.   

 
Det som jag däremot hade kunnat göra bättre vid delegering är det som Rystedt och Trygg 
(2013) har framfört; att jag som lärare hade kunnat forma aktiviteten så att eleverna hade en 
tanke kring materialet medan de utför aktiviteten. Det här för att främja elevernas utforskande, 
reflektion och diskussion som är grunderna till att eleverna inhämtar kunskap och förståelse 
genom a-didaktiska situationer.  
 
Situation av aktion:  
Eleverna kände att deras frågor och funderingar blev besvarade och genom det tog de till sig 
uppgiften positivt, agerade och hjälptes åt under aktivitetens gång, vilket skapade a-didaktiska 
situationer.  
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Situation av formulering:  
 

• Diskussion, reflektion och kreativa resonemang stärker elevers kunskapsutveckling.  
  

Det har framgått både av resultatet från observationen som stärks från tidigare forskning att 
laborativa matematikuppgifter i grupp ökar elevernas diskussioner och kreativa resonemang 
kring matematikområdet som i det här fallet var inom addition och subtraktion (Taflin, 2007; 
Engvalls, 2013; Rystedt & Trygg, 2013). Eleverna utförde uppgiften självständigt i en a-
didaktisk process och när svårighetsgraden av uppgiften höjs, samarbetade de med problemen 
genom att diskutera deras tankeprocess och resonerade lösningsmetoderna kollektivt. 
 
Situation av validering:  

• Processen behöver pågå en längre tid för att eleverna ska få chans att skapa djupare 
reflektioner och diskussioner.  

 
Situation av validering kan liknas med ett seminarium där läraren håller diskussionen aktiv 
samtidigt som elevernas frågeställningar underbyggs, bevisas eller motbevisas.  
 
Som det framgår i resultatet gjorde jag försök att skapa situationer av validering. Däremot 
hade det varit till fördel om eleverna gjort den här processen under fler tillfällen än ett, där de 
fått frågor att reflektera kring. Det hade ökat elevernas reflektioner och analys av uppgiften.  
 
Situation av institutionalisering:  

• Tydliggör den didaktiska idén med aktiviteten för att skapa en djupare slutdiskussion.  
  

Vid slutdiskussionen lyckades inte jag få till någon djupare diskussion kring aktiviteten med 
eleverna. Det här kan liknas med resultatet från Löwings (2004) studie att jag som lärare inte 
tillräckligt tydliggjorde den didaktiska idén med aktiviteten för eleverna. Vilket kan vara en 
orsak till att eleverna inte förstod syftet med aktiviteten. 
 
Didaktiskt kontrakt:  

• Blev svårt att se eftersom eleverna interagerar med miljön. De behövde aldrig hjälp 
från mig.   

 
Det didaktiska kontraktet blev svårt att observera under lektionstillfället eftersom eleverna 
interagerade med miljön och inte mig som lärare. Vid några tillfällen när eleverna höll på med 
växling kunde jag däremot se att eleverna sökte min ögonkontakt för att få bekräftelse över att 
de gjorde rätt. Det som framgår i resultatet är att jag vid de tillfällena nickade bekräftande åt 
eleverna och det gjorde att eleverna fortsatte med växlingen. Genom det kan vi se att det 
didaktiska kontraktet aldrig bröts eftersom det inte uppstod några missförstånd där jag som 
lärare behövde gå in och hjälpa eleverna.  
 
A-didaktiska situation:  

• En a-didaktisk situation uppstår när eleverna interagerar autonomt med och får respons 
från miljön.  

 
Eleverna var i den här situationen ägare av sitt egna lärande och de gjorde det autonomt 
genom att interagera och får respons från miljön. Brousseau påstår också att det är vid de a-
didaktiska situationerna som lärande sker, eftersom eleverna utforskar sitt egna lärande 
(Brousseau, 1997). Däremot tror jag, som jag också nämnt tidigare, att eleverna hade lärt sig 
mer om jag tydliggjort den didaktiska idén med aktiviteten ännu mer (Löwing, 2004).  
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Genom de här undersökningarna om laborativt material i matematikundervisningen kan jag 
konstatera att;  

• Att utgå från hur, vad och varför eleverna ska lära sig i utformningen av 
undervisningen är viktigare än att förstå syftet med det laborativa materialet fullt ut. 

• Abstrakt matematik blir mer konkret.  
• Att hålla det enkelt och konkret är oftast bäst. 
• Man kan aldrig vara nog övertydlig med syftet med aktiviteten. Diskutera det, 

analysera det tillsammans och framförallt repetera och analysera igen.  
• Kreativa resonemang fördjupar allas förståelse.  
• Det tar tid. 

 
 
 
7.3 Tillförlitlighet  
I det här avsnittet kommer tillförlitlighet för studiens resultat att diskuteras utifrån reliabilitet 
och validitet. Eftersom studien innehåller både enkäter och observationer kommer 
undersökningarnas tillförlitlighet att diskuteras var för sig. Enkätundersökning 1 och 
enkätundersökning 2 kommer att presenteras tillsammans. 
  
Enkäter 
Eftersom enkäterna skickats ut i digitalt via mejl till rektorer skolor i Gävleområdet så har jag 
garanterats att deltagarna är personal verksamma inom skola och pedagogisk verksamhet. 
Viss chans finns att rektorerna inte mejlat vidare enkäten till deras lärare och därför kan ett 
stort urval ha fallit bort. 
  
Frågorna har varit välformulerade och de flesta av frågorna har varit öppna frågor. Det har 
lagts stor vikt på neutrala frågor så att respondenten kunnat ge ett så personligt svar som 
möjligt. På de flesta av de slutna frågorna, där svaren redan varit givna, har respondenten 
kunnat kryssa i flera svarsalternativ. Av att döma på resultaten så ser det inte ut som att det 
varit några större missuppfattningar. Frågorna i enkäterna täcker det som studien varit avsedd 
att undersöka. Alla enkäter har genomgått samma insamlingsprocess och utifrån kan vi dra 
slutsatsen att reliabiliteten för studien är hög. 
  
Resultaten i studien kan generaliseras i hög grad och slutsatsen från resultatet kan dras att 
många fler lärare tycker och tänker likadant på fler skolor. Däremot hade det varit till fördel 
om enkäten fått större spridning, då jag med största sannolikhet vet att inte alla lärare är lika 
positivt inställda till laborativt material som lärarna i studien är. De som inte haft positiv 
inställning till laborativt material har inte deltagit i studien, vilket gör att den biten fallit bort. 
  
  
Observation 
Observationerna av elevgrupperna har skett på liknande sätt. Eleverna har givits samma 
information inför uppgiften och givits möjlighet att ställa frågor. Dokumentation av 
händelseförloppet har även sett likadant ut, de har dokumenteras genom videoinspelning 
förstärkt av en mikrofon och vid sidan av under händelseförloppet har jag fört 
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fältanteckningar. Eftersom observationerna har genomförts på samma sätt är reliabiliteten för 
den här delen av undersökningen hög. 
  
Resultatet  av observationen ger en verklighetsförankrad bild av didaktiska situationer i 
Brousseaus mening från början till slutet av händelseförloppet. Genom det får jag fram det 
material som behövs för den här delen av studien. Å andra sidan kan Brousseaus teori 
tillämpas på olika sätt genom olika aktiviteter. Däremot hade det varit intressant att göra 
undersökningen under en längre tid, där eleverna fått bekanta sig med aktiviteten mer och 
skapat djupare diskussioner och resonemang.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Jag tycker att den här studien har varit väldigt givande och rolig att genomföra. Jag tycker det 
har varit extra intressant att utifrån min tolkning av teorin av de didaktiska situationer (TDS) 
och utifrån de tidigare data som samlats in vid enkäter; forma en aktivitet och sedan utvärdera 
det utifrån det material jag har samlat in. Laborativt material är något som blir allt vanligare 
inom den svenska skolan och desto mer vi lärare inkluderar det i undervisningen, desto mer 
forskning kommer kring det. 
  
Jag har valt att göra den här studien utifrån ett lärarperspektiv, för att ta reda på lärares 
intention med laborativ undervisning. Genom det insamlade materialet har jag satt mig in i 
lärarrollen och format en laborativ lektion utifrån Brousseaus teori om didaktiska situationer. 
Trots att jag sett en del brister som jag inte alls känner att jag håller med om i teorin, har det 
ändå varit nyttigt för mig som blivande lärare att sätta mig in i ett nytt okänt sammanhang och 
även sett att det faktiskt inte var en så dålig teori. TDS gav mig verktyg att sätta ord på 
vardagliga didaktiska fenomen inom skolan som jag annars aldrig hade haft ett namn på. Som 
lärare behöver man byta perspektiv ibland, det här kan göras på många olika sätt och genom 
mängder av olika teorier. 
  
Mitt förslag för fortsatt forskning är därför att forma matematikundervisning utifrån en viss 
teori, men under en längre period. För att ta reda på hur det påverkar elevernas interaktion 
med och förståelse för den laborativa matematikundervisningen.  
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Bilaga 1: Missivbrev Enkätundersökning 

1

Missivbrev / enkät 1 
 
Hej!  
Mitt namn är Matilda Sahlin och jag studerar sista terminen på 
Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan i Gävle. I skrivande stund 
skriver jag på mitt examensarbete inom matematik med ämnesdidaktisk 
inriktning.  
 
Denna enkät riktar sig till dig som undervisar i ämnet matematik i årkurs 
F-3. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka laborativa material 
som lärare använder sig av i matematikundervisningen inom de fyra 
räknesätten (addition, subtraktion, division och multiplikation) i årskurs 
F-3.  
 
Genom att delta i denna enkät bidrar du till en studie inom laborativt 
material i matematikämnet. Denna studie följer de etiska föreskrifterna 
som gäller för god forskningssed och din medverkan i enkäten är helt 
anonym i både publikation och presentationer. Svaren som samlas in i 
studien behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert sätt.  
 
Vid frågor och/eller funderingar får ni gärna kontakta mig på; 
XXXXXX@student.hig.se   
 
 
Tack på förhand för din medverkan och för att du hjälper mig med att 
bidra till studien i mitt examensarbete.  
 
Med Vänlig Hälsning  
Matilda Sahlin  

 



 

 

47 

Bilaga 2: Enkätundersökning 2 

Hej!  
Mitt namn är Matilda Sahlin och jag studerar sista terminen på 
Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan i Gävle. I skrivande stund 
skriver jag på mitt examensarbete inom matematik med ämnesdidaktisk 
inriktning.  
 
Den här enkäten riktar sig till dig som undervisar i ämnet matematik i 
årkurs F-3. Syftet med undersökningen är att ta reda på lärares 
uppfattning om och syfte med laborativt material i 
matematikundervisningen. En del av det jag vill ta reda på är vad du som 
lärare har för tanke med din laborativa matematikundervisning och hur du 
hanterar eventuella hinder som kan uppstå i planering och undervisning.  
 
Genom att delta i denna enkät bidrar du till en studie inom laborativt 
material i matematikämnet. Den här studien följer de etiska föreskrifterna 
som gäller för god forskningssed och din medverkan i enkäten är helt 
anonym i både publikation och presentationer. Svaren som samlas in i 
studien behandlas med största aktsamhet och förvaras på ett säkert sätt.  
 
Vid frågor och/eller funderingar får ni gärna kontakta mig 
på; XXXXXX@student.hig.se  
 
 
Tack på förhand för din medverkan och för att du hjälper mig med att 
bidra till studien i mitt examensarbete.  
 
Med Vänlig Hälsning  
Matilda Sahlin 
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Bilaga 3: Informationsbrev till lärare angående 
observation

Hej lärare! Jag heter Matilda Sahlin och studerar sista terminen på 
Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan i Gävle. I skrivande stund skriver jag på 
mitt examensarbete om lärares didaktiska kunskaper inom matematikundervisningen 
med laborativt material.  
 
Jag skulle vilja komma i kontakt med dig för att göra en studie med några av dina 
elever. Jag behöver ungefär 9 elever i min studie och dessa elever kommer delas upp i 
tre grupper om tre elever. Eleverna kommer få utföra en aktivitet där eleverna får öva 
sina färdigheter i växlingsövergångar genom ett additions och subtraktions-spel.  
 
Händelseförloppet kommer att dokumenteras på film och filmen kommer endast att 
ses av mig och användas i studiens syfte. Studien håller de etiska föreskrifterna som 
gäller för god forskningssed den kommer inte framgå någon identitet på vilka 
personer som har medverkat och platsen där studien utförts kommer inte heller att gå 
att ta reda på.  
 
Eftersom deltagarna i studien är under 15 år bifogar jag en samtyckesblankett och 
informationsblad som ska skickas hem till och fyllas i av vårdnadshavarna för 
eleverna.  
 
Jag vore väldigt tacksam om jag fick göra den här studien i din klass! 
 
Vid frågor och funderingar, kontakta mig gärna på: 
XXXXXX@student.hig.se 
 
Tack på förhand!  
 
Med Vänlig Hälsning  
Matilda Sahlin  
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Bilaga 4: Missivbrev till vårdnadshavare och samtyckesblankett  

Hej föräldrar/vårdnadshavare!  
 
Mitt namn är Matilda Sahlin och jag är lärarstudent vid högskolan i Gävle 
som i skrivande stund gör mitt examensarbete där syftet är att ta reda på 
hur laborativt material används i matematikundervisningen i 
grundskolans yngre åldrar.  
 
Det är nämligen så att jag skulle vilja komma i kontakt med dig angående 
att jag vill göra en studie där ditt barn tillsammans med några 
klasskamrater deltar i en aktivitet med ett matematiksspel. 
Händelseförloppet under aktiviteten kommer att dokumenteras på film, 
därför är det viktigt för mig att jag får ditt och ditt barns godkännande.  
 
Filmen kommer inte spridas utan den kommer endast ses av mig och 
användas för att skriva mitt examensarbete.  
 
Det ska tilläggas att studien håller de etiska föreskrifterna som gäller för 
god forskningssed och ditt barns identitet är skyddat och kommer inte 
framgå eller gå att ta reda på i rapporten.  
 
Eftersom eleverna är under 15 år krävs vårdnadshavares samtycke att de 
får delta i forskning därför ber jag er vänligen att fylla medföljande 
blankett och skicka den med barnen till skolan så snart som möjligt.  

 

 

Vid frågor eller synpunkter kan ni kontakta mig på mejl: 
XXXXXX@student.hig.se  

Med Vänliga Hälsningar  

Matilda Sahlin  
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!
!
!
!
Samtyckesblankett!
!
Barnets!namn:……………………………………….!

Skola:…………………………………..!

Klass:…………………!
Genom!att!skriva!under!blanketten!godkänner!jag!att!mitt!barn!medverkar!i!
undersökningen.!Detta!genom!att!ditt!barn!kommer!delta!i!en!matematikaktivitet!
där!händelseförloppet!kommer!att!filmas.!!
!
Jag!har!tagit!del!av!information!kring!arbetet!och!är!garanterad!att!mitt!barns!
identitet!inte!kan!identifieras!i!rapporten.!Videon!kommer!inte!heller!att!spridas!
utan!kommer!endast!ses!av!lärarstudenten!som!utför!undersökningen.!!!
!
!
Datum!!!!!!!!!!!!!!Signatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namnförtydligande!!
!
!
…………..!!!!!!!!!!!…………………….…….!!!!!!!!!!!!!!!!!……..…………………………………..!
!
Datum!!!!!!!!!!!!!!Signatur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Namnförtydligande!!
!
!
…………..!!!!!!!!!!!…………………….…….!!!!!!!!!!!!!!!!!……..…………………………………..!
!
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Bilaga 5: Additions- och subtraktions-spel 
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Bilaga 6: 

Mall:%Positionssystem%för%Tripolino%%

Placera pengarna i mallen. 
När kan ni växla?  

%

100-lappar 
(Hundra-tal) 

10kr 
(Tio-tal) 

1kr 
(En-tal) 

   

  

 
 
 
Bilaga 7: 

E2#o..#

E1#o..#

E3
#o
..#

Mall: 
Positionssystem 

M
al

l: 
Po

si
tio

ns
sy

st
em

 

M
all: 

Positionssystem
 

Spelplan  

Spelplan  

Spelplan  

Tärningar  

100      10       1 

10
0 

   
10

   
   

 1
  

100     10       1 

Mall på placering vid observation: 
 
E: Elev 
o..: Observation 1 (o1), 2 (o2) eller 3 (o3).  

Kamera  

Kameravinkel 
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Bilaga 8: Enkätundersökning 

1

Laborativt material inom de fyra räknesätten

Tom sida

Sida 1

Följande frågor kommer behandla vad du har för inställning till laborativt material i matematikundervisningen

1. Använder du dig av laborativt material i matematikundervisningen? *

Ja, alltid

Ja, ofta

Sällan

Nej, aldrig

2. Om ditt svar var ''sällan'' eller ''Nej, aldrig''... Vad är anledningen till att du inte använder laborativt material?

3. Jag tycker att laborativt material inom matematikundervisningen är… *

Jättebra

Bra

Likgiltig

Dåligt
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4. Varför tycker du så?

Skriv gärna en förklaring på din åsikt

Följande frågor kommer behandla vilket laborativt material som du använder i matematikundervisningen inom de fyra räknesätten

5. Vilka laborativa material använder du i undervisningen i addition? *

I denna fråga kan du välja flera alternativ. 

Finns inte det laborativa materialet med som du använder kan du skriva i det i sista alternativet.

Abakus

Bas10-material

Centikuber

Pengar

Multilink-kuber

Counters i olika färger

Domino med de fyra räknesätten

Matematik-pussel

Matematik-domino

Tärningar med de fyra räknesätten

Logiska block

Jag använder inte laborativt material
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6. Vilka laborativa material använder du i undervisningen i subtraktion? *

I denna fråga kan du välja flera alternativ. 

Finns inte det laborativa materialet med som du använder kan du skriva i det i sista alternativet.

Abakus

Bas10-material

Centikuber

Pengar

Multilink-kuber

Counters i olika färger

Domino med de fyra räknesätten

Matematik-pussel

Matematik-domino

Tärningar med de fyra räknesätten

Logiska block

Jag använder inte laborativt material
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7. Vilka laborativa material använder du i undervisningen i division? *

I denna fråga kan du välja flera alternativ. 

Finns inte det laborativa materialet med som du använder kan du skriva i det i sista alternativet.

Abakus

Bas10-material

Centikuber

Pengar

Multilink-kuber

Counters i olika färger

Domino med de fyra räknesätten

Matematik-pussel

Matematik-domino

Tärningar med de fyra räknesätten

Logiska block

Jag använder inte laborativt material
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8. Vilka laborativa material använder du i undervisningen i multiplikation? *

I denna fråga kan du välja flera alternativ. 

Finns inte det laborativa materialet med som du använder kan du skriva i det i sista alternativet.

Abakus

Bas10-material

Centikuber

Pengar

Multilink-kuber

Counters i olika färger

Domino med de fyra räknesätten

Matematik-pussel

Matematik-domino

Tärningar med de fyra räknesätten

Logiska block

Jag använder inte laborativt material

9. Inom vilket område i undervisningen av de fyra räknesätten använder du mest laborativt material? *

Addition

Subtraktion

Division

Multiplikation

Lika mycket i alla

Använder inget laborativt material

Följande frågor kommer behandla vilka för- och nackdelar du har uppmärksammat med laborativt material i

matematikundervisningen
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10. Vilka fördelar har du uppmärksammat vid arbete med laborativ matematikundervisning? *

11. Vilka nackdelar har du uppmärksammat vid arbete med laborativ matematikundervisning? *

Tack så mycket för att du tagit din tid för att delta i den här enkäten!

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra)
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Bilaga 9: Enkätundersökning 2 

Enkät om laborativ matematikundervisning

Tom sida

Sida 1

1. Hur länge har du arbetat som lärare? *

0-5 år

6-10 år

11-15 år

16 år eller längre

2. Vilken behörighet har du? *

Jag har ingen behörighet

Specialpedagog

Fritidspedagog

Förskollärare

Grundskollärare åk f-3

Grundskollärare åk 4-6

Ämneslärare

Behörighet i alla årskurser

3. Vad har du för syfte med laborativ matematikundervisning? *

Vad vill du uppnå med att använda laborativt material i matematikundervisningen?
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4. Har du någon speciell strategi när du märker att eleverna inte förstår/missförstår syftet med det laborativa

materialet? *

Har du något konkret exempel?

5. Hur gör du som lärare när eleverna kommer fram till ett felaktigt svar på en uppgift med laborativt material? 

Hur öppnar du upp för ny reflektion? *

Kom gärna med något konkret exempel

6. Vilka upplevelser har du av det laborativa arbetssättet? *
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7. Vad tycker du är viktigt att tänka på vid undervisning med laborativt material under introduktion, utförande av

uppgift och lektionsavslut? *

8. Har du stött på några hinder i planering och undervisning med laborativt material? 

- Vad för hinder?

- Hur hanterade du dem? *

9. Har du några övriga synpunkter kring laborativt material och/eller matematikundervisning?

Tack så mycket för att du deltagit i min studie!

» Redirection to final page of WebbEnkäter (ändra)

 
 
 


