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Sammanfattning
Under de senaste åren har intresset för användningen av laborativt material
ökat markant. Syftet med denna studie är att ta fram och göra en jämförelse
mellan lärare och elevers uppfattningar och åsikter angående användningen av
laborativt material i matematikundervisningen. Studien har genomförts på fyra
lärare i Örebro samt deras klasser i årskurs 5. Resultatet visar att laborativt
material underlättar lärandet, gör matematiken roligare och mer intressant, för
många enligt både lärare och elever. Lärarnas och elevernas uppfattning om
hur ofta laborativt material plockas fram och då finns tillgängligt skiljer sig åt.
Lärarna anser att materialet används mer än vad eleverna uppfattar. Lärarnas
svar visar också på att de anser att laborativt material ger en möjlighet att
koppla undervisningen till vardagsmatematiken och att det blir mer
dubbelriktad kommunikation med eleverna när material användes.
Nyckelord: Matematik, laborativt material, undervisning, lärare, elever
Abstract
The interest of using laboratory manipulative has increased during the last
couple of years. The aim with this study is to find out and make a comparison
between teacher and student perceptions and opinions regarding the use of
learning materials in mathematics education. The study was conducted on four
teachers in Örebro and their classes in grade 5. The results indicate that the use
of learning materials facilitates the understanding and makes the mathematics
more interesting for many students according both to students and teachers.
Teachers’ and students’ opinion differs regarding the frequency of use of
laboratory manipulative. The teachers’ opinion is that the material is used
more. The answer from teachers shows that they think that learning materials
gives an opportunity to connect the education with every day’s mathematics. It
also creates a dual communication between students and teachers.
Keywords: Mathematics, manipulative material, teaching, teacher, students
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1. Inledning
I den senaste TIMSS undersökningen, Trends in Mathematics and Science
study, framkom det att svenska skolors läroboksanvändande är hög,
användningen är framförallt hög i ämnet matematik. Den vanligaste formen
för matematikundervisning i Sverige är den enskilda räkningen i läroboken
(Skolverket, 2012). Trots att denna typ av undervisning har kommit att bli en
tradition har lärare försökt att ändra sitt arbetssätt. Många lärare som har
slutat använda läroboken helt menar att det ställer högre krav på dem samt
bidrar till mer arbete. En av anledningarna till att många lärare idag använder
läroboken kan vara att de anser att läroboken bidrar till en garanti för kvalitet
och trygghet (Brandell & Pettersson, 2011). Att endast använda läroboken kan
dock skapa en enformig undervisning som inte passar alla elever eftersom vi
alla är olika. Människan har alltid använt sig av olika typer av hjälpmedel för
att öka sin prestationsförmåga (Brandell & Pettersson, 2011).
Under de senaste åren har intresset för användningen av laborativa material
ökat markant (Rystedt & Trygg, 2013). En aktiv forskningen finns idag kring
ämnet och många pekar på det laborativa materialets positiva inverkan. Dock
menar Svedlund (2014) att det inte går att hitta en uppfattning som är enad
angående hur stor förbättringen är vid användning av laborativt material i
jämförelse med traditionella undervisningsmetoder. Likväl framkom det att
elevers inlärning ökade och resultaten förbättrades.
TIMSS undersökningen visar även att svenska elevers matematikkunskaper är
lägre i årskurs 4 och 8 i jämförelse med genomsnittet av eleverna i EU och
OECD–länderna (Skolverket, 2012). Samtidigt visar den senaste PISAundersökningen att de svenska eleverna har visat sig bli allt sämre i ämnet
matematik (Skolverket, 2013). Regeringen gav, utifrån detta, skolverket i
uppdrag att höja matematikundervisningens kvalitet genom att stödja skolor
och kommuner med en matematiksatsning. Denna matematiksatsning fanns
mellan år 2009 och 2011. Skolor kunde under denna tid söka bidrag och på så
vis få möjligheten att skapa en matematikverkstad (Skolverket, 2011).
Resultatet blev att många skolor lade mycket pengar på att köpa in samt
tillverka material. Skolorna fokuserade, i dessa fall, endast på materialet
vilket bidrog till att det som från början var tänkt att belysas hamnade i
skymundan och elevernas lärande kom därför ibland att hindras. De skolor
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som lyckades bra med matematikverkstäderna hade lärare som fokuserade på
det eleverna skulle lära sig. Materialet som användes kom därför att ha en klar
relation till det lärarna ansåg att eleverna skulle ta till sig. Det laborativa
materialet blev inte den styrande faktorn. Lärarna kunde följa upp nya idéer
som eleverna hade men även missuppfattningar (Skolverket, 2011). Enligt
Skolverket (2011) kom elevens egen uppfattning att spela en väsentlig roll i
arbetet. Svedlund (2014) visar att då lärare saknar den kompetens som krävs
för att använda laborativt material så utnyttjas materialet inte till dess fullo.
Det bidrar då till att inte öka elevernas matematikkunskaper.
Många barn har idag negativa upplevelser från ämnet matematik i skolan
(Boaler, 2011). Trots detta menar Lgr 11 på att ”Undervisningen ska bidra till
att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga
att använda matematik i olika sammanhang” (Lgr 11, s. 62). Den traditionella
matematikboksundervisningen ger eleverna få utmaningar och uppmuntrar
inte till någon diskussion angående elevernas lösningar och svar. Eleverna får
då inte möjlighet att argumentera för de olika sätt problem kan lösas på
(Pettersson & Wistedt, 2013). Användande av laborativt material i
undervisningen och speciellt vid laborativa undersökningar hjälper eleverna
att använda flera sinnen och bättre tillgodogöra sig övningarna (Sterner &
Lundberg, 2002). En viktig del av lärarens arbete är att utforma
undervisningen så att alla elever uppfattar dess mening och sammanhang.
Eleverna ska få möjlighet att utnyttja sin nyfikenhet och kreativitet (Ahlberg,
2001). Berggren och Lindroth (2004) anser att det borde vara en självklarhet
att elever ska få möta en positiv matematik i skolan. De menar att en faktor
som kan bidra till detta är användningen av laborativt material. Det skapar en
nyfikenhet hos eleverna där de får möjlighet att använda sin kreativitet.
Utöver detta visar en del av tidigare studier att laborativt material bidrar till
att öka elevers matematikkunskaper.
Detta sammantaget, samt att det vid min tidigare litteraturstudie (Svedlund,
2014) visat sig att det saknas forskning avseende laborativt materials inverkan
på matematikinlärning och speciellt jämförelser mellan elevers och lärares
uppfattningar, visar att det är nödvändigt att fortsätta med djupare studier av
effekter och jämförelser mellan elevers och lärares uppfattningar vid
användandet av laborativt material i undervisningen.
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”Olika material passar olika elever och lärare. En del material är mer givande för
vissa elever än för andra. Då vi alla är olika krävs det att undervisningen är varierad
för att passa så många individer som möjligt. Tyst matematik tillsammans med
läromedel är inte en metod som fungerar på alla, på samma sätt fungerar inte
laborativt material på alla elever. En kombination av dessa skapar en möjlighet att nå
ut till fler elever och öka våra elevers matematikkunskaper” (Svedlund, 2014, s. 23).

Då aktuell forskning visar det laborativa materialets positiva inverkan och
utifrån svenska elevers försämrade matematikkunskaper, har jag valt att
studera lärare och elevers uppfattningar angående användningen av laborativt
material. Jag har även valt att studera detta då lite forskning finns kring just
jämförelser mellan lärare och elevers uppfattningar. Är det så att laborativt
material kan vara en väg till förbättrade matematikkunskaper? Det är av stor
vikt att se huruvida lärare synliggjort det laborativa materialet på ett sådant
vis att eleverna blir medvetna om dess möjligheter. Speciellt då det finns en
risk att eleverna tolkar någonting på ett annat sätt än vad läraren från början
avsåg. Denna studie är viktigt för ökad förståelse av uppfattningar kring
laborativt material men även för att se hur elever uppfattar saker och ting och
hur stora skillnader i uppfattning som finns mellan lärare och elever. Om det
är möjligt att säkerställa vilka skillnader i uppfattning om det laborativa
materialets användning som finns mellan lärare och elever kan det bidra till en
ökad förståelse för de skillnader som finns idag. Genom ökad förståelse kan
det vara möjligt att förändra både lärarnas utbildning och arbetssätt så att
laborativt material blir en naturlig del i undervisningen för alla elever i den
svenska skolan och att eleverna därigenom kan bättre tillgodogöra sig
övningarna (Sterner & Lundberg, 2002).
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att studera lärare och elevers uppfattningar och
åsikter om användningen av laborativt material i matematikundervisning och
därefter göra en jämförelse av uppfattningarna. Studiens frågeställning
baserar sig på tidigare forskning och de slutsatser som dragits från dessa.
Studien kommer undersöka vad som påverkar om läraren eller eleven väljer
att använda sig av laborativt material samt hur elevernas intresse och
matematikinlärning förändras vid användande av laborativt material. Studien
kommer också att jämföra elever och lärares uppfattningar.
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Jämförelsen kommer att ske utifrån följande frågeställningar:
- Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i matematikundervisningen?
- Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
- Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de
använder sig av laborativt material?
2. Teoretisk bakgrund
2.1 Tidigare studier
Moyers (2010) studie utgick från 10 lärare. Dessa lärare observerades,
intervjuades och fick besvara enkäter. Detta med syftet att studera hur och
varför lärarna använde sig av hjälpmedlet på det viset som de gjorde.
Resultatet pekade på att lärarna ansåg att det laborativa materialet bidrog till
att göra elevernas matematikinlärning roligare. Lärarna kom dock att använda
det laborativa materialet som en belöning då eleverna skött sig väl på grund
av att de inte ansåg sig se att laborativt material var lika effektivt som den
traditionella matematiken när det kom till att uppfylla målen. Laborativt
material kom därför endast att användas som ett tillägg trots att eleverna
ansåg att det laborativa materialet bidrog till att göra lektionerna roligare.
Detta motsägs av Burns och Hamm (2011) i sin studie på 145 elever i
årskurserna 3 och 4 då laborativt material, både virtuellt och konkret, kom att
förbättra elevernas resultat, det vill säga, inlärning. I studien deltog
sammanlagt 7 klasser. Utifrån detta kom det virtuella och konkreta materialet
att delas upp mellan dessa klasser. Syftet var att jämföra effekten av det
virtuella och det konkreta materialet då det kom till elevernas förståelse
gällande bråk och symmetri. De elever som deltog i studien var positiva till
användningen av laborativt material. Swan och Marshalls (2010) studie
styrker Burns och Hamms uppfattning eftersom de menar att elevers intresse
för matematikundervisningen ökar då de använder sig av laborativt material,
de får då möjlighet att visualisera problemet. Utöver det sker även en handson inlärning samt en bättre förståelse skapas hos eleverna för matematiken.
Studien grundades på 820 lärare utifrån 250 skolor. Dessa lärare fick besvara
en enkät varpå frivilliga intervjuades. De framkom även att för att
inlärningseffekten ska komma att skapas krävs det styrda diskussioner och
även förklaringar. Dock ansåg många lärare att de behövde mer information
och utbildning kring hur de ska använda sig av det laborativa materialet.
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Denna frågeställning är intressant enligt Uribe-Lorez och Wilkings (2010)
som genomförde en studie på 503 lärare i grundskolan. Lärarna fick besvara
en enkät angående sin användning av hjälpmedel. Lärarna fick också besvara
frågor som berörde deras egen uppfattning och bakgrund. Slutsatsen som
framkom enligt forskarna var att lärarens egen uppfattning kom att spela en
stor roll i påverkandet av det laborativa materialets användande. Materialet
visade sig användas mer av lärare som undervisade i de yngre åldrarna fram
till årskurs tre. Lärarens bakgrund och ålder kom inte att påverka
användningen i någon större mening. Det visade sig även att de lärare som
ansåg att ett aktivt deltagande av eleverna i matematikundervisningen var
någonting viktigt, kom att använda laborativt material mer än de lärare som
inte ansåg detta. Detta stämmer även överens med de tidigare presenterade
studierna av Moyer (2010) samt Swan och Marshalls (2010).
En tidigare genomförd litteraturstudie av Svedlund (2014), baserad på nio
studier, visade att laborativt material bidrar till ett förbättrat resultat i
jämförelse med den traditionella matematikundervisningen. Det laborativa
materialet ökade elevernas motivation och lärarna hade en positiv inställning
till materialet då det stöttade elevernas inlärningsprocess. Dock framkom det
att då läraren saknade den kompetens som krävdes för användandet av
laborativt material utnyttjades inte materialet till dess fullo och bidrog då inte
till att öka elevernas kunskaper inom matematik. Detta kunde även bidra till
att eleverna inte kom att uppskatta det laborativa materialet och då se det mer
som en börda. Det räcker inte endast med att läraren använder sig av
laborativt material utan eleverna behöver stödjande instruktioner för att
använda det i sitt arbete. Studien drog även slutsatsen att många lärare idag
saknar den kompetens som krävs för att använda sig av laborativt material på
ett optimalt sätt i undervisningen.
Tidigare studier menar alltså på att laborativt material bidrar till en positiv
inverkan hos eleverna. Materialet påverkar elevernas syn på
matematiklektionerna samt deras matematikkunskaper. Läraren har dock en
viktig roll där dennes uppfattning styr hur elevernas användande av laborativt
material ser ut. Många lärare saknar idag den kompetens som behövs för
användande av materialet vilket då kan begränsa dess inverkan på elevernas
matematikkunskaper. De befintliga studierna visar också relativt lite om hur
elevers och lärares syn på laborativt material förhåller sig till varandra.

9

2.2 Lärande
Då vi talar om begreppet lärande kan det i stor mening ha minst fyra olika
betydelser enligt Åström (2009).
-

resultaten av läroprocesserna hos den enskilde individen, dvs. det man har lärt sig
eller den förändring som ägt rum
de psykiska processer som äger rum hos den enskilde individen och som kan leda
fram till förändringar eller resultat
de samspelsprocesser mellan individen och hans eller hennes materiella och sociala
omgivning som en förutsättning för de inre läroprocesserna
undervisning – vilket dock är en icke nöjaktig betydelse, eftersom den inte skiljer
sig mellan det man undervisar i och det man faktiskt lär sig (Åström, 2009, ss. 182183).

För att vi ska kunna lära oss någonting krävs det att vi placeras i en situation
där vi motiveras och stimuleras till inlärning. En person måste alltså vilja lära
sig (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). För att vi ska få våra elever att
vilja lära sig och på så vis ta till sig mer matematikkunskaper krävs det att vi
placerar dem i ett positivt matematiksammanhang. Elevernas tankar måste
därför sättas i fokus och deras syn och uppfattning blir viktig. Dock menar
Unenge et al. (1994) på att det finns en risk att eleverna ser någonting annat
än vad läraren avsett. Detta är speciellt förekommande i de fall då det
laborativa materialet är ett pedagogiskt material och då specialutformat för
matematikundervisningen och inte är någonting som eleverna normalt möter i
sin vardag. Eleverna kan då komma att se någonting annat än vad läraren
avser.
Konstruktivism handlar om att beskriva lärande och kunskap. Denna teori
beskriver individen och dess lärande som ”ett aktivt kunskapsskapande
subjekt” (Runesson, 1999, s. 48). Konstruktivismen, i sin radikala form,
påstår att kunskap konstrueras av personen och inte någonting som passivt ta
in av en persons sinnen. Den radikala konstruktivismen menar på att kunskap
är någonting som den enskilda individen konstruerar själv och därför inte är
någonting som mottags genom individens sinnen. ”Lärande ses därmed inte
som en upptäckt av en oberoende värld utanför individen, utan som kognitiva
konstruktioner av det lärande subjektets erfarenhetsvärld” (Runesson, 1999, s.
49). Individen skapar kognitiva strukturer som denne använder som redskap
för att hantera men även organisera sitt flöde av erfarenheter (Runesson,
1999). Åström (2009) menar även han på att då vi talar om konstruktivism
10

syftar vi på att kunskap skapas av den lärande eleven själv och att kunskap då
inte överförs från exempelvis läraren eller läroboken. Fokus ligger här på den
enskilda individen och inte på de material som används i undervisningen. Det
handlar här om att underlätta för eleven i sitt lärande.
2.3 Konkretisering
Laborativt arbete kan i matematiken fungera som en länk. En länk för
eleverna mellan det konkreta och det abstrakta (Rystedt & Trygg 2013).
Konkretiseringens syfte är att underlätta förståelsen eller abstraktionen. Det
går därför att säga att det är hur läraren lyfter fram matematiken med
materialets hjälp, hur materialet används men även vad som används. Det
konkreta materialet är därför inte det som i sig leder till abstraktion.
Abstraktion sker genom att eleven uppfattar iden som är tänkt att lyftas fram
med ett sinne. Konkretiseringens syfte är därför inte att använda flera olika
sinnen (Skolverket, 2011). ”Vi menar också att konkretisering inte i sig är
kopplat till material. Idén är istället att begrepp, metoder och matematiska
modeller, som är svåra att uppfatta, genom konkretisering ska knytas till
något som redan är bekant för, eller uppfattbart av, eleven” (Skolverket, 2011,
s. 28). På så vis kan viss matematik komma att göras mer bekant för eleverna
men även mer tillgänglig. Detta bidrar till att upplevda händelser i vissa fall
kan vara bättre att koppla matematiken till än till material om händelserna är
mer bekanta för eleverna.
Eleverna ska utifrån tanken förstå hur och varför procedurer och operationer
som är aktuella ska genomföras (Skolverket, 2011). Löwing (2006) menade
på, utifrån sina observationer av konkretisering, att resultatet inte alltid blev
så lyckat. Den påverkande faktorn kom då främst att bero på lärarens egen
uppfattning av innebörden av konkretisering.
2.4 Laborativt material och matematikverkstäder
Laborativ undervisning kan beskrivas som en undervisning där teoretiska
uppgifter kombineras med praktiska uppgifter. De syftar då till ”learning by
doing”. Laborativ undervisning kan även beskrivas som metoder där
teoretiska sammanhang förklaras med hjälp av praktiska övningar eller
laborationer (Åström, 2009). Med ”Learning by doing” menas, att en person
lär sig då denne gör något (Dewey, 1916/1999).

11

Laborativt material är både fysiskt och konkret, sådant som går att hantera,
flytta, ta på, undersöka och manipulera m.m. Det kan vara vardagliga föremål
som finns runt omkring oss samt pedagogiskt material som är
specialtillverkade för just matematikundervisningen. Dessa två grupper kan
dock komma att gå i varandra då vardagliga föremål får en pedagogisk
funktion då det används i ämnet matematik (Rystedt & Trygg, 2013).
Exempel på laborativt material är multibaskuber, cuisenairestavar, pärlor,
kulramar, snäckor och geobräden med mera.
En matematikverkstad kan ha många olika utformningar enligt Rystedt och
Trygg (2013), men dess syfte är att locka fram elevernas fantasi, nyfikenhet
och kreativitet. Den kan även användas för att skapa positiva
matematikupplevelser och erfarenhet hos eleverna.
Matematikverkstäders utformning kan vara allt från en stor välfylld lokal till
ett skåp med laborativt material. För att eleverna ska ha möjlighet att utnyttja
materialets fulla potential är det av stor vikt att rummet inte endast ses som ett
rum fullt med roliga saker. Strävan är att få eleverna att förstå och då inte bara
hamna i görandet. Syftet med materialet är alltså att det ska fungera som ett
stöd för eleverna (Rystedt & Trygg, 2013). Sterner och Lundberg (2002)
menar att ”Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram det
matematiska tänkandet och att stödja språkliga förklaringar” (Sterner &
Lundberg, 2002, s. 16).
Laborativt material kan även fungera som ett bra stöd för elever som har läsoch skrivsvårigheter. Dessa elever får, då de arbetar med laborativt material,
hjälp att lösa olika typer av problem utan att hindras av de läs– och
skrivsvårigheter de har. De får även hjälp genom multisensorisk stimulans att
automatisera den kunskap de ska ta till sig samt ”hålla kvar” sådana saker
som annars skulle komma att överbelasta deras arbetsminne. Det laborativa
materialet bidrar till att tydliggöra de sekvenser och lösningssteg som finns så
att problemet struktureras. Laborativ matematik bidrar även till att väcka
lusten hos elever (Berggren & Lindroth, 2004). Med multisensoriskt menas att
eleven lär sig genom att känna, se och höra (Sterner & Lundberg, 2002).
Det finns elever som tycker att det är jobbigt att använda sig av ett arbetssätt
där de gör ett undersökande. Till skillnad från ett enskilt arbetssätt krävs det
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vid ett undersökande arbetssätt att eleven tänker självständigt, är kreativ, tar
beslut, initiativ med mera. Det krävs därför ett annat angreppssätt. Laborativt
material lär i sig inte ut matematik. Lärarens kunnande är avgörande för hur
matematik läggs till eller fångas upp när eleverna arbetar med material
(Rystedt & Trygg, 2013).
2.5 Hands on – Minds off
Detta begrepp kan ibland komma att användas vid samtal om
matematikverkstäder. Laborationer kan ofta komma att uppfattas som
någonting roligt men risken finns att eleverna hamnar i ett så kallat minds off
läge. Med detta menas att det kunnande som eleven ska ta till sig sätts åt sidan
då det snarare blir så att eleven hamnar i ett ”görande” läge istället för att
förstå och lära. Det är därför av stor vikt att läraren är medveten om detta och
skapar en undervisning där fokus ligger på mål och innehåll, dvs. minds on
(Rystedt & Trygg, 2010).
3. Metod
I studien deltog fyra lärare i Örebro samt deras fyra klasser i årskurs 5.
Resultatet har framkommit genom att använda både en kvalitativ och en
kvantitativ metod. Studien är kvalitativ genom strukturerade intervjuer och
kvantitativ genom enkäter. De strukturerade intervjuerna utgår från K. Yins
(2013) beskrivning medan arbetet med enkäterna utgår från Brymans (2008)
beskrivning av metoden.
3.1 Utformning av intervjuguide och elevenkät
Innan frågorna, som skulle användas vid intervjun och vid
enkätundersökningen framtogs, genomfördes en återblick i min tidigare
litteraturstudie. Detta gjordes för att ytterligare gå igenom de tidigare studier
som var underlaget till litteraturstudien. Fyra studier valdes därefter ut som
relevanta för denna studie.
Efter genomläsning av dessa studier skapades de tre huvudfrågeställningarna
som detta arbete skall besvara. Med avsikt att enklare kunna analysera och
sammanställa mitt resultat skapades, utifrån de tre huvudfrågeställningarna,
sex delfrågor som sedan används som kategorier vid studiens resultat- och
analysfas. De sex delfrågorna kom sedan att användas som bas vid skapandet
av de frågor som skulle användas till elevenkäten och de intervjufrågor som
skulle ställas till de fyra lärarna.
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Frågorna till elevenkäten och intervjufrågorna skapades så att de sedan skulle
kunna jämföras och ställas mot varandra. Det finns därför en medvetenhet och
en operationalisering mellan de olika val som genomfördes vid framtagningen
av huvudfrågor, delfrågor, enkätfrågor och intervjufrågor. Huvudfrågor och
delfrågor framgår av tabellen nedan och en komplett tabell över
operationaliseringen finns i bilaga 1.
Tidigare studier

Huvudfråga

Delfråga

Moyers (2010)

Vad avgör om

När väljer läraren

visade på att lärarna

läraren eller eleven

att använda

använde laborativt

väljer att använda

laborativt material

material endast som

sig av laborativt

inom ett

en belöning.

material i

arbetsområde?

Uribe-Lorez och

undervisningen?

Wilkins (2010)
visade på att det är
lärarens egen
uppfattning som
styr hur det
laborativa
materialet används.
I vilka situationer
rekommenderas
elever att använda
laborativt material?
När väljer eleven på
egen hand att
använda laborativt
material?

Swan och Marshall

Hur förändras

Hur förändras

(2010) visade att

elevernas intresse

elevernas intresse

intresset hos

för

för

eleverna ökade om

matematikundervis

matematikundervis

de fick använda

ningen vid

ningen vid

laborativt material.

användning av

användning av

laborativt material?

laborativt material?

Burns och Hamm

Hur anser lärare

Vid vilka

(2011) visade att

och elever att

situationer

laborativt material

matematikinlärning

underlättar

ökade elevernas

förändras då de

laborativt material
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inlärning. Swan och

använder sig av

för eleven att lösa

Marshalls (2011)

laborativt material?

uppgifter?

påvisade att
användningen av
laborativt material
ger en hands-on
inlärning och en
bättre förståelse.
Vilka möjligheter
skapar
användningen av
laborativt material
för eleverna?

3.2 Urval
Urvalskriterier:
- Endast en matematiklärare från varje skola får delta. Detta för att
minska risken för eventuell påverkan genom samtal mellan de
medverkande lärarna.
- Läraren måste undervisa matematik i någon av årskurserna 4-6.
- Läraren måste använda laborativt material kontinuerligt i sin
undervisning. Det laborativa materialet ska därför inte vara
främmande för eleverna utifrån lärarens uppfattning. För detta
kriterium har lärarens egen bedömning används.
- Den klass som ska komma att delta i undersökningen måste vara
en som den utvalda läraren undervisar i. Detta för att kunna
jämföra lärarens och elevernas uppfattningar.
- Både läraren och lärarens elever ska ha tid att delta i studien.
- Läraren måste godkänna att jag medverkar då eleverna besvarar
enkätundersökningen.
Innan urvalet skedde hade valet av att använda fyra lärare för studien
genomförts. Två av de lärare som kom att medverka har valts ut avsiktligt då
jag från början hade information om att dessa lärare arbetade med laborativt
material i sin matematikundervisning.
Totalt kontaktades 20 skolor av 45 i Örebro kommun som undervisade
årskurs 4-6, både kommunala och fristående skolor. De kontaktades alla via
telefon. Av dessa var det endast sju skolor som använde sig kontinuerligt av
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laborativt material i sin undervisning. En av de sju skolor ansåg sig inte ha tid
för att medverka i studien och en annan sa ja till intervju men tackade nej när
läraren fick veta att eleverna också behövde medverka. Läraren ansåg att
eleverna hade allt för mycket att tänka på för tillfället. Den tredje som inte
kom att bidra till studien sade från början ja, dock visade det sig senare att
denne inte ansåg sig ha tid för en intervju och tackade då nej.
De övriga 13 skolorna svarade då de kontaktades att de inte använde
laborativt material och istället till största delen använde läroboken, alternativt
uppfyllde de inte mina urvalskriterier.
Sammanlagt deltog 84 elever i studien. De medverkande elevernas
vårdnadshavare har blivit informerade om enkäten samt visat sitt samtycke
genom ifyllnad av en medgivarblankett (Bilaga 6). Enkäten var frivillig och
de elever som inte ville bidra till undersökningen fick avstå. Då de 4 lärarna
var valda visade det sig att alla undervisade matematik i årskurs 5, vilket
innebär att de i något högre grad kan jämföras med varandra.
3.3 Strukturerad intervju
Jag valde att använda mig av metoden intervju för att få fram lärarnas
uppfattning om laborativt material i min studie. Jag utgick då från K. Yins
(2013) beskrivning av en strukturerad intervju för att skapa underlaget och
genomföra intervjuerna. Denna typ av intervju valdes då jag ville att
insamlingen av data skulle bli så likartad som möjligt. Intervjuguiden har
därför utformats på ett detaljerat vis och alla frågor har ställts oavsett om
deltagaren tidigare besvarat frågan under svaret på en av de föregående
frågorna.
Deltagaren har fått möjlighet att utveckla de svar som framkommit. Utöver de
frågor som tagits fram i intervjuguiden har endast uppföljningsfrågor ställts.
För att utveckla svaret om det uppfattats som otydligt eller inte fullständigt.
För de frågor som inte var öppna i sin utformning har också
uppföljningsfrågor varit nödvändiga vilket jag var medveten om från början.
Den sista frågan i intervjuguiden var huruvida lärarna ansåg sig vilja tillägga
någonting. Syftet var att lärarna skulle få möjligheten att uttrycka någonting
som de ansåg var viktigt och som de inte fått möjlighet att uttrycka utifrån
intervjufrågorna samt eventuella förtydligande som de ansåg behövdes.
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Lärarna blev, då de tillfrågades att medverka i studien, informerade om att
intervjun beräknades ta max 30 min. Alla intervjuer genomfördes på den
skola där läraren arbetade. Läraren fick själv välja var intervjun skulle
genomföras varpå alla valde ett enskilt rum. Alla lärarna accepterade att
intervjun spelades in för att underlätta vidare analys av de svar som framkom.
De blev även informerade om att det endast var jag och min handledare som
skulle komma att ta del av det inspelade materialet. Innan intervjuerna
genomfördes med de fyra lärarna testades frågorna på en lärare som inte
deltog i studien. Anledningen var att se hur väl frågorna fungerade men även
för att stärka mitt eget självförtroende inför intervjuerna.
3.4 Enkät
Jag valde att använda mig av enkätundersökning då jag ville få fram elevernas
uppfattning. På grund av att antalet elever var betydligt fler än antalet lärare
ansåg jag att den bästa metoden för att få fram elevernas uppfattning vara att
genomföra en enkät. Enkäten utformades med enklare ord för att eleverna
skulle förstå vad det var som menades. Varje fråga bestod av ett antal
svarsalternativ, där eleverna ombads att markera de påstående som denne
ansåg stämde bäst överens med sin uppfattning. Några av frågorna hade också
ett alternativ där eleven själv kunde notera sin uppfattning. Vissa frågor hade
en rad för kommentarer där eleverna ombads skriva en kortare kommentar till
sitt svarsalternativ (Bilaga 7).
Då enkätens frågor var framtagna testades de på fem elever. Dessa elever
deltog inte i studien då de gick på en annan skola. Tanken var att testelevernas
åsikter skulle användas för att förbättra enkäten och göra den tydligare i sin
utformning samt minska risken för missuppfattningar. Dock behövde inga
större ändringar genomföras efter testet.
Enkätundersökningen genomfördes före intervjun med läraren. Detta gjordes
då bokningarna för intervjun anpassades fullt efter lärarnas önskemål vilket
visade sig vara då skoldagen var slut. Lärarna fick ta del av enkätens innehåll
innan, dock endast genom en överblick för att ”godkänna” dess innehåll.
Trots att enkäten vid ett tidigare tillfälle hade testats på fem elever valde jag
att finnas med i klassrummet då eleverna besvarade enkäten om frågor skulle
uppkomma.

17

Innan eleverna fick påbörja att besvara enkäten presenterade jag mig själv
samt enkätens upplägg. Vi hade även en diskussion angående definitionen av
laborativt material. Jag ställde då frågan öppet och eleverna fick ge sin
uppfattning. Jag gav själv inga exempel på laborativt material då jag ville att
de själva skulle tänka efter vilka material som de var vana vid att använda.
Jag förtydligade även för eleverna att de skulle komma att förbli anonyma i
studien och därför inte skulle skriva namn på enkät. Jag hade innan
enkätundersökningen talat med läraren angående att denne inte fick svara på
eventuella frågor som eleverna hade. Detta gjordes för att minska risken att
läraren skulle komma att påverka elevernas svar.
3.5 Analys av intervjuer
Jag har i analysen som grund valt att använda mig av metodansatsen
fenomenografi utifrån Dahlgren och Johanssons (2009) beskrivning. Analysen
består av sju steg; bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse,
gruppering, artikulera kategorierna, namnge kategorierna och kontrastiv fas.
Detta genomföres för att inte missa något viktigt insamlat data samt för att
stärka studiens reliabilitet. Stegen har i denna studie anpassats och utförts dels
för varje lärare för sig men även för lärarna tillsammans för att senare kunna
göra en jämförelse mellan alla lärare och alla elever.
Bekanta sig med materialet
I den inledande analysen började jag med en sammanställning av data som
framkommit utifrån intervjuerna. De inspelade materialet transkriberades för
att på så vis få en ordning på det insamlade materialet. Vid transkriberingen
tog jag bort namn, skola samt sådana ord som skulle kunna komma att avslöja
vilken skola intervjun genomförts på.
Kondensation
I denna fas försökte jag hitta det viktiga, det vill säga det som kan bidra till att
besvara de olika frågeställningarna. Jag utgick från varje fråga och
kondenserade respektive lärares svar.
Jämförelse
I fasen jämförelse ska respektive intervjupersons svar jämföras med de
övrigas. Forskaren ska finna likheter och olikheter. Jag använde tabellen som
skapats i föregående fas för att sedan kunna fortsätta analysen.
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Gruppering
I fasen grupperade jag de likheter och olikheter som hittats. I och med att jag i
denna studie utgick från samma standardiserade delfrågor, som från början
var grupperade, underlättade detta grupperingsfasen.
Artikulera kategorierna
Här koncentrerade jag mig på likheter i uppfattning och att bestämma var
respektive gräns för varje kategori skulle dras. I min studie utgick jag även
här från tidigare redovisade frågeställningar och samband och jämförde de
olika svaren.
Namnge kategorierna
Eftersom jag, som tidigare visats på, redan från början kopplat samman
intervjufrågor med forskningsfrågor anser jag att denna redan är utförd i och
med detta.
Kontrastiv fas
Här ska forskaren se om samma svar finns inom fler kategorier. Resultatet
kan då bli att forskaren slår ihop ett antal kategorier. I min studie har jag
utfört detta från början genom att flera delfrågor är kopplade till en
övergripande frågeställning som jag sedan jämför med teorin.
3.6 Analys enkäter
Då enkätfrågorna var utformade efter den tabell (Bilaga 1) som tidigare
nämnts var de då redan kategoriserade precis som intervjufrågorna. Då
eleverna besvarat enkäterna kom svaren att analyseras utifrån sin kategori.
Först var för sig utifrån klassammansättningarna, där de sammanställdes i
diagram. Därefter genomfördes även en större sammanställning av alla
enkäter från de fyra skolorna för att kunna göra en större jämförelse. De
frågor som hade färdiga svarsalternativ sammanställdes i diagramform medan
de frågor där eleverna fått svara genom skrift noterades och medtogs i
analysen.
3.7 Forskningsetik
Undersökningen har grundat sig i de fyra huvudkrav som det vetenskapliga
rådet (2002) har framtagit; informationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.
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Informationskrav och samtyckeskrav
Lärarna blev, då de tillfrågades, informerade om undersökningens syfte samt
att medverkan var frivillig. Lärarna blev även informerade om att de när som
helst kunde avbryta sitt deltagande i undersökningen samt att de skulle förbli
anonyma. Elevernas målsman fick, som tidigare nämnts, information om
enkätundersökningen genom en medgivarblankett. Genom den fick de
information om undersökningens innehåll samt att eleverna och deras svar
skulle vara anonyma och de fick innan enkätundersökningen fylla i sitt
godkännande. De elever som inte fick ett godkännande deltog inte i studien.
Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav
Lärare och elevers namn noterades aldrig. Lärarnas namn ändrades till
bokstäver och ingen mer än jag och min handledare kom i kontakt med de
svar som lämnades. De framkomna resultaten från intervjuerna och enkäterna
används endast för forskningsändamål vilket även informerades till de
medverkande lärarna.
3.8 Presentation av de intervjuade lärarna
Nedan följer en kort presentation av de lärare som tackade ja till att delta i
studien.
Lärare A
Lärare A tog sin grundlärarexamen år 1995. Hen undervisar idag i matematik
i en årskurs 5 med totalt 37 elever. Av dessa 37 elever deltog 31 elever i
enkätundersökningen.
Lärare B
Lärare B tog sin grundlärarexamen år 1996. Hen undervisar idag i matematik
i en årskurs 5 med totalt 24 elever. Av dessa 24 elever deltog 20 elever i
enkätundersökningen.
Lärare C
Lärare C tog sin grundlärarexamen år 2000. Hen undervisar idag i matematik
i en årskurs 5 med totalt 21 elever. Av dessa 21 elever deltog 20 elever i
enkätundersökningen.
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Lärare D
Lärare D tog sin grundlärarexamen år 1979. Hen undervisar idag i matematik
i en årskurs 5 med totalt 20 elever. Av dessa 20 elever deltog 13 elever i
enkätundersökningen.
3.9 Validitet och reliabilitet
Genom den konstruerade tabellen, där operationalisering genomförts, stärks
studiens validitet då enkätfrågorna och intervjufrågorna inte är slumpvist
framtagna utan grundar sig på de tidigare operationaliseringsstegen. De är då
skapade för att kunna jämföras och ställas mot varandra. Validiteten på
studien påverkats även då lärarens svar formas utifrån de frågor som ställs. De
sist ställda frågorna i intervjun kan därför ha besvarats på ett annat vis om de
ställts i början av intervjun. Lärarna fick tillgång till enkäten några minuter
innan eleverna genomförde den för att godkänna dess innehåll. Detta kan ha
kommit att påverkat studiens reliabilitet på så vis att frågorna påverkade
läraren under intervjun som genomfördes efter enkätundersökningen.
Reliabiliteten stärks dock då jag valde att transkribera alla intervjuer efter att
alla var genomförda. Detta för att minska risken att påverkas av de svar som
lärarna gav. Alla intervjuer transkriberades därefter ordagrant enligt lärarnas
svar. Det finns en risk att eleverna missförstod någon fråga då de besvarade
enkäten och då inte gav ett korrekt svar i förhållande till de uppfattningar som
de har. Detta kan då ha kommit att påverka studiens reliabilitet. Reliabiliteten
kan utöver det påverkats då inte alla elever i de medverkande klasserna deltog
i studien.
4. Resultat och Analys
Analysen har delats upp i flera olika steg för att se var det finns likheter och
var det finns olikheter.
Analys 1
Jämförelse respektive lärare med
respektive klass
Analys 2
Alla lärares uppfattning
Analys 3
Alla elevers uppfattning
Analys 4

Jämförelse alla lärare med alla
elever
Analysen av alla intervjuer och enkäter har genomförts på det vis som
beskrivs i metoden och redovisas i bilagorna 2-5. Varje analysfas avslutades
med en sammanfattning som redovisas nedan.

21

4.1 Sammanställning av analys 1 - Jämförelse respektive lärare med
respektive klass
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola A
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Läraren anser att laborativt material finns tillgängligt för eleverna varje
lektion medan hälften av eleverna svarar att materialet endast plockas fram
mindre än en gång per vecka. Två tredjedelar av eleverna menar att läraren
ibland säger åt dem att använda laborativt material samtidigt som en tredjedel
av eleverna påstår att detta är någonting som aldrig förekommer. Läraren
hävdar att hen rekommenderar användning vid de tillfällen då hen anser att
det skulle underlätta för eleverna. Lärare A sa ”man kan inte tvinga dom för
dom har redan kommit ett steg längre, dom ser det i huvudet eller nånting”.
Hen menade även på att en del elever kan tycka att det är svårt att använda
laborativt material och därför inte vill använda det.
Eleverna menar att de väljer att använda sig av materialet då de anser att de är
i behov av det, exempelvis då de har svårt att räkna ut någonting. De ansåg
även att materialet hjälpte dem att räkna snabbare. Läraren hade här samma
uppfattning. En tredjedel av eleverna har en uppfattning att det händer att de
begränsas och därför inte alltid får använda materialet då de frågar läraren.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
Majoriteten av eleverna menar att matematikundervisningen blir lättare då de
får möjlighet att använda laborativt material. Majoriteten ansåg även att
undervisningen blir roligare. Lärare A har samma uppfattning och menar på
att eleverna alltid är positiva och tycker det är roligt att ta fram material.
Läraren menar dock på att det händer att eleverna anser att det laborativa
materialet är tråkigt, detta bekräftar dock endast två elever. Några elever
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svarade även att materialet inte påverkade huruvida matematikundervisningen
blev roligare eller mer intressant vid användningen av laborativt material.
Endast ett fåtal av lärarens exempel på material som eleverna tyckte mest om
att använda stämde överens med elevernas svar. Dessa var material som
hjälper eleverna att mäta och väga. Läraren gav även exempel på geometriska
figurer, tredimensionella figurer och vinklar. Eleverna valde enklare saker så
som linjal, gradskiva, stenar, pengar, sudd, kuber, tärningar och olika
tabellsaker till multiplikation med mera.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
En tredjedel av eleverna menade på att alla uppgifter blev lättare medan
endast en elev ansåg att inga uppgifter blev lättare. Resterande elever var mer
specifika i sitt svar och valde då att främst multiplikation och huvudräkning
blev lättare att lösa. Läraren menar att materialet bidrar till att eleverna lär sig
fortare och syftar då till alla elever, i alla fall om hen ser tillbaka från början.
Majoriteten av eleverna anser att de använder laborativt material då de ska
lära sig någonting nytt. Hälften av eleverna menar även på att vid de tillfällen
de inte har tillgång till material kan de ändå visualisera materialet då de
räknar. Läraren menar att materialet bidrar till att skapa kreativitet där
eleverna själva kan komma på idéer och även visa hur de tänker då de räknar.
En gemensam uppfattning är att laborativt material används tillsammans med
matteboken.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola B
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Läraren B var av uppfattningen att laborativt material användes cirka var
fjärde lektion medan majoriteten av eleverna var av uppfattningen att läraren
plockade fram laborativt material nästan varje lektion.
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Lärare B ansåg sig använda materialet då hen var av uppfattningen att hens
ord inte räckte till och då blev för ”platta”. Läraren valde även att använda sig
av laborativt material vid helklassgenomgångar vid varje nytt kapitel, nytt
avsnitt i kapitlen samt nya områden eller då hen ansåg att någon elev inte
riktigt förstått det som gåtts igenom. Då läraren kommenterar hur sin egen
undervisning har kommit att förändrats då denne använder laborativt material
svarar hen; ”Att jag blir mer medveten om att jag måste kunna massor om
matematik för att kunna undervisa i det och det har blivit jättetydligt för mig.
Materialet förstärker mina kunskaper och mina förmågor också att se vad jag
inte är så bra på”.
Lärare B och eleverna har samma uppfattning om att eleverna själva får
bestämma huruvida de vill använda sig av laborativt material eller inte. Det
kan vara då läraren anser att eleverna har svårt att uppfatta det abstrakta då
hen endast talar med dem och behöver då be dem att använda laborativt
material. Det händer att eleverna inte vill använda sig av materialet vilket då
kan bero på att de anser sig förstå ändå hävdar läraren. Eleverna stödjer detta
genom att nästan alla menar på att det kan hända ibland att läraren uppmanar
dem till att använda laborativt material. Lärare B menar att eleverna sällan går
och hämtar material spontant. Hen sa ”De är inte så jätte ofta spontant att
dom går och hämtar. De är väl dom eleverna som jag har bett använda det,
dom har mer en rutin att ta till sig att gå och hämta och använda sig av det”
Majoriteten av eleverna är av uppfattningen att de väljer att använda sig av
materialet då det bidrar till att det går snabbare för dem att räkna. En fjärdedel
valde det då de ansåg att matematiken var svår. Lärare B menar att hen ibland
låser eleverna och då inte låter dem välja att använda laborativt material.
Detta beror på att läraren anser att eleverna inte har så goda rutiner än och att
läraren känner att hen inte har så goda kunskaper om det. Läraren väljer då att
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låta eleverna använda materialet vid de områden där hen känner sig säker med
det. Hälften av eleverna anser dock att de alltid får välja själva om de vill
använda laborativt material medan endast en fjärdedel menar att de inte alltid
får använda materialet då de frågar läraren.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
Lärare B är av uppfattningen att elevernas intresse ökar då de tycker att det är
roligt att använda sig av laborativt material. Läraren anser att elevernas
intresse ökar speciellt då de arbetar med områden som de annars anser är
svåra att förstå och eleverna tycker då att det blir roligare. Eleverna menar på
att de tycker att laborativt material är bra att använda tillsammans med
läroboken och en elev uttrycker ”Det är lättare att förstå och jag kommer
vidare i matten”. Majoriteten av eleverna anser att matematiken blir lättare,
dock anser cirka en fjärdedel att matematiken tar längre tid. Trots detta menar
ändå majoriteten av eleverna på att matematiken blir roligare.
Då det kommer till de material som läraren anser att eleverna tycker mest om
att använda nämner hen material så som måttband och linjal men säger sedan
vardagsmaterial och syftar då på material som eleverna känner igen från
hemmet eller slöjden. Eleverna bekräftar denna uppfattning och läraren har en
god insikt. Det främsta materialet som eleverna tog upp var linjal och därefter
måttband. Övriga material som eleverna angav var klossar, pärlor, kuber,
tärningar och sudd.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Eleverna lär sig fortare med hjälp av laborativt material hävdar lärare B.
Läraren menar att det synliggörs vid sådana situationer då eleverna ska
förklara sina lösningar. Detta går då snabbare med hjälp av laborativt material
än då eleven sitter med papper och penna enligt läraren. En tredjedel av
eleverna är av uppfattningen att alla uppgifter blir lättare, därefter anser en
fjärdedel av eleverna att laborativt material bidrar till att problemlösning blir
lättare. Endast två elever menade att inga uppgifter blir lättare med hjälp av
laborativt material. Majoriteten av eleverna valde att använda sig av

25

materialet då de skulle lära sig någonting nytt och en tredjedel använde det då
de räknade tal i övrigt.
Lärare B menar att materialet bidrar till att förbättra elevernas
kunskapsinhämtning. Eleverna placeras i par tillsammans med det laborativa
materialet och diskussioner skapas. Läraren kan då lyssna på de olika
resonemangen och bedöma deras kunskaper. Detta anser läraren är lättare då
de använder laborativt material i jämförelse med då de endast använder
papper och penna. Hälften av eleverna ansåg att det inte alltid blev lättare för
att de använder laborativt material medan en tredjedel av eleverna anser att
uppgifter blir lättare då de använder material. Användningen av det laborativa
materialet och matematikboken varierade också enligt eleverna och endast en
fjärdedel ansåg sig använda de konstant tillsammans.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola C
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Det varierar vid vilka tillfällen lärare C väljer att använda laborativt material.
Detta är elevanknutet samt beroende av vilket moment de arbetar med.
Eleverna har samma uppfattning, nästan all svarar att de använder laborativt
material minst en gång i veckan eller oftare. När lärare C väljer att använda
laborativt material handlar det främst om att konkretisera någonting som är
för abstrakt för eleven. Hen väljer även att använda sig av materialet då vi alla
är olika, lär olika och tänker olika och därför vill hen ha olika sätt som
eleverna kan ta till sig arbetsområden men också träna och examineras på.
Läraren väljer även att använda sig av materialet vid helklassgenomgångar.
Eleverna svarar att det är olika om de får använda material vilket också
överensstämmer med lärarens svar. Då läraren rekommenderar eleverna till
användning belyser hen att det här är en metod att lösa problem på och att det
finns fler sätt än att bara lösa det med abstrakta siffror och symboler. Dock
händer det att eleverna inte vill använda sig av laborativt material. I de fallen
brukar lärare C samtala med den berörda eleven om de fördelar som finns
med att använda materialet men i slutänden är det elevens val huruvida denne
väljer att använda sig av materialet eller inte. ”Jag tycker dom är mer öppna
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för laborativt material och att det är ett hjälpmedel än att dom säger nej”,
”men det handlar ju också om att de vet själva vad de behöver så det jobbar
vi jättemycket med” menar lärare C på.
Elever och läraren är överens om att det inte är något speciellt med att inte
alla använder materialet samtidigt utan att det är frivilligt. Majoriteten av
eleverna ansåg att de inte sa nej till användningen av laborativt material.
Endast en fjärdedel ansåg sig göra det. Lärarens uppfattning är att eleverna
ofta själva går till matematikskåpet och tar fram material. Eleverna får själva
välja om de vill använda material eller inte. Ibland måste läraren uppmana
elever att gå och hämta laborativt material. Läraren menar att eleverna väljer
att använda sig av materialet vid problemlösning men även då de vill veta vad
siffrorna står för.
Lärare C menar på att hen måste vara väl medveten om vad övningarna syftar
till och kan då ibland begränsa eleverna i deras användande. ”Det finns
moment som jag känner att det tar mer tid än det ger eleverna sen finns det
moment som jag kan säga att alla ska”. Majoriteten av eleverna bekräftade
detta genom att svara att de inte alltid får använda laborativt material då de
frågar läraren. En fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig valde att använda
sig av laborativt material själva medan endast tre elever svarade att de alltid
använde det. Hälften av eleverna svarade att det varierade beroende på vad de
arbetade med samt om de ansåg sig vara i behov av det. Drygt en fjärdedel
valde att använda material när de ansåg att matematiken var svår. Något färre
än en fjärdedel ansåg att det går snabbare att räkna då de använde laborativt
material.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
Lärare C anser att materialet ger mer glädje åt matematiken. Eleverna ser
materialet mer som en glädje än en belastning hävdar hen. Majoriteten av
eleverna anser att matematiken blir lättare, dock anser en fjärdedel att
matematiken tar längre tid. Hälften av eleverna anser att matematiken blir
roligare då de får använda material då de räknar medan de resterande anser att
det varken blir roligare eller tråkigare då materialet används. De elever som
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säger nej till användningen är de elever som har abstraktionsförmågan. Dessa
elever, anser läraren, tycker materialet är en belastning och att det tar tid.
Lärare C upplever en glädje hos barnen då hen märker att de har förstått vad
exempelvis siffrorna står för och vad det är som händer. Material som läraren
uppfattar att eleverna mest tycker om är olika kuber, pengar, kulramar,
makaroner, gradskiva och passare. Klossar och pengar hade även eleverna
med men därefter har de inte samma uppfattning som läraren utan angav
linjaler, klockor, kortövningar och miniräknare.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Lärare C hävdar att materialet underlättar vid problemlösning och
färdighetsträning då eleverna ska etablera ett matematiskt begrepp eller
förklara hur exempelvis en räkneteknik fungerar. Elevernas uppfattning
stämmer överens med lärarens då de också anser att det laborativa materialet
bidrar till att problemlösning blir lättare men även huvudräkning och division.
Endast tre elever anser att alla uppgifter blir lättare men hjälp av material.
Trots detta anser nästan alla elever att de använder laborativt material då de
arbetar med tal och endast en fjärdedel då de ska lära sig någonting.
Lärare C menar att ett mål med laborativt material är att upptäcka
matematiken i vardagen. Elevernas uppfattning då de inte hade tillgång till
laborativt material var att hälften inte ansåg sig se materialet visuellt framför
sig då de räknade. Endast en fjärdedel av eleverna uttryckte tydligt att de såg
materialet framför sig visuellt. Användandet av materialet anser läraren ofta
tar längre tid men det bidrar sedan till att ge eleverna väldigt mycket mer.
Hälften av eleverna anser att uppgifter blir lättare att lösa då de använder
material. Nästan lika många ansåg att det varierade beroende på uppgift. Det
laborativa materialet minskar risken för att eleverna sållar bort sig själva på
grund av dåligt självförtroende och för att de inte förstår den abstrakta
matematiken.
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Lärare C menar att läroboken inte kan stå själv utan att den måste
kompletteras med laborativt material. Läraren brukade då använda materialet
tillsammans med boken. Lärare C och hens elever kom här att ha olika
uppfattningar då hälften av eleverna ansåg att de aldrig använde laborativt
material tillsammans med matematikboken.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola D
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Lärare D är av uppfattningen att hen använder laborativt material då hen gör
bedömningen att det hjälper eleverna till en större förståelse. Detta kan även
ske vid ett nytt arbetsområde och då använder läraren materialet som en
undersökningsfas för att på så vis smyga igång ett område. Materialet plockas
utöver det fram vid problemlösning och läraren menar att hen även använder
sig av det vid helklassgenomgångar. Flertal elever ansåg dock att materialet
plockades fram mindre än en gång i veckan. De resterande eleverna var jämt
fördelade på nästan varje lektion eller någon gång i veckan.
Eleverna är oeniga om de får bestämma själva om de vill använda laborativt
material eller inte. Lika många elever svarade ja som nej. En del elever kan
behöva använda materialet som tankehjälp under en väldigt lång tid, ibland
genom ett helt arbetsområde, medan andra går via det laborativa materialet
och därefter får lättare att börjar tänka abstrakt. Läraren menade även på att
rekommendationer kunde ges då hen såg att eleven räknat tokigt och
missuppfattat.
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Det händer även att lärare D väljer att eleverna inte får använda sig av
laborativt material hävdar hen. De kan vara vid gemensamma genomgångar,
då tanken är att eleverna ska visa att de har abstraherat någonting eller då de
leker med materialet. Det kan även vara så att läraren väljer att styra så att
eleverna inte kan säga nej, exempelvis då alla elever ska använda laborativt
material till en uppgift. Dock anser läraren att det är sällan hen som styr dem
utan då de arbetar enskilt får de till största del får välja själva. Hälften av
eleverna har uppfattningen att läraren ibland säger till att de ska använda
laborativt material. Motsvarande andel säger också att det händer att de inte
vill använda material när läraren säger till dem. Alla är eniga om att det är
olika hur många i klassen som använder laborativt material samtidigt.
Lärare D menar på att hen vill att eleverna ska välja att använda sig av
laborativt material då de märker att de har stöd av det. Samtidigt uppger en
majoritet av eleverna att de inte väljer eller får välja själva när de ska använda
laborativt material. Lärare D menar ändå på att då hen uppmanar eleverna till
användning av material så väljer många elever att göra det.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
Lärare D anser att de flesta elever tycker att laborativt material är roligt och
bidrar till att underlätta matematiken. Endast en elev anser att materialet gör
matematiken tråkigare och mer än hälften svarar att det blir roligare. En del
elever tycker dock att det tar tid att använda materialet. De flesta tycker att det
går lättare och att det blir en omväxling mot att endast räkna uppgifter i
boken.
Läraren anser att elevernas intresse ökar, speciellt vid arbete i par eller grupp,
tillsammans med laborativt material genom att de blir mer engagerade samt
diskuterar och kommunicerar. De blir mer aktiva i arbetet och får en mer
positiv inställning till ämnet matematik, Eleverna blir motiverade och tycker
matematiken blir roligt då de får använda hela kroppen, som exempel kan
nämnas att de väger, mäter eller räknar ut arean av olika områden i
klassrummet menar lärare D på.
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De laborativa material som bidrar till att öka elevernas intresse för
matematiken anser lärare D är material där eleverna får bygga, t.ex.
multibasmaterial och bråkplank. Hen menar att detta tycker eleverna är
roligare än att använda en tallinje. Eleverna anser att de vanligaste materialen
som de tyckte mest om att använda var bråkplank, miniräknare, mått,
meterlinjal, vikter, vågar, termometer, pengar, linjal.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Lärare D menar att eleverna lär sig på ett annat sätt då de använder laborativt
material. Det skapar då en förståelse hos eleverna hur saker och ting hör ihop
vilket i sin tur leder till att de lär sig fortare. Eleverna blir mer delaktiga i
processen då envägskommunikationen blir mindre och samtal skapas. Cirka
en tredjedel av eleverna ansåg att alla uppgifter blev lättare medan två elever
ansåg att inga uppgifter blir lättare. Problemlösning ansåg en fjärdedel av
eleverna blev lättare och lika många ansåg att huvudräkning blev lättare.
Majoriteten av eleverna var av uppfattningen att de ansåg sig använda
laborativt material då de ska lära sig någonting nytt medan endast en fjärdedel
ansåg sig använda det då de räknade tal.
Mer än hälften av eleverna tycker att det blir lättare med material i
undervisningen. Möjligheter som skapas enligt lärare D är engagemang,
kommunikation samt möjligheter till förståelse och lust. Detta beror delvis på
variationen som skapas men även på grund av att de får använda fler sinnen.
Eleverna lär även av varandra.
Det laborativa materialet används tillsammans med läroboken som en
tankehjälp för eleverna. Majoriteten av eleverna håller med om att de ibland
använder materialet tillsammans med läroboken medan ett antal elever svarar
att de aldrig gör det. Läraren menar även på att det laborativa materialet
tillsammans med läroboken ökar förståelsen för eleverna. Intressant är att
majoriteten av eleverna uppger att de inte ser laborativt material framför sig
när de ska lösa en uppgift utan det.
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4.2 Sammanställning av analys 2 - Alla lärares uppfattning
Sammanställning av huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Utifrån de svar som lärarna gav under intervjuerna kan slutsatsen dras att
lärarna väljer att använda sig av laborativt material i sin undervisning då de
ska introducera någonting nytt för eleverna, det vill säga ett nytt moment eller
område. Materialet finns då tillgängligt för eleverna att använda. En faktor
som påverkade valet av användning kunde även vara vilka individer det var
som de undervisade. Det laborativa materialet fungerar då som en hjälp att
konkretisera någonting abstrakt för eleverna men det kunde även användas för
att förstärka lärarnas ord och synliggöra matematiken. En lärare menade även
på att ”vi är olika, vi tänker olika och det är ett sätt att belysa att vi är olika”.
Det händer att lärarna ber eleverna om att använda sig av laborativt material
för att på så vis underlätta för eleverna. Laborativt material kunde även väljas
att användas av lärarna då de ville förtydliga någonting för en enskild elev.
Lärarna menade även på att de elever som inte väljer att använda sig av
laborativt material anser sig förstå ändå, dock kan det utöver det vara så att
dessa elever saknar insikt i att de behöver materialet. Lärarna ansåg att
eleverna själva valde att använda laborativt material vid nya områden då de
inte förstår. Dock menade de även på att en del elever har skapat en rutin att
använda materialet. Lärarna anser att fler elever skulle ta initiativ och välja att
plocka fram laborativt material självmant.
Sammanställning av huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
Lärarna var av uppfattningen att det laborativa materialet bidrar till en positiv
stämning hos eleverna. Det skapar mer glädje och underlättar för eleverna i
arbetet. Intresset ökade även då de arbetade med klurigare områden
tillsammans med materialet. Det bidrog till att eleverna fick lättare att förstå
kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta i matematiken vilket i sin
tur leder till att eleverna tycker att det blir roligare enligt lärarna.
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De material som bidrog till att öka elevernas intresse mest utifrån lärarnas
uppfattning ansågs vara pengar, kuber, gradskiva, passare, makaroner,
multibasmaterial, bråkplank, måttband, linjal, vikter, geometriska figurer och
tredimensionella figurer.
Sammanställning av huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Alla lärarna ansåg att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. Materialet bidrar till att underlätta för eleverna så att de
får det lättare att förstå uppgifter. Det underlättar även deras förförståelse för
hur saker och ting hänger ihop.
Lärarnas arbete ändras på så vis att de behövde fundera mer angående hur de
ska förklara för eleverna då det med materialet inte endast ska förklaras
teoretiskt. Materialet bidrar även till att lärarna blivit medvetna om att de
måste kunna mycket om matematik för att kunna undervisa i det. Materialet
förstärker då lärarnas kunskaper och dess förmåga. Arbetet blir även mer
kreativt i både planering och genomförande. Gemensamma samtal ökar och
lärarens envägskommunikation minskar. Undervisningen bidrar även till att
bli mer varierad i dess utformning.
Lärarna menade på att matematiken blev tydligare och enklare för eleverna
samt så ökade deras engagemang. Detta var extra tydligt vid problemlösning
och färdighetsträning. Med hjälp av det laborativa materialet sätts
matematiken i ett konkret sammanhang och står då inte endast som ett
uttryck. Materialet sätter även matematiken i ett sammanhang där den kopplas
till vardagsmatematiken.
4.3 Sammanställning av analys 3 - Alla elevers uppfattning
Sammanställning av huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Nästan tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt
material minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever
som anser att detta är varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att
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läraren plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan. Mer än
hälften av alla elever menar dock på att de alltid får använda laborativt
material när de vill använda det. 28 elever menar på att de endast får använda
materialet då läraren bestämt att de ska göra det.

Av svaren framgår också att användningen av laborativt material hanteras
olika beroende på tillfälle. Mer än 90 % av eleverna anser att laborativt
material vid vissa tillfällen används av alla elever och vid andra tillfällen
endast av några elever. 28 av 84 elever uppger att de ibland säger nej till att
använda laborativt material. Majoriteten av eleverna blir ibland tillsagda av
lärarna att de ska använda laborativt material. 27 av 84 elever uppger att de
alltid kan välja själva. Orsaken till att de vill använda laborativt material
varierar men mer än hälften av eleverna uppger att de använder material för
att underlätta eller för att det ska gå fortare.
Sammanställning av huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
60 % av eleverna anser att matematikundervisningen blir roligare och fler än
50 % anser att matematiken blir lättare. Det material som eleverna tycker
mest om att använda är linjalen. Andra material som många elever tog upp var
pengar, klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber och tärningar osv.
Sammanställning av huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Resultatet indikerar att vilken typ av uppgift eller situation som eleverna anser
att det laborativa materialet underlättar för är individuellt. Mer än 50 % anser
att det underlättar när de ska lära sig nya saker. Endast 27 elever uppger att de
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tänker på laborativt material ibland även om de inte har tillgång till det.
Hälften av eleverna menar att de inte ser materialet framför sig visuellt då de
inte har tillgång till materialet.
På frågan om hur ofta eleverna arbetade i läroboken tillsammans med det
laborativa materialet svarade majoriteten att detta varierade och att det endast
var ibland. Cirka en fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig använde
laborativt material tillsammans med läroboken.
4.4 Sammanställning av analys 4 - Jämförelse alla lärare med alla elever
Sammanställning av huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt
material i undervisningen?
Alla medverkande lärare ansåg sig använda laborativt material då de skulle
introducera ett nytt moment/område inom matematiken. Användningen kunde
även vara elevanknuten, det vill säga vilka individer de arbetade med och
vilka moment. De vill då konkretisera någonting som de anser är för abstrakt
för eleverna.
Lärarna anser sig använda laborativt materialet relativt ofta men de menade
på att användningen var beroende av vilket arbetsområde de arbetade med.
Tre av lärarna ansåg att laborativt material fanns att använda varje lektion och
den fjärde läraren menade på att denne använde det cirka var fjärde lektion.
Läraren hade dock materialet i klassrummet så att det kunde användas. Nästan
tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt material
minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever som anser
att detta sker varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att läraren
plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan. Materialet
används ofta för att introducera ett arbetsområde samt finns tillgängligt för
eleverna.
En annan bidragande faktor som påverkar hur ofta det laborativa materialet
används enligt två av lärarna är gruppen individer som finns i klassen och
huruvida dessa förstår abstraktionsnivån. Under intervjuerna framkom det
från en lärare att elever som anser sig vara svagare i matematik kan vara
otroligt duktiga då matematiken blir konkret och eleverna behöver hjälp att
visualisera för att förstå.
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Vid helklassgenomgångar började tre av lärarna med en gemensam
genomgång av det laborativa materialet. Därefter fick eleverna efter hand
använda det. En lärare svarade att denne ofta började arbetet med att eleverna
själva fick använda materialet för att sedan ha en helklassdiskussion. De
övriga lärarna valde ofta att avrunda lektionen med ytterligare en
helklassgenomgång där de samtalade om dagens arbete tillsammans med
materialet.
Majoriteten av lärarna uttryckte att de vid andra tillfällen plockade fram
material då någon elev har fastnat vid något tal. Häften av lärarna svarade att
det laborativa materialet även kom att användas då de hade en del lektioner
som byggde på laborativt material. Lärarna menade på att eleverna själva fick
välja om de vill använda laborativt material eller inte. De fick dock inte välja
då materialet skulle användas i helklass, vid arbete i par eller vid
labblektioner. Vid enskilt arbete var det dock valfritt. Mer än hälften av alla
elever menar dock på att de alltid får använda laborativt material när de vill
använda det. 28 elever anser att de endast får använda materialet då läraren
bestämt att de ska göra det.
Alla intervjuade lärare ansåg att de ibland bad vissa elever att använda sig av
laborativt material. Anledningar då var att lärarna ansåg att eleverna hade
svårt att uppfatta det abstrakta och att materialet skulle komma att underlätta
för eleverna. Lärarna ansåg att eleverna inte reagerade på att inte alla använde
laborativt material samtidigt vid alla tillfällen. En lärare uttryckte ”vi är olika,
vi tänker olika och det är ett sätt att belysa att vi är olika”.
Av elevernas svar framgår att användningen av laborativt material hanteras
olika beroende på tillfälle. Mer än 90 % av eleverna anser att laborativt
material vid vissa tillfällen används av alla elever och vid andra tillfällen
endast av några elever. Alla lärare sa under intervjun att det hände att eleverna
inte ville använda sig av laborativt material. Detta var dock någonting som
inte var speciellt förekommande. Lärarna menade på att detta kan bero på att
eleven själv anser att denne inte behöver materialet utan förstår ändå. Dock
kan det även vara så att eleven saknar insikt i att denne behöver det. Ungefär
1/3 av eleverna uppger att de ibland säger nej till att använda laborativt
material.
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Väldigt olika svar från lärarna gavs angående när de såg att eleverna själva
valde att använda sig av laborativt material. Det var därför svårt att dra någon
gemensam slutsats från svaren. Cirka 1/3 av eleverna uppger att de alltid kan
välja själva. Orsaken till att de vill använda laborativt material varierar men
mer än ½ av eleverna uppger att de använder material för att underlätta eller
för att det ska gå fortare. Alla lärare ansåg att det händer att de styr så att
eleverna inte alltid kan välja att använda sig av laborativt material.
Sammanställning av huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid
användning av laborativt material?
Lärarna hade alla en gemensam uppfattning om elevernas reaktion då de
använder laborativt material i matematikundervisningen. De ansåg att
laborativt material bidrog till en positiv stämning hos eleverna. 60 % av
eleverna anser att matematikundervisningen blir roligare och fler än 50 %
anser att matematiken blir lättare. Lärarna gav som exempel att materialet
bidrog till mer glädje och att det underlättade för eleverna i deras arbete.
Tre av lärarna menade på att de elever som tycker det är jobbigt att använda
sig av laborativt material har utvecklat sin abstraktionsförmåga och behöver
då inte använda sig av laborativt material i sitt arbete. Lärarna gjorde
bedömningen att laborativt material ökar intresset hos eleverna vid arbete med
områden som är kluriga och som är svåra att förstå.
Eleverna tyckte då att det blev roligare eftersom det blev lättare att förstå samt
att det blir en koppling mellan konkret och abstrakt. Det laborativa materialet
bidrog då till att matematiken blev lättare att förstå. Material som lärarna
ansåg ökade intresset mest hos eleverna var pengar, kuber av olika slag,
gradskiva, passare, makaroner, multibasmaterial, bråkplank, måttband, linjal,
vikter, geometriska figurer och tredimensionella figurer. Det material som
eleverna tycker mest om att använda är linjalen. Andra material som många
elever tog upp var pengar, klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber
och tärningar osv.
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Sammanställning av huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Alla lärare var överens om att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. Resultatet från elevenkäten indikerar att vilken typ av
uppgift eller situation som eleverna anser att det laborativa materialet
underlättar för är individuellt. Mer än 50 % anser att det underlättar när de ska
lära sig nya saker. En lärare menade dock på att laborativt material inte
hjälper elever som redan har utvecklat sitt abstrakta tänkande.
Genom det laborativa materialet underlättas många delar i elevens arbete,
exempel som gavs var; förförståelse för hur saker och ting hänger ihop och att
de får lättare att förstå uppgifter. En lärare menade på att
envägskommunikationen kom att bli mindre vid användning av laborativt
material. Eleverna fick då kommunicera mer och de gemensamma samtalen
ökade. Eleverna lär genom varandra då de samtalar om sina lösningar.
Undervisningen kom utifrån det laborativa materialet att bli mer varierad.
Lärarna ansåg att det laborativa materialet skapade möjligheter både för dem
som lärare och för eleverna. Matematiken blev tydligare genom användningen
av laborativt material och det gjorde matematiken enklare. Tre av lärarna
uttryckte även att materialet skapade ett något ökat engagemang hos eleverna.
Lärarna ansåg att elevernas kunskapsinhämtning blev bättre med hjälp av
laborativt material, det var tydligt då nya saker tränades. Två av lärarna ansåg
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att det blev bättre då eleverna tillsammans fick arbeta med materialet.
Exempel som uppgavs var vid problemlösning, färdighetsträning samt då
matematiken sattes i konkreta sammanhang och inte endast stod som ett
uttryck. Två lärare ansåg att kunskapsinhämtningen förbättrades då eleverna
kunde förstå sådana saker som inte var helt självklara. Ungefär hälften av
eleverna anser att en uppgifts svårighetsgrad minskar om de får använda
material.
Endast 27 elever uppger att de tänker på laborativt material ibland även om de
inte har tillgång till det. Hälften av eleverna menar att de inte ser materialet
framför sig visuellt då de inte har tillgång till materialet. Alla lärare använder
läroboken tillsammans med det laborativa materialet. Dock skiljer sig
användningen åt något. Två av lärarna varierade och använde ibland endast
boken, materialet eller dessa tillsammans medan de övriga två använde boken
som bas och det laborativa materialet som komplement. Cirka en fjärdedel av
eleverna ansåg att de aldrig använder laborativt material tillsammans med
läroboken.
4.5 Resultatsammanfattning
Vid jämförelsen av de fyra analyserna framkommer att lärarna väljer att
använda materialet vid olika tillfällen beroende av vilket arbetsområde de
arbetade med. Vanligt är vid helklassgenomgångar och introduktion av nya
avsnitt eller delar inom matematiken. Ytterligare användning som är vanligen
förekommande är när läraren uppmanar en eller flera elever att använda
laborativt material för att enklare kunna förstå ett problem eller tal. Grunden
till detta enligt lärarna är att underlätta för eleven att ta till sig kunskapen. Tre
av lärarna ansåg att laborativt material fanns att använda varje lektion och den
fjärde läraren menade på att denne använde det cirka var fjärde lektion.
Jämfört med elevernas uppfattning är det bara 4 elever som anser att
materialet kunde användas varje lektion.
En markant skillnad som framkom var lärarnas och elevernas uppfattning
angående hur ofta läraren valde att plocka fram det laborativa materialet. Det
var endast lärare C och hens klass som hade liknande uppfattning. Två av
lärarna ansåg sig använda materialet vid fler antal lektioner än vad eleverna
ansåg, och en lärare som ansåg att hen plockade fram det mer sällan än hens
elever uppfattade.
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En gemensam uppfattning mellan lärare och elever är att lärarna ibland styr
när eleverna får använda laborativt material. Elevernas gemensamma
uppfattning är att de väljer att använda materialet, vid sidan av när läraren
säger till, när de upplever att matematiken är svår eller när de ser att det går
fortare att räkna när de använder materialet. En lärare påpekade ”Det finns
moment som jag känner att det tar mer tid än det ger eleverna sen finns det
moment som jag kan säga att alla ska. Det finns moment när eleverna själva
eller där jag uppmanar dom att gå och hämta till att jag faktiskt kan säga till
en elev att jag vill att du hämtar det här så kan jag sitta med eleven själv och
plocka fram”.
Gemensamt är också att det är vanligt förekommande att inte alla elever
använder materialet samtidigt. Till största delen förefaller det vara utifrån
elevens enskilda val eller efter uppmaning från respektive lärare. Det
framkomna resultatet, utifrån insamlat data, visar vid jämförelsen mellan
respektive lärare och klass att lärarna har en relativt god insikt i sina elevers
uppfattning.
Lärarnas uppfattning stämde överens med majoriteten av eleverna gällande
materialets inverkan på elevernas intresse för matematikundervisningen.
Uppfattningen är att laborativt material bidrar till att göra matematiken
roligare och lättare. Lärarna menade också på att materialet bidrog till en
positiv stämning hos eleverna. 60 % av eleverna anser att
matematikundervisningen blir roligare och fler än 50 % anser att matematiken
blir lättare.
En intressant iakttagelse är att en del elever, ungefär 25 %, uppger att
matematiken tar längre tid då de måste använda laborativt material. Tre av
lärarna har en gemensam förklaring att dessa elever redan har en
abstraktionsförmåga och egentligen inte är hjälpta av att använda laborativt
material.
Lärarnas korrekta uppfattning angående de material som eleverna tyckte mest
om att använda i undervisningen varierade. Lärare B och C hade relativt god
insikt i de material deras elever ansåg sig tycka mest om att använda medan
de övriga två lärarna saknade detta.
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Lärarna menar att materialet hjälper eleverna och bidrar till att matematiken
blir lättare för dem. Detta bekräftar även respektive klass.
Matematikinlärningen förändras på så vis att eleverna lär sig fortare enligt
lärarna. Mer än 50 % av eleverna anser att materialet underlättar när de ska
lära sig nya saker. Ungefär hälften av eleverna anser att en uppgifts
svårighetsgrad minskar då de får använda laborativt material. En elev
uttryckte det som ”Det är lättare att förstå och jag kommer vidare i matten”.
Det framkommer i flera fall att lärarna anser att genom att använda laborativt
material i undervisningen ges en möjlighet att koppla
matematikundervisningen till vardagsmatematiken. En lärare påpekad ”Jag
kan ju vara ute med elever och uppleva att dom elever som anser sig va svaga
i matte i ett klassrum kan vara grymma matematiker när det handlar om att
konkret eller praktiskt lösa ett problem ute och jag tycker att man behöver
både och”. Svaren tyder också på att det blir mer kommunikation med
eleverna, istället för en envägskommunikation från läraren, när de använder
laborativt material.
Av elevernas svar framgår tydligt att det är individuellt vilken typ av
uppgifter eller problem som underlättas via materialet. En intressant
iakttagelse är också att ungefär hälften av eleverna inte kan visualisera
materialet vid lösande av tal när de inte har tillgång till det. Laborativt
material används av alla lärarna tillsammans med läroboken. En av lärarna
påpekade ” Jag tycker matematikboken är bra, det är ett fantastiskt material
om de är välarbetat men det är absolut ingenting som kan basera en hel
undervisning på”.
5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Skolverket (2012) påpekar att den vanligaste formen av
matematikundervisning idag är enskild räkning i läroboken. Den
uppfattningen styrks indirekt genom inledningsfasen till denna studie
eftersom det var svårt att finna skolor som använde laborativt material i sin
matematikundervisning. Många skolor nämnde att de arbetade till största del i
läroboken. Utifrån konstruktivismen är detta intressant då det kommer till
lärande. Detta då konstruktivismen menar på att kunskap inte överförs från
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läraren eller läroboken, utan skapas av den lärande eleven själv (Åström,
2009). Det är därför av stor vikt att läraren är medveten om elevernas
uppfattning då de utformar matematikundervisningen.
De fyra lärarna som ingår i studien använder alla laborativt material som ett
komplement till läroboken. I studien finns kommentarer om att det ställer
större krav på läraren när de ska använda material istället för läroboken, mer
förberedelser och mer planering. Swan och Marshalls studie (2010) pekar
också på lärarnas behov av ytterligare information och utbildning för att
effektivt kunna använda materialet. Svedlund (2014) menar att många lärare
idag saknar kompetensen för att kunna använda materialet. De är även viktigt
att läraren skapar en undervisning där fokus ligger på att eleverna ska nå ett
minds on läge och då förstår och lär (Rystedt & Trygg, 2010).
Studien visar tydligt att lärarna till stor del styr när, hur och vem/vilka som
ska använda materialet. Den visar också att lärarna anser att eleverna har
tillgång till materialet oftare än vad eleverna anser. Användningen styrs av
vilket tillfälle, t.ex. helklassgenomgångar, enskilda elever som behöver
förbättra sin förståelse, elever som inte nått upp till en tillräcklig
abstraktionsnivå med mera. Grunden är enligt lärarna att underlätta för eleven
att ta till sig kunskapen. I inget fall, vare sig av elever eller av lärare, har det
uttryckts att de använder laborativt material som en belöning. Det motsäger då
Moyers (2010) studie där det framgår att detta var huvudsyftet från lärarna.
Studien visar generellt på att eleverna har varierade uppfattningar om
laborativt material och uppfattningarna skiljer sig åt mellan skolorna. Som
exempel kan nämnas att antalet elever som tycker att det blir lättare med
matematik om de använder laborativt material varierar mellan 1/3 och mer än
hälften av klassen beroende på skola. Detta kan bero på att vi alla är olika
vilket bidrar till att vi lär oss på olika vis. Den traditionella undervisningen i
matematikboken gynnar därför inte alla elever. Matematikundervisningen bör
därför varieras med olika arbetssätt, däribland med hjälp av laborativt
material då detta enligt denna studie bidrar till att göra matematiken lättare
men även roligare enligt många elever. Det är viktigt då många barn idag har
negativa upplevelser från ämnet matematik (Boaler, 2011). Olikheter i
individers sätt att lära sig synliggjordes i denna studie på så vis att en del
elever ansåg att alla uppgifter blev lättare tillsammans med laborativt material
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medan en del elever var av uppfattningen att inga uppgifter blev lättare med
laborativt material. Detta styrks också av att en del elever ansåg att laborativt
material i en del fall gjorde att matematiken gick långsammare. Det kan bero
på att dessa elever inte fått materialet synliggjort för sig och därför saknar den
kunskap som krävs för att kunna använda det laborativa materialet till dess
fullo. Det kan vara så att eleverna hade nått en högre abstraktionsnivå då och
kunde inte bli hjälpta av materialet. Detta skiljer sig från Burns och Hamms
(2011) studie där det framkom att alla elever som deltog i studien var positiva
till användningen av laborativt material. Jag ställer mig dock frågande till
huruvida alla dessa elever i den studien som inte ansåg sig få hjälp av
materialet verkligen hade nått en högre abstraktionsnivå. I Svedlunds (2011)
litteraturstudie framkom att då lärare saknar den kompetens som behövs för
användning av laborativt material, bidrar det till att materialet inte utnyttjas
till dess fullo vilket i sin tur leder till att det inte ökar elevernas
matematikkunskaper.
Det framkommer i flera fall att lärarna anser att genom att använda laborativt
material i undervisningen ges en möjlighet att koppla
matematikundervisningen till vardagsmatematiken. Svaren tyder också på att
det blir mer kommunikation med eleverna, istället för en
envägskommunikation från läraren, när de använder laborativt material. Detta
styrks av Uribe-Lorez och Wilkings (2010) studie som tydliggör att de lärare
som eftersträvar en aktiv kommunikation med sina elever använder laborativt
material i större utsträckning. Pettersson och Wistedt (2013) framlägger att
med den traditionella matematikboksundervisningen uppmuntras inte eleverna
att diskutera resultatet och alternativa lösningssätt. I föreliggande studie visas
att användning av laborativt material också medför en ökad kommunikation.
Frågan som då kan ställas är huruvida möjligheterna för lärande minskar om
läraren inte är medveten om elevernas uppfattning. Detta är viktigt då det i
denna studie framkommer att fastän lärare har en relativt god uppfattning
angående sina elevers uppfattningar finns det fortfarande markanta skillnader.
Dessa måste synliggöras. Exempelvis att läraren samtalar med sina elever
angående vilka material som de anser gynnar dem så att undervisningen
genomförs med de laborativa material som accepteras och används av
eleverna. Detta är även viktigt för att läraren ska se huruvida eleverna förstått
vad laborativt material är för någonting och hur de ska använda det. I studien
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framkom det att alla elever inte hade god insikt i vad laborativt material var.
Detta synliggjordes vid de gemensamma diskussionerna som genomförds
innan eleverna skulle besvara enkäten. Två elever frågade då huruvida
linjalen var ett laborativt material då de drog ett sträck i boken för att avskilja
mellan två tal. Några elever svarade även att NO- boken var det laborativa
material som de tyckte mest om att använda. Min uppfattning är att eleverna
då menade de laborationer som genomfördes tillsammans med NO-boken.
Då lärare är medvetna om sina elevers uppfattningar och i och med det
placerar dem i situationer där de motiveras och stimuleras tillsammans med
laborativt material kan det bidra till att elevernas matematikresultat blir bättre
i kommande PISA undersökningar. Dock är det viktigt, precis som Rystedt
och Trygg (2013) anser, att läraren är medveten om att det laborativa
materialet inte lär ut matematik i sig. Det är lärarens kunnande som är
avgörande för huruvida matematik läggs till eller fångas upp då eleverna
arbetar med materialet.
5.2 Metoddiskussion
Då jag intervjuade lärarna valde jag att använda mig av en strukturerad
intervju. Dock visade det sig att intervjuerna tog olika lång tid vilket då gav
olika mängd insamlad data att analysera och använda. Dock anser jag att de
lärare vars data kom att bli relativ liten i jämförelse med de andra lärarna, gav
mer koncentrerade svar vilket svarade tydligt på den ställda frågan. De lärarna
där intervjuerna kom att bli längre, tenderade till att dra sig ifrån den ställda
frågan. Den sista frågan, där lärarna fick möjlighet att tillägga någonting som
de ansåg viktigt, redovisas inte i denna studie då kommentarerna inte svarade
på de framtagna frågeställningarna.
Vid genomförandet av enkätundersökningen valde jag att eleverna själva fick
komma med exempel på de laborativa material som de ansåg sig använda
under matematiklektionerna. Detta beslut tog jag då jag ville att eleverna
själva skulle reflektera över de material som de använde sig av. En annan
anledning var att jag ville få fram vilka typer av material som eleverna fick
använda sig av. Jag ansåg det inte gynnsamt för eleverna att ge dem givna
exempel på laborativt material då möjligheten fanns att jag skulle komma att
ge exempel på sådana material som eleverna aldrig tidigare stött på. En annan
anledning var för att se vilka kunskaper eleverna hade angående laborativt
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material. Utifrån enkät som metod kan inte denna studie fullt garantera att alla
medverkande elever har en god förståelse för vad laborativt material är.
Valet att använda mig av enkät som insamlingsmetod av elevernas
uppfattning visade sig vara bra då antalet elever var så pass många. Dock
hade jag vid mån av tid gjort valet att istället intervjua eleverna. Anledningen
till detta är att jag som forskare, vid vissa frågor där eleverna kommenterat
eller besvarat ”Annat” med en skriven kommentar, skulle vilja att de
förtydligade sina svar. Detta var inte möjligt vid enkätundersökningen.
Frågor som uppkom under tiden då eleverna svarade på enkäten:
- Två elever valde att fråga mig vad som menades med fråga 3 då den
hade en följdfråga. De undrade vad det var de skulle skriva där.
- En elev frågade vad ordet matematikundervisning betydde.
- Några elever frågade även huruvida de skulle skriva sitt namn eller
inte trots att detta tydliggjorts vid presentationen av enkäten.
- En elev tyckte att fråga 13 var svår då eleven inte kunde komma på
något laborativt material som denne tyckte bäst om att använda. Efter
lite betänketid besvarades ändå frågan.
Utöver det ställdes inga andra frågor. Då jag frågade eleverna hur de ansåg att
det hade gått att besvara enkäten fick jag till svar att det var jättelätt och att
det inte hade varit några problem. Många elever menade även på att det tyckte
att det var roligt att fylla i enkäten. Anledningen till att jag valde att fråga
varje elev efter hand som de lämnade in var för att bilda mig en uppfattning
om enkätens svårighetsgrad.
5.3 Konsekvenser för undervisningen
Då tidigare studier pekar på att laborativt material ökar elevernas inlärning
och då även förbättrar deras resultat är det viktigt att detta arbetssätt finns
med som en variation i undervisningen. När mer än 50 % av eleverna har
uppfattningen att laborativt material hjälper dem att förstå bättre och att
matematiken blir lättare och roligare måste forskningen ifrågasätta varför inte
fler lärare använder sig av materialet i undervisningen. Dock krävs det även
att läraren har god insikt i sina elevers tankar och hur de uppfattar saker och
ting för att på så vis kunna placera dem i situationer där de motiveras och
stimuleras till inlärning. Detta för att eleverna på så vis ska vilja lära sig
(Unenge et al. ,1994). Laborativt material borde ha en större roll i skolans
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värld då Brandell och Pettersson (2011) menar på att människan alltid har
använt sig av olika typer av hjälpmedel för att öka sin prestationsförmåga.
De lärare som deltog i studien visade sig vara relativt medvetna om de
uppfattningar som eleverna hade angående laborativt material. Dock visade
det sig även finnas en del skillnader mellan de uppfattningar som lärare och
elever hade. Genom att läraren är medveten om de tankar och åsikter som
eleverna har kan denne utforma sin undervisning utefter det. Undervisningen
kan då bli bättre anpassad efter elevernas enskilda behov. Genom att läraren
anpassar sin undervisning efter eleverna och placerar dem i en sådan situation
där de motiveras och stimuleras till inlärning så lär de sig matematiken
eftersom eleverna måste vilja lära sig för att lärande ska vara möjligt (Unenge
et al. , 1994). Denna studie visar på att möjligheten finns att lärare idag inte
alltid är fullt medvetna om elevernas uppfattningar om vilket material
eleverna vill använda och hur det ska vara tillgängligt. Det är någonting som
lärare bör förebygga genom att samtala med eleverna och ta till sig de tankar
som eleverna har kring användningen av laborativt material för att kunna
använda materialets till dess fullo.
5.4 Fortsatta studier
Det viktigaste området för framtida studier som denna studie identifierat är
varför laborativt material inte används av alla skolor inom området
matematik. Detta då det var en så stor del av de kontaktade skolorna som inte
använde sig av laborativt material i sin matematikundervisning. Framtida
studier bör också undersöka huruvida det framkomna resultatet stämmer
överens med andra lärare och deras elever i Sverige som använder sig av
laborativt material då denna studie är för liten för att kunna dra några
generella slutsatser.
Studier bör genomföras för att konstatera hur lärandet förändras hos eleverna
om de använder laborativt material. Ett område som bör studeras är också hur
kraven och utbildningsbehovet för lärare förändras om de ska använda sig av
laborativt material i undervisningen. Studier behövs också där forskaren
studerar i vilken grad skilda uppfattningar mellan elever och lärare påverkar
matematikundervisningen för att få fram hur det påverkar
matematikinlärningen hos eleverna.
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Föreliggande studie visar att vissa elever visualiserar medan andra inte gör det
när de inte har tillgång till laborativt material. Det är av vikt att fortsätta
studera hur stora skillnaderna är, varför skillnader finns och vilken påverkan
det har på elevernas matematikutveckling.
5.5 Slutord
Utifrån de samtal jag hade med lärarna på de skolorna som inte använde sig
av laborativt material framkom det att många lärare hade en strävan efter att
arbeta med material. De ville använda sig av det då de hört att det var givande
för eleverna. En del lärare menade på att skolan saknade laborativt material
vilket bidrog till att de var begränsade och då inte ansåg sig kunna använda
det i sitt arbete. Några lärare uttryckte även att de kände att de saknade den
kompetens som de ansåg krävdes för att använda sig av det.
Då denna studie endast undersöker fyra lärare och deras elever går det inte att
göra någon generalisering av studien. Det framkomna resultatet gäller därför
endast för de som medverkat. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med en
ökad medvetenhet. En medvetenhet om lärare och elevers uppfattningar och
huruvida dessa stämmer överens. Jag hoppas också att studien kan ge nya
impulser till verksamma lärare att börja använda laborativt material för att ge
eleverna ökade möjligheter till lärande.
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7.	
  Bilagor	
  	
  
7.1	
  Bilaga	
  1	
  	
  
Tidigare studier

Huvudfråga

Delfråga

Enkätfrågor

Intervjufrågor

Moyers (2010) visade på

Vad avgör om läraren eller

När väljer läraren att

Vid vilka tillfällen väljer

att lärarna använde

eleven väljer att använda

använda laborativt

du att använda laborativt

laborativt material endast

sig av laborativt material i

material inom ett

material?

som en belöning.

undervisningen?

arbetsområde?

Uribe-Lorez och Wilkins
(2010) visade på att det är
lärarens egen uppfattning
som styr hur det laborativa
materialet används.
Hur ofta plockar läraren

Hur ofta använder du dig

fram laborativt material?

av laborativt material?

När får du använda

Varför väljer du att

laborativt material?

använda laborativt
material?
Hur använder du laborativt
material vid
helklassgenomgångar?
Hur använder du laborativt
material vid arbete i
helklass?
Utöver
helklassgenomgångar, hur
använder du då laborativt
material?

Får du bestämma själv om

Får eleverna då välja

du vill använda dig av

själva om de vill använda

laborativt material eller

laborativt material?

inte på
matematiklektionerna?

I vilka situationer

Händer det att din lärare

Ber du ibland vissa elever

rekommenderas elever att

säger till dig att du ska

att använda laborativt

använda laborativt

använda laborativt

material men inte alla?

material?

material när du arbetar?
- Om du har svarat Ja, när
gör läraren det?
I så fall, varför gör du det?
Använder alltid alla elever

Hur reagerar eleverna då

laborativt material

inte alla ska använda

samtidigt eller kan det

laborativt material?

vara så att bara några
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använder det?

Händer det att du säger till

Händer det att elever inte

din lärare att du inte vill

vill använda laborativt

använda dig av laborativt

material?

material på
matematiklektionerna?
- Om du har svarat Ja,
Varför då?

När väljer eleven på egen

När väljer du själv att

Vid vilka tillfällen ser du

hand att använda

använda laborativt

att eleverna själva väljer

laborativt material?

material?

att använda laborativt
material?

Varför väljer du själv att

Händer det att du styr så

använda laborativt

att eleverna inte alltid kan

material?

välja själva?

Finns det något tillfälle när

Finns det situationer när

du inte får välja själv om

du skulle vilja att eleverna

du vill

valde själva att använda

använda laborativt

laborativt material?

material?

Swan och Marshall (2010)

Hur förändras elevernas

Hur förändras elevernas

Vad tycker du om att

Hur bedömer du elevernas

visade att intresset hos

intresse för

intresse för

använda laborativt

reaktion när du använder

eleverna ökade om de fick

matematikundervisningen

matematikundervisningen

material tillsammans med

laborativt material i

använda laborativt

vid användning av

vid användning av

matteboken?

undervisningen?

material.

laborativt material?

laborativt material?
Hur tycker du att

Vid vilka tillfällen

matematiklektionen

bedömer du att laborativt

förändras när du får

material ökar intresset hos

använda laborativt

eleverna?

material?
Blir

Vilket eller vilka

matematikundervisningen

laborativa material anser

roligare och mer intressant

du ökar intresset hos

när du använder laborativt

eleverna mest?

material?
Vilka laborativa material
tycker du bäst om att
använda?

Burns och Hamm (2011)

Hur anser lärare och elever

Vid vilka situationer

Tycker du att några

Tycker du att eleverna lär

visade att laborativt

att matematikinlärning

underlättar laborativt

speciella uppgifter blir

sig fortare när de använder

material ökade elevernas

förändras då de använder

material för eleven att lösa

lättare att räkna om du

sig av laborativt material?

inlärning. Swan och

sig av laborativt material?

uppgifter?

använder laborativt

Marshalls (2011) påvisade

material?
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att användningen av
laborativt material ger en
hands-on inlärning och en
bättre förståelse.
Använder du bara

Hur förändras ditt eget sätt

laborativt material när du

att lära ut matematik när

ska lära dig något nytt för

du använder laborativt

att förstå lättare eller

material?

använder du det sedan
också när du arbeta med
tal?

Vilka möjligheter skapar

Hur ändras en uppgifts

I vilka situationer anser du

användningen av

svårighetsgrad när du får

att elevernas

laborativt material för

använda laborativt

kunskapsinhämtning blir

eleverna?

material?

bättre med hjälp av
laborativt material?

Om du inte har laborativt

Vilka möjligheter skapar

material när du ska lösa ett

användningen av

tal, händer det att du

laborativt material för dig

istället tänker på

som lärare och för

materialet och ser det

eleverna?

framför dig när du löser
talet?
Använder du laborativt

Hur kombinerar du

material ihop med

läroboken och det

matteboken?

laborativa materialet för
att åstadkomma ett bra
resultat?
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7.2	
  Bilaga	
  2	
  

Analys 1 - Jämförelse respektive lärare med respektive klass
Skola A
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Lärare A
Lärare A menade på att hen använde sig av laborativt material då det är nya
moment som ska tas upp och då det ska vara någonting konkret så att eleverna
ser. Hen ansåg även att laborativt material kom att vara en del av undervisningen
i princip vid varje nytt arbetsområde och fanns då tillgängligt för eleverna varje
lektion de tre gångerna i veckan som de hade matematik. Vid
helklassgenomgångar valde lärare A att använda sig av större material för att det
skulle bli extra synligt för eleverna. Hen gav då exempel på stora chokladkakor
som sedan skulle göras i mindre delar och delas ut till eleverna. Utöver dessa
helklassgenomgångar valde lärare A att använda materialet då någon elev
fastnade, vilket var vanligt vid nya arbetsområden. Lärare A valde att använda sig
av laborativt material för att göra det konkret för eleverna och att de på så vis ska
kunna se vad det är de räknar och inte endast behöva tänka matematik i huvudet.
Eleverna fick dock välja själva huruvida de ville använda materialet eller ej.
Lärare A sa ”man kan inte tvinga dom för dom har redan kommit ett steg längre,
dom ser det i huvudet eller nånting”. Hen menade även på att en del elever kan
tycka att det är svårt att använda laborativt material och därför inte vill använda
det.
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Elever A

3 elever valde mer än ett alternativ

Annat:
•
•

3 elever skrev: Ibland
2 elever skrev: Vet inte

Jämförelse av resultat delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Hälften av eleverna svarar att läraren plockar fram laborativt material mindre än
en gång i veckan. Denna uppfattning skiljer sig från lärarens då hen anser att
material ständigt finns tillgängligt alla tre matematiklektioner i veckan. Det är
endast en elev som har samma uppfattning som lärare A. En förklaring kan vara
att läraren uppger att hen använder materialet vid nya moment som ska tas upp
och då det ska vara någonting konkret så att eleverna ser. Det finns en ytterligare
avvikelse i uppfattning då hälften av eleverna uppger att de inte får använda
laborativt material när de själva vill utan endast när läraren säger till. Läraren
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menade på att materialet alltid fanns tillgängligt för eleverna. När läraren tyckte
att eleverna skulle använda material fick eleverna själva välja huruvida de ville
använda sig av materialet eller inte vilket även eleverna höll med om.

Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Lärare A
Lärare A anser sig rekommendera elever till att använda laborativt material då
hen anser att det skulle kunna underlätta för dem men kan dock inte ge några
exempel på specifika situationer.
Hen tror att eleverna är vana vid att inte alla använder sig av laborativt material
och reagerar därför inte då endast några använder materialet. Lärare A menar att
då materialet finns tillgängligt så kan eleverna själva välja när de vill eller inte
vill använda materialet och det blir då mer naturligt för dem. Det händer även att
eleverna inte vill använda sig av det laborativa materialet, dock anser lärare A att
det inte är så vanligt. De som inte vill anser hen verkligen har en förmåga att
tänka och se i huvudet. Dessa elever anser då, enligt läraren, att materialet bara
krånglar till det.
Elever A
Om du har svarat Ja, när gör läraren det?
•
•
•

•
•
•
•

3 elever skrev: om vi börjar jobba med nått
nytt
2 elever skrev: när man ska mäta nått, t.ex.
vinklar
4 elever skrev: när vi kanske inte kan räkna
ut det i huvudet eller förstår hur man ska
göra
4 elever skrev: när det är en klurig uppgift
som man ska använda det.
1 elever skrev: när läraren ska lära oss
använda det
1 elever skrev: när vi har onsdagskluring
6 Skrev inget alls på kommentaren
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Om du har svarat Ja, Varför då?
• 3 skrev: Tråkigt
• 2 skrev: Om jag förstår och kan utan
• 3 skrev: Att jag ej vill eller ej
behöver använda det

Jämförelse av resultat delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
21 av 31 elever menar på att det händer att lärare A säger åt dem att använda sig
av laborativt material i matematikundervisningen. Lärare A menar att hen
rekommenderar eleverna då hen anser att materialet skulle komma att underlätta
för dem. Majoriteten av eleverna anser att det inte händer att de säger till lärare A
att de inte vill använda sig av laborativt material. Lärare och elever är eniga om
det är vanligt att inte alla använder material samtidigt och att detta är något
eleverna inte reagerar på.
Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Lärare A
Lärare A anser att eleven själv väljer att använda sig av laborativt material vid
nya områden i matematiken men även när det ska vara någonting konkret, till
exempel vikt och längd men även bråk. Ytterligare tillfällen är då eleverna ska
jämföra någonting. Läraren menar på att denne kan styra användningen genom att
välja att inte ta fram något material och att det då inte finns tillgängligt. Detta kan
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läraren göra då hen anser att eleverna leker med materialet och då det bidrar till
oroligheter och kaos.
Elever A
Annat:
•
•
•
•

12 elever svarade: Jag gör det
ibland
4 elever svarade: När jag
behöver det
När jag har svårt att räkna ut
nått
2 elever svarade: Jag använder
det om jag vet att jag har någon
nytta av det

3 elever valde mer än ett alternativ
Annat:
• Det beror på
• Jag använder aldrig laborativt material
• 3 elever skrev: för det blir lättare
• Jag orkar inte använda det
• Vet inte

3 elever valde mer än ett val
Annat:
• Jag vill inte använda
det

Jämförelse av resultat delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Eleverna var av uppfattningen att de valde att använda sig av laborativt material
då de ansåg sig behöva det. Användningsgraden varierade hos individerna. Den
främsta anledningen till att de valde att använda sig av materialet var att de ansåg
att det gick snabbare att lösa uppgifter men också då de ansåg att matematiken var
svår. Här hade läraren motsvarande uppfattning. Cirka en tredjedel av eleverna
ansåg dock att de inte alltid fick använda sig av laborativt material då de frågade
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läraren. Lärare A menade på att detta kunde ske då hen ansåg att eleverna lekte
med materialet eller då de bidrar till att skapa oroligheter och kaos. Eleverna
verkar ändå ha ett driv efter att använda sig av laborativt material samtidigt som
läraren önskar att eleverna självmant skulle komma på att de behöver använda sig
av laborativt material då detta var någonting som hen såg ske sällan.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare A
Lärare A bedömer att eleverna alltid är positiva och tycker det är roligt att få ta
fram saker och visa. När läraren visar på tavlan med hjälp av laborativt material
är eleverna bara positiva. Hen anser att eleverna visar sitt intresse genom att då
titta mer på materialet än på hen och då be om att få börja arbeta. En del elever
anser inte att laborativt material är att göra på riktigt utan de vill hellre räkna
själva i boken. De händer att de bara tycker att laborativt material är tråkigt.
Läraren tycker att de är onödigt för de eleverna som har kommit lite längre i sin
matematikutveckling att använda laborativt material. Det material som ökar
elevernas intresse för matematiken mest anser hen är geometriska figurer, vinklar,
tredimensionella figurer samt material som hjälper eleverna med att mäta och
väga.
Elever A
Kommentar:
• 3 elever skrev: tråkigt
• 2 elever skrev: om jag förstår och
kan utan
• 3 elever skrev: att jag inte vill
eller behöver det
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12 av dessa valde mer än ett alternativ
Annat:
• Inget speciellt

Kommentar:
• En av de som ansåg att de var tråkigt
sa att denne inte använder laborativt
material
• Det är roligt för att man kan pilla med
saker och det blir lättare
• Gör ingen skillnad
• Använder aldrig det

13. Vilka laborativa material tycker du bäst om att använda?
-

13 Linjal
4 gradskiva
1 mätsaker
2 No – boken
2 vet ej
10 Tabellsaker till multiplikation
10 Pengar
2 kuber
1 tärning
2 ritade bilder
1 sudd
2 stenar

Jämförelse av resultat delfråga 4
Majoriteten av eleverna menar att matematikundervisningen blir lättare då de får
möjlighet att använda laborativt material. Majoriteten ansåg även att
undervisningen blev roligare. Lärare A har samma uppfattning och menar på att
eleverna alltid är positiva och tycker det är roligt att ta fram saker. Läraren menar
dock på att det händer att eleverna anser att det laborativa materialet är tråkigt,
detta bekräftar dock endast två elever. Några elever svarade även att materialet
inte påverkade huruvida matematikundervisningen blev roligare eller mer
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intressant vid användningen av laborativt material. Avseende material som
eleverna tyckte mest om att använda skiljde sig svaren, få av lärarens exempel
stämde överens med elevernas svar. Detta var material som hjälper eleverna att
mäta och väga. Läraren gav även exempel på geometriska figurer,
tredimensionella figurer och vinklar. Eleverna valde enklare saker så som linjal,
gradskiva, stenar, pengar, sudd, kuber, tärningar och olika tabellsaker till
multiplikation med mera.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
Lärare A
Laborativt material anser läraren bidrar till att eleverna lär sig fortare. Hen anser
att arbetet då blir konkret och en väg mot att de sedan ska kunna tänka det i
huvudet. Läraren menar även på att det inte är någon elev som inte lär sig fortare
med hjälp av laborativt material om hon ser tillbaka från början. Materialet bidrar
till att göra matematiken enklare då det är någonting nytt som de arbetar med men
finns även tillgängligt för eleverna att använda när de vill. Det laborativa
materialet bidrar till att hen som lärare måste tänka till och förbereda hur hen ska
göra så att eleverna förstår och då förklara på olika sätt. Målet anser läraren är att
eleverna till slut ska göra det bara genom att tänka det i huvudet. Då måste hen
som lärare ge tips på hur de kan göra och tänka. Ofta visar läraren först och
därefter får eleverna möjlighet till att göra likadant. Hen menar även på att
eleverna själva kan komma på mycket mer idéer med materialet än vad hen själv
kan.
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Elever A
14 elever valde mer än ett alternativ
Annat:
• Jag när jag ska mäta
• Laborativt material stör mig så jag
använder inte det
• Vet inte

Annat:
• 2 elever svarade: Olika
• Blandat

Jämförelse av resultat delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
En tredjedel av eleverna menade på att alla uppgifter blev lättare medan endast en
elev ansåg att inga uppgifter blev lättare. Resterande elever var mer specifika i sitt
svar och valde då att främst multiplikation och huvudräkning kom att bli lättare
att lösa. Läraren menar att materialet bidrar till att eleverna lär sig fortare och
syftar då till alla elever, i alla fall om hon ser tillbaka från början. Materialet
bidrar till att göra matematiken konkret. Majoriteten av eleverna anser att de
använder laborativt material då de ska lära sig någonting nytt. En sjättedel
menade på att de använde det då de räknade tal. Lärarens uppfattning är att
materialet bidrar till att underlätta för eleverna då de arbetar med någonting nytt
inom matematiken.
Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
Lärare A
Möjligheter som läraren anser att laborativt material skapar är kreativitet där
eleverna kan komma på egna idéer, men även visa hur de tänker då de räknar,
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med hjälp av materialet. Lärare A menar även på att materialet underlättar för hen
själv på så vis att det blir lättare att förklara. Läraren har valt att kombinera
matematikboken med laborativt material och har då en mattelaboration en gång i
veckan där hen tar fram ett problem som eleverna ska lösa med hjälp av laborativt
material. När nya områden och saker ska gås igenom blir elevernas
kunskapsinhämtning bättre med hjälp av laborativt material och det blir lättare för
hen att upptäcka saker som eleverna missat i matematiken.
Elever A
Annat
•
•

2 elever skrev: det påverkar inte
nått
Jag använder aldrig laborativt
material

Annat:
• Alla svarade ibland

Jämförelse av resultat delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?

62

Majoriteten av elevernas uppfattning är att uppgifter blir lättare att lösa med hjälp
av laborativt material. Endast en elev menar att det blir svårare varpå cirka en
tredjedel anser att det är olika. Hälften av eleverna menar även på att vid de
tillfällen de inte har tillgång till material kan de ändå visualisera materialet då de
räknar. Läraren menar på att materialet bidrar till att skapa kreativitet där eleverna
själva kan komma på idéer och även visa hur de tänker då de räknar. En
gemensam uppfattning är att laborativt material används tillsammans med
matteboken.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola A
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Läraren anser att laborativt material finns tillgängligt för eleverna varje lektion
medan hälften av eleverna svarar att materialet endast plockas fram mindre än en
gång per vecka. Två tredjedelar av eleverna menar på att läraren ibland säger åt
dem att använda laborativt material samtidigt som en tredjedel av elever menar att
detta är någonting som aldrig förekommer. Läraren menar att hen rekommenderar
användning då hen anser att det skulle underlätta för dem. Eleverna menar att de
väljer att använda sig av materialet då de anser att de är i behov av det,
exempelvis då de har svårt att räkna ut någonting. De ansåg även att materialet
hjälpte dem att räkna snabbare. Läraren hade här samma uppfattning. En tredjedel
av eleverna har en uppfattning av att det händer att de begränsas och därför inte
alltid får använda materialet då de frågar läraren.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Majoriteten av eleverna menar på att matematikundervisningen blir lättare då de
får möjlighet att använda laborativt material. Majoriteten ansåg även att
undervisningen blev roligare. Lärare A har samma uppfattning och menar att
eleverna alltid är positiva och tycker det är roligt att ta fram saker. Läraren menar
dock på att det händer att eleverna anser att det laborativa materialet är tråkigt,
detta bekräftar dock endast två elever. Några elever svarade även att materialet
inte påverkade huruvida matematikundervisningen blev roligare eller mer
intressant vid användningen av laborativt material. Avseende material som
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eleverna tyckte mest om att använda skiljde sig svaren, få av lärarens exempel
stämde överens med elevernas svar. Detta var material som hjälper eleverna att
mäta och väga. Läraren gav även exempel på geometriska figurer,
tredimensionella figurer och vinklar. Eleverna valde enklare saker så som linjal,
gradskiva, stenar, pengar, sudd, kuber, tärningar och olika tabellsaker till
multiplikation med mera.

Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
En tredjedel av eleverna menade på att alla uppgifter blev lättare medan endast en
elev ansåg att inga uppgifter blev lättare. Resterande elever var mer specifika i sitt
svar och valde då att främst multiplikation och huvudräkning kom att bli lättare
att lösa. Läraren menar att materialet bidrar till att eleverna lär sig fortare och
syftar då till alla elever, i alla fall om hon ser tillbaka från början. Majoriteten av
eleverna anser att de använder laborativt material då de ska lära sig någonting
nytt. Hälften av eleverna menar även på att vid de tillfällen de inte har tillgång till
material kan de ändå visualisera materialet då de räknar. Läraren menar på att
materialet bidrar till att skapa kreativitet där eleverna själva kan komma på idéer
och även visa hur de tänker då de räknar. En gemensam uppfattning är att
laborativt material används tillsammans med matteboken.
Skola B
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Lärare B
Lärare B ansåg sig försöka använda laborativt material vid varje nytt kapitel men
även vid varje nytt avsnitt i kapitlen samt nya områden vilket kom att bli cirka var
fjärde lektion. Hen ansåg sig även använda sig av materialet då eleverna inte
förstod då hen endast använde sig av ord för att förklara någonting. Läraren
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kunde då känna att dessa ord kom att bli för ”platta” och blev då inte tillräckligt
för eleverna. Hen ville då använda det laborativa materialet för att göra
matematiken konkret och synlig för eleverna. Lärare B sade att hen läst olika
forskningsstudier som menade på att laborativt material är bra vilket då har
bidragit till att hen vill använda det. Läraren använde även laborativt material vid
helklassgenomgångar och visade då materialet för att sedan låta eleverna själva
efter hand använda det och på så vis visa att de har förstått hur materialet ska
användas. Utöver helklassgenomgångarna använder lärare B materialet då hen
märker att någon elev i klassen inte har uppfattat det de har gått igenom. Eleverna
får välja själva om de vill använda sig av laborativt material men läraren menar
att hen ibland råder dem till att göra det även om de säger nej. Anledningen till
detta kan vara att eleverna tycker att det känns ovant. Lärare B har endast arbetat
mer kontinuerligt med laborativt material det senaste halvåret. Hen har tidigare
haft en känsla av att eleverna i årskurs fem inte har ett så stort behov av detta,
men nu upptäckt att de faktiskt har det. Då läraren kommenterar hur sin egen
undervisning har kommit att förändrats då denne använder laborativt material
svarar hen; ”Att jag blir mer medveten om att jag måste kunna massor om
matematik för att kunna undervisa i det och det har blivit jättetydligt för mig.
Materialet förstärker mina kunskaper och mina förmågor också att se vad jag
inte är så bra på”.
Elever B
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Annat:
• Ibland

Jämförelse av resultat delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Läraren B var av uppfattningen att laborativt material användes cirka var fjärde
lektion medan eleverna var av uppfattningen att läraren plockade fram laborativt
material nästan varje lektion. Alla elever använde då inte laborativt material men
vissa. Lärare B ansåg även sig använda materialet då hen ansåg att hens ord inte
räckte till och då blev för ”platta”. Läraren valde även att använda sig av
laborativt material vid helklassgenomgångar vid varje nytt kapitel, nytt avsnitt i
kapitlen samt nya områden eller då hen ansåg att någon elev inte riktigt har
förstått det som gåtts igenom. Lärare B och eleverna har samma uppfattning om
att eleverna själva får bestämma huruvida de vill använda sig av laborativt
material eller inte.
Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Lärare B
Det kan vara då läraren anser att eleverna har svårt att uppfatta det abstrakta då
hen endast talar med dem och behöver då be dem att använda laborativt material.
Det händer om eleverna inte vill använda sig av materialet vilket då kan bero på
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att de anser sig förstå ändå. Detta är inte så vanligt förekommande, cirka en gång
av tjugo. Under matematiklektionerna är eleverna vana vid att de använder olika
typer av lösningar och reagerar därför inte heller då inte alla elever ska använda
sig av laborativt material. I klassen finns en stor variation på eleverna, det vill
säga allt från nyanlända till elever som ligger väldigt långt fram kunskapsmässigt.
Läraren tror snarare att eleverna tänker ”åh vad bra” vilket hen menar är positivt.

Elever B
Om du har svarat Ja, när gör läraren det?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ när vi sak använda addition och
subtraktion så använder vi typ klossar,
pärlor och annat material
Ibland när jag har svårt att räkna ut något,
hon brukar också ge olika tips ibland.
Läraren gör det när hon ser att man inte
fattar eller inte kan.
Då och då
När det är en uppgift som behöver
laborativt material
Typ när vi ska spela spel eller göra raka
sträck på matteboken
När min lärare tror att det ska bli lättare för
mig
När vi ska spela spel eller kolla i meter
mått
När vi har matte
När man tycker att det är svårt
Ungefär tre gånger i veckan
Ibland ger hon oss spel
Tex när jag tycker ett tal är svårt och
läraren förklarar men jag förstå fortfarande
När jag inte förstår
När vi repeterar vid redovisningen

Om du har svarat Ja, Varför då?
•
•
•
•
•

•

Om jag tycker att jag klarar mig utan
Ibland är det lättare att tänka i huvudet
Därför att man måste
För att jag kan och inte behöver laborativt
material
Om jag räknar ut något tal så kanske det är
lätt och jag behöver inte använda laborativt
material
För om LB säger att vi ska använda det
brukar jag säga nej. Jag vill inte eftersom
att det inte är så svårt ibland på uppgifterna
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Jämförelse resultat delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Det kan vara då läraren anser att eleverna har svårt att uppfatta det abstrakta då
hen endast talar med dem och behöver då be dem att använda laborativt material.
Det händer att eleverna inte vill använda sig av materialet vilket då kan bero på
att de anser sig förstå ändå. Eleverna stödjer detta genom att nästan alla menar att
det kan hända ibland att läraren uppmanar dem att använda laborativt material.
Eleverna anser sig ibland förstå utan materialet enligt läraren och vill därför inte
använda det. Dock anser läraren att det är sällan det förekommer att eleverna
säger att de inte vill använda sig av materialet. Majoriteten av eleverna anser att
de aldrig säger till läraren att de inte vill använda sig av laborativt material på
matematiklektionerna, dock menar åtta av eleverna på att det förekommer. Dessa
elever menade på att de gjorde det då de anser sig klara sig utan det och då inte är
i behov av det.
Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Lärare B
”De är inte så jätte ofta spontant att dom går och hämtar. De är väl dom
eleverna som jag har bett använda det, dom har mer en rutin att ta till sig att gå
och hämta och använda sig av det”. Läraren menar att hen brukade hämta
material och ställa fram det på ett bord då de har olika ämnen i samma klassrum.
Lärare B har en önskan om att eleverna i vissa situationer skulle använda
materialet för att på så vis visa vad de kan. Lärare B vill även använda laborativt
material mer än hen använder det nu och då använda det genom hela
arbetsområdet och inte endast i början som hen gör nu. Läraren anser att det
händer att hen låser eleverna lite ibland. Detta kan vara då hen styr så att eleverna
inte alltid kan välja att använda sig av laborativt material. Det beror på att
eleverna inte har så goda rutiner då de kommer till materialet samt att läraren
känner att hen inte har jättebra kunskap om det. Det bidrar till att läraren väljer de
situationer samt de material hen känner sig mest säker med. Lärare B känner även
att hen skulle vilja ha tillgång till mer laborativt material då skolan inte har så
mycket.
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Elever B
Annat:
• Kul
• Olika
• Bara om jag behöver
• Ibland väljer jag själv
• När jag behöver det

Annat:
•

För att det är roligt

Annat:
• Brukar aldrig fråga

Jämförelse resultat delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Lärare B menar att eleverna sällan går och hämtar material spontant. De är mer de
eleverna som hen har bett använda det som då har skapat sig en rutin. Majoriteten
av eleverna är av uppfattningen att de väljer att använda sig av materialet då det
bidrar till att det går snabbare för dem att räkna. En fjärdedel valde det då de
ansåg att matematiken var svår. Lärare B menar att hen ibland låser eleverna och
då inte låter dem välja att använda laborativt material. Detta då läraren anser att
eleverna inte har så goda rutiner än och att läraren känner att hen inte har så goda
kunskaper om det. Läraren väljer då att låta eleverna använda materialet vid de
områden där hen känner sig säker med det. Hälften av eleverna anser dock att de
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alltid får välja själva om de vill använda laborativt material medan endast en
fjärdedel menar på att de inte alltid får använda materialet då de frågar läraren.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare B
Lärare B bedömer elevernas reaktion då de använder sig av laborativt material
som att de tycker det är roligt att plocka med saker men även att se hur de får ihop
olika delar genom att använda papper, små klossar och tärningar. De glömmer
nog bort lite att det är till viss del matematik och med det menar lärare B att
eleverna ändå gör det de ska och då inte gör ”fel” saker med materialet. Läraren
upplever att det laborativa materialet ökar intresset hos eleverna då de arbetar
med områden som annars anses vara svåra att förstå, exempelvis att förstå
siffornas värde och position. Eleverna tycker då att det blir roligare. Det
laborativa material som läraren anser ökar eleverna intresse mest är sådana
material som de känner igen, exempelvis måttband och linjal, det vill säga
vardagsmaterial.
Elever B
Kommentar:
• Bra och roligt
• Det är lättare att förstå och
jag kommer vidare i matten
• Fattar inte varför man räknar
med ett mattespel
• Det är bra för om jag inte kan
räkna ut ett mattetal kan jag
använda laborativt material
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3 av dessa gav mer än ett svar

Kommentar:
• Det blir roligare och inte lika
svårt, då lär jag mig mer
• Det spelar ingen roll för mig

13. Vilka laborativa material tycker du bäst om att använda?
•
•
•
•
•
•
•

16 Linjal
2 Klossar
2 Pärlor
4 Kuber
4 Tärningar
6 Måttband
1 Sudd

Jämförelse resultat delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare B är av uppfattningen att elevernas intresse ökar då de tycker att det är
roligt att använda sig av laborativt material. Läraren anser att elevernas intresse
ökar speciellt då de arbetar med områden som de annars anser är svåra att förstå
och eleverna tycker då att det blir roligare. Eleverna menar på att de tycker att
laborativt material är bra att använda tillsammans med läroboken och en elev
uttrycker ”Det är lättare att förstå och jag kommer vidare i matten”. Majoriteten
av eleverna anser att matematiken blir lättare, dock anser cirka en fjärdedel att
matematiken tar längre tid. Trots detta menar ändå majoriteten av eleverna på att
matematiken blir roligare. Då det kommer till de material som läraren anser att
eleverna tycker mest om att använda nämner hen material så som måttband och
linjal men säger sedan vardagsmaterial och syftar då på material som eleverna
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känner igen från hemmet eller slöjden. Eleverna bekräftar denna uppfattning och
läraren har en god insikt. Det främsta materialet som eleverna tog upp var linjal
och därefter måttband. Övriga material som eleverna angav var klossar, pärlor,
kuber, tärningar och sudd.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
Lärare B
Lärare B anser att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig fortare. Detta
synliggörs på så vis att eleverna är snabbare på att förklara lösningen då de har
material än då de endast sitter med papper och penna.
Elever B
1 elev valde mer än ett alternativ

4 valde mer än ett alternativ
Annat:
• 2 elever svarade: Ibland

Jämförelse resultat delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
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Eleverna lär sig fortare med hjälp av laborativt material. Läraren menar att det
synliggörs vid sådana situationer då eleverna ska förklara sina lösningar. Detta
går då snabbare med hjälp av laborativt material än då eleven sitter med papper
och penna. En tredjedel av eleverna är av uppfattningen att alla uppgifter blir
lättare, därefter anser en fjärdedel av eleverna att laborativt material bidrar till att
problemlösning blir lättare. Resterande situationer som eleverna valde var
huvudräkning och multiplikation. Endast två elever menade på att inga uppgifter
blir lättare med hjälp av laborativt material. Majoriteten av eleverna valde att
använda sig av materialet då de skulle lära sig någonting nytt och en tredjedel
använde det då de räknade tal i övrigt.
Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
Lärare B
Då eleverna tillsammans sitter och arbetar med materialet anser lärare B att det
bidrar till att förbättra elevernas kunskapsinhämtning. Eleverna placeras då två
och två vilket bidrar till att en diskussion skapas. Läraren kan då gå runt och
lyssna på hur eleverna resonerar och hur de diskuterar och kommer fram till
lösningar. Detta är någonting som Lärare B upplever som svårare då de endast
använder sig av papper och penna. Läraren menar då att det blir lättare för hen att
bedöma deras kunskap då det blir ”talad” matematik tillsammans med det
laborativa materialet. Materialet bidrar till att eleverna ofta kommer med exempel
utifrån de material de använder. Det laborativa materialet blir ofta ett komplement
till matematikboken och eleverna får då möjlighet till att använda sig av det.
Elever B
1 elev valde mer än ett alternativ
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Annat:
•
•
•
•

Ibland, det beror på talet
Svårt att förklara
Inte alltid
Vet ej

Annat:
• Jag använder aldrig laborativt
material förutom linjal

Jämförelse resultat delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
Lärare B menar att materialet bidrar till att förbättra elevernas
kunskapsinhämtning. Eleverna placeras i par tillsammans med det laborativt
material och diskussioner skapas. Läraren kan då lyssna på de olika
resonemangen och då bedöma deras kunskaper. Detta anser läraren är lättare då
de använder laborativt material till skillnad från då de endast använder papper och
penna. Eleverna kommer ofta med exempel utifrån de material de använder.
Hälften av eleverna ansåg att uppgifters svårighetsgrad kan variera och blir inte
alltid lättare för att de använder laborativt material. En tredjedel av eleverna anser
att uppgifter blir lättare då de använder material. Användningen av det laborativa
materialet och matematikboken varierade också enligt eleverna och endast en
fjärdedel ansåg sig använda det konstant tillsammans.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola B
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
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Läraren B var av uppfattningen att laborativt material användes cirka var fjärde
lektion medan eleverna var av uppfattningen att läraren plockade fram laborativt
material nästan varje lektion. Alla elever använde då inte laborativt material men
vissa. Lärare B ansåg även sig använda materialet då hen ansåg att hens ord inte
räckte till och då blev för ”platta”. Läraren valde även att använda sig av
laborativt material vid helklassgenomgångar vid varje nytt kapitel, nytt avsnitt i
kapitlen samt nya områden eller då hen ansåg att någon elev inte riktigt har
förstått det som gåtts igenom. Lärare B och eleverna har samma uppfattning om
att eleverna själva får bestämma huruvida de vill använda sig av laborativt
material eller inte. Det kan vara då läraren anser att eleverna har svårt att uppfatta
det abstrakta då hen endast talar med dem och behöver då be dem att använda
laborativt material. Det händer att eleverna inte vill använda sig av materialet
vilket då kan bero på att de anser sig förstå ändå. Eleverna stödjer detta genom att
nästan alla menar på att det kan hända ibland att läraren uppmanar dem till att
använda laborativt material. Eleverna anser sig ibland förstå utan materialet enligt
läraren och vill därför inte använda det. Lärare B menar att eleverna sällan går
och hämtar material spontant.
Majoriteten av eleverna är av uppfattningen att de väljer att använda sig av
materialet då det bidrar till att det går snabbare för dem att räkna. En fjärdedel
valde det då de ansåg att matematiken var svår. Lärare B menar att hen ibland
låser eleverna och då inte låter dem välja att använda laborativt material. Detta då
läraren anser att eleverna inte har så goda rutiner än och att läraren känner att hen
inte har så goda kunskaper om det. Läraren väljer då att låta eleverna använda
materialet vid de områden där hen känner sig säker med det. Hälften av eleverna
anser dock att de alltid får välja själva om de vill använda laborativt material
medan endast en fjärdedel menar på att de inte alltid får använda materialet då de
frågar läraren.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare B är av uppfattningen att elevernas intresse ökar då de tycker att det är
roligt att använda sig av laborativt material. Läraren anser att elevernas intresse
ökar speciellt då de arbetar med områden som de annars anser är svåra att förstå
och eleverna tycker då att det blir roligare. Eleverna menar på att de tycker att
laborativt material är bra att använda tillsammans med läroboken och en elev
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uttrycker ”Det är lättare att förstå och jag kommer vidare i matten”. Majoriteten
av eleverna anser att matematiken blir lättare, dock anser cirka en fjärdedel att
matematiken tar längre tid. Trots detta menar ändå majoriteten av eleverna på att
matematiken blir roligare. Då det kommer till de material som läraren anser att
eleverna tycker mest om att använda nämner hen material så som måttband och
linjal men säger sedan vardagsmaterial och syftar då på material som eleverna
känner igen från hemmet eller slöjden. Eleverna bekräftar denna uppfattning och
läraren har en god insikt. Det främsta materialet som eleverna tog upp var linjal
och därefter måttband. Övriga material som eleverna angav var klossar, pärlor,
kuber, tärningar och sudd.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Eleverna lär sig fortare med hjälp av laborativt material. Läraren menar att det
synliggörs vid sådana situationer då eleverna ska förklara sina lösningar. Detta
går då snabbare med hjälp av laborativt material än då eleven sitter med papper
och penna. En tredjedel av eleverna är av uppfattningen att alla uppgifter blir
lättare, därefter anser en fjärdedel av eleverna att laborativt material bidrar till att
problemlösning blir lättare. Endast två elever menade på att inga uppgifter blir
lättare med hjälp av laborativt material. Majoriteten av eleverna valde att
använda sig av materialet då de skulle lära sig någonting nytt och en tredjedel
använde det då de räknade tal i övrigt.
Lärare B menar att materialet bidrar till att förbättra elevernas
kunskapsinhämtning. Eleverna placeras i par tillsammans med det laborativt
material och diskussioner skapas. Läraren kan då lyssna på de olika
resonemangen och då bedöma deras kunskaper. Detta anser läraren är lättare då
de använder laborativt material till skillnad från då de endast använder papper och
penna. Hälften av eleverna ansåg att uppgifters svårighetsgrad kan variera och
blir inte alltid lättare för att de använder laborativt material. En tredjedel av
eleverna anser att uppgifter blir lättare då de använder material. Användningen av
det laborativa materialet och matematikboken varierade också enligt eleverna och
endast en fjärdedel ansåg sig använda det konstant tillsammans.
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Skola C
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Lärare C
Läraren ansåg att det varierade och att det främst var elevanknutet, det vill säga
vilka individer läraren arbetade med och vilka moment de jobbade med vid
tillfället. Läraren menar på att; ”Det finns moment som jag känner att det tar mer
tid än det ger eleverna sen finns det moment som jag kan säga att alla ska. Det
finns moment när eleverna själva eller där jag uppmanar dom att gå och hämta
till att jag faktiskt kan säga till en elev att jag vill att du hämtar det här så kan jag
sitta med eleven själv och plocka fram”. Läraren anser att det främst handlar om
att konkretisera någonting som är för abstrakt för eleven. Hur ofta läraren väljer
att använda sig av laborativt material är olika beroende på grupp och
arbetsområde men hen strävar jämt efter att ha med det. Läraren påpekade att de
arbetar med teman på två till fyra veckor. Då menar hen på att det ska finnas flera
uppgifter. ”Det ska va en spännvidd från det abstrakta språkliga till konkreta får
man kanske också är språklig men man kanske pratade med kompisar eller
själv”.
En del arbetsområden begränsar användningen, det kan vara arbetsområden som
de tidigare arbetat med. Hen ger exempel på räknetekniker då eleverna redan har
abstraktionsnivån. Det laborativa materialet handlar då inte om att bygga
förståelse som vid nya arbetsområden. Läraren menade på att; ”här handlar det
laborativa mer kanske om att befästa nått som redan finns eller att kanske bryta
av någonting som dom anser va jobbigt och det kan vara att skriv för många. Ja
men då gör vi det här spelet istället eller den här laborativa uppgiften eller går in
på det här webbprogrammet för att kolla istället så att jag märker att som tränar
fortfarande på samma tema men man bryter av man gör de bredare dom får mer
olika sätt att träna på samma sak”. Detta för att skapa en förståelse vad det är
som händer.
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Läraren menar att laborativt material är väldigt bra att använda då eleverna ska
arbeta med problemlösning eller ekvationer. Det laborativa materialet hjälper
eleverna att skapa sig strategier att lösa problem på. Materialet är även gynnsamt
då vi alla är olika, lär olika och tänker olika. ”Man kan vara bra i matte fast man
inte kanske är jättebra på att skriva matte så kan man vara otroligt matematisk.
Att läsa och skriva matte är ju om man generaliserar, det är en skolverklighet.
Jag kan ju vara ute med elever och uppleva att dom elever som anser sig va
svaga i matte i ett klassrum kan vara grymma matematiker när det handlar om att
konkret eller praktiskt lösa ett problem ute och jag tycker att man behöver både
och”. Läraren anser att hen vill ha olika sätt som eleverna kan ta till sig
arbetsområdet på men också att träna och examineras på.
Vid helklassgenomgångar använder sig läraren ofta av magnetmaterial men även
projektor och på tavlan. Utöver de kan det även vara att arbeta i helklass då lärare
C delar ut material till dem gruppvis och sedan handleder hen eleverna från
tavlan. De får då ett problem som de ska lösa tillsammans och därefter samtalar
hela klassen om de framkomna lösningarna.
Elever C
•

En skrev: När man frågar

•

4 svarade mer en ett alternativ
En skrev: man har tillgång
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•
•

•
•

Man får ibland bestämma själv
2 skrev: Ibland så gör vi övningar
där man ska eller inte ska använda
det.
Oftast
Det beror på vad man gör

Jämförelse resultat delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
När lärare C väljer att använda laborativt material varierar. Detta är elevanknutet
samt beroende av vilket moment de arbetar med. Läraren strävar efter att använda
laborativt material konstant, dock anser hen att det finns arbetsområden som
begränsar användningen. Det kunde då vara tidigare arbetade arbetsområden så
som räknetekniker. Eleverna har samma uppfattning, nästan alla svarar att de
använder laborativt material minst en gång i veckan eller oftare. När lärare C
väljer att använda laborativt material handlar det främst om att konkretisera
någonting som är för abstrakt för eleven. Hen väljer även att använda sig av
materialet då vi alla är olika, lär olika och tänker olika och därför vill hen ha olika
sätt som eleverna kan ta till sig arbetsområden men även träna och examineras på.
Läraren väljer utöver det, att använda sig av materialet vid helklassgenomgångar.
Eleverna svarar att det är olika om de får använda material vilket också
överensstämmer med lärarens svar.
Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Lärare C
Lärare C strävar efter att belysa att vi alla är olika och att vi lär oss på olika sätt.
Läraren menar att denne ofta pratar om sig själv och fortfarande behöver använda
sig av laborativt material då hen räknar trots att hen är vuxen. Utifrån samtal med
eleverna då de arbetar beslutar läraren huruvida eleverna rekommenderas att
använda material om de inte redan gör det. Då hen rekommenderar eleverna till
det stannar hen ofta kvar och så hjälps de åt och löser uppgiften. Läraren vill
genom detta belysa att det här är en metod att lösa problemet och att de finns fler
sätt än att bara lösa det med abstrakta siffror och symboler. Matematik handlar

79

om så mycket mer och då det blir för svårt så finns det andra sätt att lösa det. Då
läraren ofta talar om olikheter så menar läraren på att eleverna inte reagerar då
inte alla ska använda det då de är väl inkörda på att alla använder olika sätt för att
ta till sig kunskap. Läraren använder sig även av de sju intelligenserna i sitt
arbete. Dock händer det ibland att elever inte vill använda sig av laborativt
material. Läraren menar då på att hen i de fallen brukar samtala med denne elev
om fördelen med att använda materialet men att det fortfarande är elevens val
huruvida den väljer att använda materialet eller inte. Läraren menar då på att
eleven ändå har fått en öppning genom att materialet finns som ett alternativt sätt,
med det är frivilligt. Det bidrar ju även till att samtalet tillsammans med eleven
om vilka strategier och vilka sätt denne vill använda sig av i matematikproblemet
genomföres. Dock menar lärare C på att det är vanligare att de vill använda
materialet och till och med kommer och frågar om de kan få använda det. ”Jag
tycker dom är mer öppna för laborativt material och att det är ett hjälpmedel än
att dom säger nej”.

Elever C
Om du har svarat Ja, när gör läraren det?
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 skrev ibland
Om man kanske fastnat på ett tal så kan hon
hämta för att det ska bli lättare.
När vi ska använda det.
Läraren kan säga till att vi ska använda
laborativt material om vi har någon speciell
lektion.
När man jobbar med vissa saker som tex tid
är det bra med en klocka eller delar av något
kanske klossar.
Ibland när det är så att hon kanske tycker det
är lite lättare om man använder det.
När det är ett klurigt tal man inte fattar så kan
man förtydliga det.
När vi ska träna på att använda laborativt
material.
Jag vet inga speciella tillfällen.
När jag behöver hjälp att tänka.
När hen känner att vi måste bli bättre på tex
att vi ska svara muntligt på frågan.
När vi typ gick i trean så jobbade vi med det
här när vi t.ex. lärde oss höga tal och vara
säker på klockan.
Det gör läraren när man har lite svårt att
förstå något.
Någon gång i veckan eller i månaden.
Tex om man har gjort klart uppgiften.
Hon tar fram det om man frågar eller om hon
ser att det kan vara bra.
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Om vi jobbar typ med multiplikation.

Om du har svarat Ja, Varför då?
•
•
•
•
•

För att man kanske känner att man inte
behöver den extra hjälpen.
Ibland så behövs det inte i arbetet.
För då vill jag bara tänka utan material.
För att jag inte gillar att använda laborativt
material.
Ibland är det så himla enkelt så man inte
behöver det.
För jag tycker inte jag behöver det.

Jämförelse resultat delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Lärare C brukar utgå från sig själv och att hen fortfarande behöver laborativt
material då hen räknar trots att hen är vuxen. Läraren utgår ofta ifrån samtal med
eleverna huruvida hen rekommenderar dem till att använda material då de arbetar.
Då läraren rekommenderar eleverna till användning belyser hen att det här är en
metod att lösa problem på och att det finns fler sätt än att bara lösa det med
abstrakta siffror och symboler. Dock händer de att eleverna inte vill använda sig
av laborativt material. I de fallen brukar lärare C samtala med den berörande
eleven om de fördelar som finns med att använda materialet men i slutänden är
det elevens val huruvida denne väljer att använda sig av materialet eller inte.
Läraren menar att det inte är vanligt att de inte vill använda materialet, det är
vanligare att de kommer och frågar om de får använda det. Elever och läraren är
överens om att det inte är något speciellt med att inte alla använder materialet
samtidigt utan det är frivilligt. Alla elever menar på att det händer att läraren
säger åt dem att de ska använda laborativt material. Kommentarer till detta var
ibland samt då läraren såg att eleverna tyckte det var svårt och/eller fastnat.
Majoriteten av eleverna ansåg även att de inte sa nej till användningen av
laborativt material. Endast en fjärdedel ansåg sig göra det.
Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
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Lärare C
Läraren har ett matematikskåp med laborativt material. Hen upplever att eleverna
ganska ofta själva väljer att gå dit och hämta material. Dock anser läraren att det
händer att hen behöver säga till en del elever att gå och hämta material,
exempelvis då hen märker att eleverna behöver det. Eleverna får annars
bestämma själva om de vill använda sig av laborativt material. ”Men det handlar
ju också om att de vet själva vad de behöver så det jobbar vi jättemycket med”.
Läraren uppfattar det ofta som att eleverna vill veta vad siffrorna står för och då
tar hjälp av laborativt material men även vid problemlösning. Läraren menar även
sig ha en känsla av att hen uppmanar dem väldigt mycket till användning av
laborativt material.
Då läraren presenterar någonting säger denne även innan eleverna ska börja
arbeta ”så har vi de här materialen också”. Det händer utöver det att läraren styr
så att eleverna inte har möjlighet till att använda sig av laborativt material.
Läraren menar att hen måste vara väl medveten om vad övningen syftar till. Det
kan vara så att läraren begränsar eleverna till ett visst material men tar även emot
önskemål om någon elev anser sig sakna någonting. Läraren menar då på att det
är viktigt att motivera ett eventuellt nej. Det kan vara en god tanke men att det då
är någonting specifikt som hen vill att eleverna ska träna på. Det kan även vara så
att eleverna leker med materialet vilket då bidrar till att eleverna inte får använda
materialet. Detta är någonting som läraren anser är vanligare i yngre åldrar. Då
eleverna väljer att leka med materialet kan detta även tyda på att eleven saknar
förmågan och inte kan arbeta självständigt. Är valet då att plocka bort materialet
eller att sätta sig tillsammans med eleven och visa hur materialet ska användas?
Om eleven anser sig kunna matematiken utan materialet tar lärare C bort det.
Tyvärr saknas det mycket material till äldre barn, det vill säga material som kan
hjälpa eleverna att skapa förståelse. Behovet kanske inte finns på samma sätt när
de blir äldre då läraren anser att många av eleverna i årskurs fem har ett abstrakt
tänkande.
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Elever C
Annat:
• Jag får nästan när jag vill
• 2 st Jag väljer det när jag behöver det i
arbetet
• Det beror på vad vi jobbar med
• För att ibland kan det hjälpa ganska
mycket i tänkandet.
• Det är lättare
• Det är kul med spel samtidigt som
man tränar
• Ibland
• När jag redan kan det.
4 stycken valde mer än ett alternativ

1 valde mer än ett alternativ.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jag har aldrig frågat om att användandet
Ibland kan det bli rörigt
Jag tycker att det kan vara enklare ibland
Någon uppgift som är svårt i matteboken kan
man ju använda laborativt material
Om man hamnar på ett svårt tal är det lättare
med laborativt material
Jag behöver inte det
Det är bra för att vissa lär sig mer och bättre
och dåligt för att jag inte lär mig mer och
bättre.
Jag tycker ibland att det är bra
Man kan räkna snabbare i boken
2 st Jag tycker matematiken är enkel
Det gör jag aldrig eftersom jag tycker det
känns onödigt

Jämförelse resultat delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Läraren uppfattning är att eleverna ofta själva går till matematikskåpet och tar
fram material. Eleverna får själva välja om de vill använda material eller inte.
Ibland måste läraren uppmana elever att gå och hämta laborativt material. Läraren
menar att eleverna väljer att använda sig av materialet vid problemlösning men
även då de vill veta vad siffrorna står för och tar då hjälp av laborativt material.
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Lärare C menar att hen måste vara väl medveten om vad övningarna syftar till
och kan då ibland begränsa eleverna i sitt användande. Dock anser läraren att det
är av stor vikt att motivera ett eventuellt nej. Majoriteten av eleverna bekräftade
detta genom att svara att de inte alltid får använda laborativt material då de frågar
läraren. En fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig valde att använda sig av
laborativt material själva medan endast tre elever svarade att de alltid använde
det. Hälften av eleverna svarade att det varierade beroende på vad de arbetade
med samt om de ansåg sig vara i behov av det. Nästan hälften av eleverna menade
på att de aldrig själva valde att använda sig av laborativt material medan drygt en
fjärdedel valde det för att de ansåg att matematiken var svår. Något färre än en
fjärdedel ansåg att det går snabbare att räkna då de använde laborativt material.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare C
Idag är laborativt material naturligt för eleverna enligt lärare C. Det ger mer
glädje åt matematiken. Läraren gav ett exempel; ”Just det här med att det finns
dom här eleverna som säger att jag kan inte matte på det här sättet men jag kan
matte på det här sättet”. De ser det mer som en glädje än en belastning. Läraren
anser sig inte ha upplevt att det är många elever som tycker att det är jobbigt.
Lusten och drivet ökar hos eleverna att gå och hämta själva och komma och fråga
om de får använda laborativt material. De elever som upplever det som jobbigt är
de elever som verkligen har abstraktionsförmågan. Dessa elever tar det mer tid
för än vad det är till nytta och det är det här eleverna som kan komma att säga nej
till användandet av materialet. Dessa elever behöver snarare få grotta ner sig i sig
själva med papper och penna då de stöter på ett problem. Eleverna ser materialet
som en belastning och att det tar tid, dock är det ju så vi funkar menar läraren på,
då vi alla är olika. Intresset för matematiken ökar då det handlar om att skapa
förståelse för nått som är ganska abstrakt för dem. Här ger läraren exempel på
multiplikation och en gammal kulram; ”Jag har många elever som säger, ja men
jag vet inte hur den fungerar och sen när man får visa dom så säger de wow va
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häftigt och så känner dom sig lite duktiga”. De är en glädje hos barnen märker
läraren då de förstår vad t.ex. de här siffrorna står för och vad det är som händer.
Det nästa glänser i ögonen på eleverna då de har förstått. Laborativt material som
eleverna tycker mest om att använda och då ökar intresset hos eleverna anser
lärare C är kuber av olika slag, pengar, kulramar, makaroner, gradskiva, passare.
Allting som det går att ta på.
Elever C

9 elever valde mer än ett alternativ

Kommentar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag tycker att det blir roligare
Jag tycker att det blir roligare med laborativt
material
2 skrev: Jag tycker att det blir roligare för så får
man hålla på och plocka med saker
Jag tycker att det blir roligare än att sitta med
en bok
Beror på vad jag är sugen på
Spelar ingen roll
Det beror på vad det är
Det blir oftast roligare för att man lär sig mer
för om det blir roligare så lär man sig mer.
Det känns bara som hjälpmedel
Jag tycker det bara blir lättare
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13. Vilka laborativa material tycker du bäst
om att använda?
•
•
•
•
•
•

9 klossar
2 linjaler
2 klocka
2 kort övning
4 pengar
1 miniräknare

Jämförelse resultat delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare C anser att materialet ger mer glädje åt matematiken. Eleverna ser
materialet mer som en glädje än en belastning. Lusten och drivet ökar hos
eleverna att själva gå och hämta materialet samt att fråga om de får. Majoriteten
av eleverna anser att matematiken blir lättare, dock anser en fjärdedel att
matematiken tar längre tid. Hälften av eleverna anser att matematiken blir roligare
då de får använda material då de räknar medan de resterande anser att det varken
blir roligare eller tråkigare då materialet används. De elever som säger nej till
användningen är de elever som har abstraktionsförmågan. Dessa elever anser
läraren tycker materialet är en belastning och att det tar tid. Eleverna blir
intresserade hur saker och ting fungerar. Lärare C upplever en glädje hos barnen
då hen märker att de har förstått vad exempelvis siffrorna står för och vad det är
som händer. Material som läraren uppfattar att eleverna mest tycker om är olika
kuber, pengar, kulramar, makaroner, gradskiva och passare. Klossar och pengar
hade även eleverna med men därefter har de inte samma uppfattning som läraren
utan angav linjaler, klockor, kortövningar och miniräknare.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
Lärare C
”Mycket problemlösning och färdighetsträning faktiskt alltså när man ska
etablera ett matematiskt begrepp hos dom eller förklara liksom hur en
räkneteknik funkar eller hur en algoritm funkar”. Även vid problem då de måste
förstå vad de olika symbolerna står för och kunna sortera vad det är de får veta,
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hur det skulle se ut i ett konkret sammanhang då det inte står som ett matematiskt
uttryck utan i text.
Elever C
7 elever valde mer än ett alternativ
•
•

Nej blir typ bara långsamt
Man kan inte få allt gratis man
måste kunna

Annat:
• Använder aldrig laborativt material

Jämförelse resultat delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
Lärare C menar att materialet underlättar vid problemlösning och
färdighetsträning då eleverna ska etablera ett matematiskt begrepp eller förklara
hur exempelvis en räkneteknik fungerar. Vid problem måste eleverna förstå och
kunna sortera vad det är de får veta och hur det skulle kunnat se ut i ett konkret
sammanhang då det inte står som ett matematiskt uttryck. Elevernas uppfattning
stämmer överens med läraren då de också anser att det laborativa materialet
bidrar till att problemlösning blir lättare men även huvudräkning och division.
Endast tre elever anser att alla uppgifter blir lättare men hjälp av material. Trots
detta anser nästan alla elever att de använder laborativt material då de arbetar med
tal och endast en fjärdedel då de ska lära sig någonting.
Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
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Lärare C
Lärare C menar på att ett mål med laborativt material är att upptäcka matematiken
i vardagen. ”Det handlar inte om att skriva och läsa utan det handlar om att
upptäcka och kunna sätta ord på vad som händer”. Lärare C menar att materialet
bidrar till att eleverna lär sig fortare med undantag från de elever som redan har
ett abstrakt tänkande från början. De är då med under genomgångarna med
materialet men väljer det inte sedan själva. Då eleverna använder materialet tar
det ofta längre tid men det ger väldigt mycket mer för eleven.
För läraren bidrar användningen av laborativt material till ett mer kreativt arbete i
både planering och genomförande. Lärare C anser att materialet är viktigt och
försöker då få in det så mycket som möjligt. Hen menar även på att det är viktigt
att veta vad man som lärare gör och varför och då exempelvis koppla det till
vardagen. Läraren måste fundera över vad det är eleven ska lära sig och hur det
här lärandet ska ske men även när det ska genomföras och med vem eller vilka.
Utöver det krävs det enligt läraren att hen funderar kring var det ska genomföras.
Fler möjligheter som skapas vid användningen av laborativt material enligt lärare
C är att få med fler elever i matematikundervisningen. Det kan minska risken för
att eleverna sållar bort sig själva på grund av dåligt självförtroende och att de inte
förstår den abstrakta matematiken. Genom användningen av laborativt material
känner även läraren att det är lättare att lyckas bättre med sitt jobb. Läraren ser
läroboken som ett sätt att lära sig läsa, skriva och förstå hur problem kan
formuleras, hur matematiska utsagor läses och hur ett problem redovisas eller en
uträkning på ett sätt som gör att andra kan följa och förstå.
Lärare C anser att matematikboken inte kan stå själv utan att den måste
kompletteras med laborativt material, gruppuppgifter och diskussionsfrågor.
Läraren sa vid ett tillfälle; ”Man kanske behöver tjugotvå sidor, man kanske bara
behöver en halv, man kanske inte ens behöver det. Jag tycker matematikboken är
bra, det är ett fantastiskt material om de är välarbetat men det är absolut
ingenting som kan basera en hel undervisning på”. Många baserar nog sin
undervisning på matematikboken för att det idag är så mycket centralt innehåll
som ska hinnas med. Det är otroligt mycket att hålla koll på och då man som
lärare står och undervisar flera grupper i olika ämnen så blir läroboken en
trygghet. Det är någon som redan har sorterat alla de här små momenten som
bygger på varandra.
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Elever C
3 elever valt mer än ett alternativ
Annat:
• Ibland
• Långsammare

Annat
• 4 elever svarade: ibland
• vet ej

Jämförelse resultat delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
Lärare C menar på att ett mål med laborativt material är att upptäcka matematiken
i vardagen. ”Det handlar inte om att skriva och läsa utan det handlar om att
upptäcka och kunna sätta ord på vad som händer”. Materialet skapar möjlighet
för eleverna att lära sig fortare, förutom de elever som redan har ett abstrakt
tänkande. Elevernas uppfattning då de inte hade tillgång till laborativt material
var att hälften inte ansåg sig se materialet visuellt framför sig då de räknade.
Detta var det endast en fjärdedel av eleverna som gjorde. Användandet av
materialet anser läraren ofta tar längre tid men det bidrar sedan till att ge eleverna
väldigt mycket mer. Hälften av eleverna anser att uppgifter blir lättare att lösa då
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de använder material. Nästan lika många ansåg att det varierade beroende på
uppgift.
Det laborativa materialet minskar risken för att eleverna sållar bort sig själva på
grund av dåligt självförtroende och för att de inte förstår den abstrakta
matematiken. Lärare C menar att läroboken inte kan stå själv utan att den måste
kompletteras med laborativt material. Läraren brukade då använda materialet
tillsammans med boken. Lärare C och hens elever kom här att ha olika
uppfattningar då hälften av eleverna ansåg att de aldrig använde laborativt
material tillsammans med matematikboken.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola C
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
När lärare C väljer att använda laborativt material varierar. Detta är elevanknutet
samt beroende av vilket moment de arbetar med.. Eleverna har samma
uppfattning, nästan all svarar att de använder laborativt material minst en gång i
veckan eller oftare. När lärare C väljer att använda laborativt material handlar det
främst om att konkretisera någonting som är för abstrakt för eleven. Hen väljer
även att använda sig av materialet då vi alla är olika, lär olika och tänker olika
och därför vill hen ha olika sätt som eleverna kan ta till sig arbetsområden men
också träna och examineras på. Läraren väljer även att använda sig av materialet
vid helklassgenomgångar.
Eleverna svarar att det är olika om de får använda material vilket också
överensstämmer med lärarens svar. Då läraren rekommenderar eleverna till
användning belyser hen att det här är en metod att lösa problem på och att det
finns fler sätt än att bara lösa det med abstrakta siffror och symboler. Dock
händer de att eleverna inte vill använda sig av laborativt material. I de fallen
brukar lärare C samtala med den berörande eleven om de fördelar som finns med
att använda materialet men i slutänden är det elevens val huruvida denne väljer att
använda sig av materialet eller inte.
Elever och läraren är överens om att det inte är något speciellt med att inte alla
använder materialet samtidigt utan det är frivilligt. Majoriteten av eleverna ansåg
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även att de inte sa nej till användningen av laborativt material. Endast en fjärdedel
ansåg sig göra det. Läraren uppfattning är att eleverna ofta själva går till
matematikskåpet och tar fram material. Eleverna får själva välja om de vill
använda material eller inte. Ibland måste läraren uppmana elever att gå och hämta
laborativt material. Läraren menar på att eleverna väljer att använda sig av
materialet vid problemlösning men även då de vill veta vad siffrorna står för och
tar då hjälp av laborativt material.
Lärare C menar att hen måste vara väl medveten om vad övningarna syftar till
och kan då ibland begränsa eleverna i deras användande. Majoriteten av eleverna
bekräftade detta genom att svara att de inte alltid får använda laborativt material
då de frågar läraren. En fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig valde att använda
sig av laborativt material själva medan endast tre elever svarade att de alltid
använde det. Hälften av eleverna svarade att det varierade beroende på vad de
arbetade med samt om de ansåg sig vara i behov av det. Nästan hälften av
eleverna menade på att de aldrig själva valde att använda sig av laborativt
material medan drygt en fjärdedel valde det för att de ansåg att matematiken var
svår. Något färre än en fjärdedel ansåg att det går snabbare att räkna då de
använde laborativt material.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare C anser att materialet ger mer glädje åt matematiken. Eleverna ser
materialet mer som en glädje än en belastning. Majoriteten av eleverna anser att
matematiken blir lättare, dock anser en fjärdedel att matematiken tar längre tid.
Hälften av eleverna anser att matematiken blir roligare då de får använda material
då de räknar medan de resterande anser att det varken blir roligare eller tråkigare
då materialet används. De elever som säger nej till användningen är de elever som
har abstraktionsförmågan. Dessa elever anser läraren tycker materialet är en
belastning och att det tar tid.
Lärare C upplever en glädje hos barnen då hen märker att de har förstått vad
exempelvis siffrorna står för och vad det är som händer. Material som läraren
uppfattar att eleverna mest tycker om är olika kuber, pengar, kulramar, makaroner,
gradskiva och passare. Klossar och pengar hade även eleverna med men därefter
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har de inte samma uppfattning som läraren utan angav linjaler, klockor,
kortövningar och miniräknare.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Lärare C menar på att materialet underlättar vid problemlösning och
färdighetsträning då eleverna ska etablera ett matematiskt begrepp eller förklara
hur exempelvis en räkneteknik fungerar. Elevernas uppfattning stämmer överens
med läraren då de också anser att det laborativa materialet bidrar till att
problemlösning blir lättare men även huvudräkning och division. Endast tre
elever anser att alla uppgifter blir lättare men hjälp av material. Trots detta anser
nästan alla elever att de använder laborativt material då de arbetar med tal och
endast en fjärdedel då de ska lära sig någonting.
Lärare C menar på att ett mål med laborativt material är att upptäcka matematiken
i vardagen. Elevernas uppfattning då de inte hade tillgång till laborativt material
var att hälften inte ansåg sig se materialet visuellt framför sig då de räknade.
Detta var det endast en fjärdedel av eleverna som gjorde. Användandet av
materialet anser läraren ofta tar längre tid men det bidrar sedan till att ge eleverna
väldigt mycket mer. Hälften av eleverna anser att uppgifter blir lättare att lösa då
de använder material. Nästan lika många ansåg att det varierade beroende på
uppgift. Det laborativa materialet minskar risken för att eleverna sållar bort sig
själva på grund av dåligt självförtroende och för att de inte förstår den abstrakta
matematiken. Lärare C menar att läroboken inte kan stå själv utan att den måste
kompletteras med laborativt material. Läraren brukade då använda materialet
tillsammans med boken. Lärare C och hens elever kom här att ha olika
uppfattningar då hälften av eleverna ansåg att de aldrig använde laborativt
material tillsammans med matematikboken.
Skola D
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
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När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Lärare D
Lärare D menar på att hen använder sig av laborativt material då hen gör
bedömningen att det hjälper eleverna att få en större förståelse. Det kan även vara
då läraren introducerar ett nytt matematikområde. Då är det ofta så att hen väljer
att ha en undersöknings fas där de laborerar för att på så vis smyga igång ett nytt
område och då låta eleverna göra egna upptäckter tillsammans med materialet. De
får då arbeta i par eller i grupper med materialet. Inom en del arbetsområden, t.ex.
då de arbetar med vikt, volym och bråk, används materialet mer konstant av alla
elever då läraren valt att göra matematikarbetet mer laborativt. Detta sker ofta vid
nya områden på mellanstadiet.
Lärare D väljer även att använda sig av laborativt material vid problemlösning.
Hen menar att det kommer in vid olika tillfällen men att det ändå blir relativt ofta
för att eleverna ska kunna visualisera hur saker och ting hänger ihop. Vid
helklassgenomgångar använder läraren ofta material som de har stora
uppsättningar av. Eleverna får då i uppgift att arbeta i par och då lösa ett problem
som läraren har formulerat. Därefter diskuterar och samtalar klassen gemensamt
och eleverna får då ibland komma fram till tavlan och visa sin lösning med hjälp
av en dokumentkamera. Annars anser läraren att hen varierar sin undervisning
med genomgångar, grupparbete, pararbete och enskilt arbete. En fördel anser hen
är att skolan har väldigt mycket laborativt material.
Elever D
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2 elever valde mer än ett alternativ
Annat:
• Nästan när man vill

Annat:
• Ibland
• 2 Elever svarade: Jag tror de

Jämförelse resultat delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Lärare D är av uppfattningen att hen använder laborativt material då hen gör
bedömningen att det hjälper eleverna till en större förståelse. Detta kan även ske
vid ett nytt arbetsområde och då använder läraren materialet som en
undersöknings fas för att på så vis smyga igång ett område. Eleverna får då göra
egna upptäckter med hjälp av materialet. Lärare D menar på att materialet
kommer in vid olika tillfällen men att det blir relativt ofta för att eleverna ska få
syn på hur saker och ting hänger ihop. Materialet plockas även fram vid
problemlösning och läraren använder sig även av det vid helklassgenomgångar.
Flest elever ansåg dock att materialet plockades fram mindre än en gång i veckan.
De resterande eleverna var jämt fördelade på ena nästan varje lektion eller någon
gång i veckan. Eleverna är oense då det kommer till huruvida de får bestämma
själva om de vill använda laborativt material eller inte. Lika många elever svarade
ja som nej. De tre elever som svarade ”Annat” menade på att det var olika.
Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
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Lärare D
En del elever kan behöva använda materialet som tankehjälp under en väldigt
lång tid, ibland genom ett helt arbetsområde medan andra går via det laborativa
materialet och därefter får lättare att börjar tänka abstrakt. Utöver det brukar
lärare D påminna eleverna var materialet finns om de är så att de behöver det.
Läraren menade även på att rekommendationer kunde ges då hen såg att eleven
räknat tokigt och missuppfattat. Lärare D gav exempel på en tjej under samma
dag blivit rekommendera till att använda laborativt material, ”Sen kan de ju vara
andra som en tjej idag som hade suttit åh räknat väldigt länge utan att ha
bråkplanket och då hade hon ju missuppfattat ganska mycket åh sen gick vi åh
hämtade de tillsammans åh då förstod hon ju att de var smart att ha de, så då
hoppas jag ju att hon i morgon spontant går åh hämtar ett”.
Lärare D menar även på att hen brukade använda sig av för test för att på så vis se
vilka förkunskaper eleverna har. Det händer även att lärare D väljer att eleverna
inte får använda sig av laborativt material. De kan vara vid gemensamma
genomgångar, då tanken är att eleverna ska visa att de har abstraherat någonting
eller då de leker med materialet. Det kan även vara så att läraren väljer att styra så
att eleverna inte kan säga nej exempelvis då alla elever ska använda laborativt
material till en uppgift. Dock anser läraren att det är sällan hen som styr dem utan
då de arbetar enskilt får de till största del får välja själva.
Elever D
Om du har svarat Ja, när gör läraren det?
•
•
•
•
•
•

Om jag har svårt för något och om jag måste
träna inom något område
Om man kanske har fastnat på något tal så kan
hon hämta det
När de behövs för mig eller om alla ska ha det
När hon tycker att det passar. Ofta när vi jobbar
med bråk
Inte så ofta men på matten ibland. Speciellt när
vi jobbar med bråk
När man har fastnat och när man jobbar
tillsammans
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Om du har svarat Ja, Varför då?
•
•
•
•
•

För jag kanske inte behöver det
Jag vill ej
Det är tråkigt och det är lätt. Jag tycker det är
fusk
För att jag kan räkna utan laborativt material
För att ibland behövs det inte

Jämförelse resultat delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
En del elever kan behöva använda materialet som tankehjälp under en väldigt
lång tid, ibland genom ett helt arbetsområde medan andra går via det laborativa
materialet och därefter får lättare att börjar tänka abstrakt. Utöver det brukar
lärare D påminna eleverna var materialet finns om de är så att de behöver det.
Läraren menade även på att rekommendationer kunde ges då hen såg att eleven
räknat tokigt och missuppfattat. Det händer även att lärare D väljer att eleverna
inte får använda sig av laborativt material. De kan vara vid gemensamma
genomgångar, då tanken är att eleverna ska visa att de har abstraherat någonting
eller då de leker med materialet. Det kan även vara så att läraren väljer att styra så
att eleverna inte kan säga nej exempelvis då alla elever ska använda laborativt
material till en uppgift. Dock anser läraren att det är sällan hen som styr dem utan
då de arbetar enskilt får de till största del får välja själva. Hälften av eleverna har
uppfattningen att läraren ibland säger till att de ska använda laborativt material.
Motsvarande andel säger också att det händer att de inte vill använda material när
läraren säger till dem. Alla är eniga om att det är olika hur många i klassen som
använder laborativt material samtidigt.
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Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Lärare D
Lärare D vill att eleverna ska välja att använda sig av laborativt material då de
märker att de har stöd av det. Utifrån genomgångar får eleverna en bild över hur
materialet kan användas och att det då kan fungera som en tankehjälp för dem.
Läraren vill även att eleven ska ta fram materialet då eleven har i uppgift att
jämföra någonting. Lärare D menar ändå på att då hen uppmanar eleverna till
användning av material så väljer många elever att göra det.
Elever D
Annat:
• Ibland väljer jag att använda laborativt
material
• När det behövs för mig

Annat:
• För jag ska rätta

Annat:
• Hon vet att jag inte brukar behöva
det
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Jämförelse resultat delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Lärare D vill att eleverna ska välja att använda sig av laborativt material då de
märker att de har stöd av det. Samtidigt uppger en majoritet av eleverna att de inte
väljer eller får välja själva när de ska använda laborativt material. Lärare D menar
ändå på att då hen uppmanar eleverna till användning av material så väljer många
elever att göra det.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare D
Lärare D anser att de flesta elever tycker att laborativt material är roligt och bidrar
till att underlätta matematiken. En del elever tycker dock att det tar tid
exempelvis; ”Om dom måste använda det fast dom egentligen har förståelsen
ändå, då kan dom ju tycka att det är i vägen, som att det tar längre tid”. De flesta
tycker att det går lättare och att det blir en omväxling mot att endast räkna med
uppgifter i boken. Lärare D anser att det är viktigt att eleverna lär känna
materialet för att på så vis kunna använda det till det matematiska. Läraren anser
att elevernas intresse ökar, speciellt vid arbete i par eller grupp, tillsammans med
laborativt material genom att de blir mer engagerade samt diskuterar och
kommunicerar. De blir mer aktiva i arbetet och får en mer positiv inställning till
ämnet matematik. Ofta är det tillfällen då någonting är lite klurigt och svår, men
även lite nytt, där laborativt material hjälper till att minska risken för att tappa
många elever då de ska arbeta eller då läraren ska förklara någonting. Eleverna
blir motiverade och tycker matematiken blir roligt då de får använda hela
kroppen, som exempel kan nämnas att de väger, mäter och räknar ut arean av
olika områden i klassrummet. De laborativa material som bidrar till att öka
elevernas intresse för matematiken anser lärare D är material där eleverna får
bygga, t.ex. multibasmaterial och bråkplank. Hen menar att detta tycker eleverna
är roligare än att använda en tallinje. Annars menar läraren att hen har svårt att ge
något mer exempel på material som ökar elevernas matematikintresse.
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Elever D
Kommentar:
• Bra och dåligt
• Det kan hjälpa att förstå
• Det går bra för mig att räkna i matteboken
utan laborativt material
• Beror på vad man gör
• Det går bra för de går lättare
• För att man inte behöver sitta och vänta på
hjälp

Annat:
• Det kan bli både roligare och tråkigare
• Matte är alltid roligt

Kommentar:
• Det blir roligare
• Ibland blir det roligare
• Jag tycker att det är roligast att räkna i
huvudet
• Det kan vara roligare på undervisningen
• Det kan vara väldigt roligt speciellt om vi
väger och mäter

13. Vilka laborativa material tycker du bäst om att använda?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 vikter
1 vågar
1 måttband
2 mått
5 bråkplank
1 termometer
2 tallinje
1 pengar
3 miniräknare
1 linjal
2 meterlinjal
Alla är roliga
vet ej
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Jämförelse resultat delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare D anser att de flesta elever tycker att laborativt material är roligt och bidrar
till att underlätta matematiken. Endast en elev anser att materialet gör
matematiken tråkigare och mer än hälften svarar att det blir roligare. En del elever
tycker dock att det tar tid att använda materialet. De flesta tycker att det går
lättare och att det blir en omväxling mot att endast räkna uppgifter i boken.
Läraren anser att elevernas intresse ökar, speciellt vid arbete i par eller grupp,
tillsammans med laborativt material genom att de blir mer engagerade samt
diskuterar och kommunicerar. De blir mer aktiva i arbetet och får en mer positiv
inställning till ämnet matematik Eleverna blir motiverade och tycker matematiken
blir roligt då de får använda hela kroppen, som exempel kan nämnas att de väger,
mäter och räknar ut arean av olika områden i klassrummet. De laborativa material
som bidrar till att öka elevernas intresse för matematiken anser lärare D är
material där eleverna får bygga, t.ex. multibasmaterial och bråkplank. Hen menar
att detta tycker eleverna är roligare än att använda en tallinje. Utöver det ansåg
eleverna att de vanligaste materialen som de tyckte mest om att använda var
bråkplank, miniräknare, mått, meterlinjal, vikter, vågar, termometer, pengar,
linjal.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
Lärare D
Laborativt material hjälper elever att lära sig på ett annat sätt. Det skapar en
förståelse hos eleverna hur saker och ting hör ihop, vilket bidrar till att de lär sig
fortare. De gemensamma samtalen och laborationerna som uppkommer då de
diskuterar och jämför mellan grupper samt huruvida grupperna har hittat specifika
knep för att lösa uppgiften underlättar lärandet. Envägskommunikationen blir
mindre enligt lärare D och eleverna blir mer delaktiga i processen. Läraren blir då
inte den som föreläser för eleverna utan samtal skapas. Läraren menar även på att
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hen får det lättare då hen ska förklara någonting klurigt och svårt för eleverna om
hen kan använda laborativt material. Undervisningen blir också mer varierad.
Elever D
4 elev valde mer än ett alternativ

3 valde mer än ett alternativ
Annat:
• Jag brukar aldrig använda det
• Ibland
• Ibland använder jag när det är
något nytt

Jämförelse resultat delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material för eleven att lösa uppgifter?
Lärare D menar på att eleverna lär sig på ett annat sätt då de använder laborativt
material. De skapar då en förståelse hos eleverna angående hur saker och ting hör
ihop vilket i sin tur leder till att de lär sig fortare. Eleverna blir mer delaktiga i
processen då envägskommunikationen blir mindre och samtal skapas. Flest elever
ansåg att division blev lättare vid användningen av laborativt material. Cirka en
tredjedel ansåg att alla uppgifter blev lättare medan två elever ansåg att inga
uppgifter blir lättare. Problemlösning ansåg en fjärdedel av eleverna blev lättare
och lika många ansåg att huvudräkning blev lättare. Majoriteten av eleverna var
av uppfattningen att de ansåg sig använda laborativt material då de ska lära sig
någonting nytt medan endast en fjärdedel ansåg sig använda det då de räknade tal.
Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
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Lärare D
Det hjälper eleverna då de ska förstå saker som inte är helt självklara. Det kan
vara sådana saker de stöter på i sin vardag. Möjligheter som skapas enligt lärare
D är engagemang, kommunikation samt möjligheter till förståelse och lust. Detta
beror delvis på variationen som skapas men även på grund av att de får använda
fler sinnen. Eleverna lär även av varandra. Det laborativa materialet används även
tillsammans med läroboken som en tankehjälp för eleverna. Läraren menar att det
laborativa materialet tillsammans med läroboken ökar förståelsen för eleverna.
Det blir då en växelverkan så att säga.

Elever D
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Jämförelse resultat delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
Det hjälper eleverna då de ska förstå saker som inte är helt självklara. Det kan
vara sådana saker de stöter på i sin vardag. Mer än hälften av eleverna tycker att
det blir lättare med material i undervisningen. Möjligheter som skapas enligt
lärare D är engagemang, kommunikation samt möjligheter till förståelse och lust.
Detta beror delvis på variationen som skapas men även på grund av att de får
använda fler sinnen. Eleverna lär även av varandra. Det laborativa materialet
används även tillsammans med läroboken som en tankehjälp för eleverna.
Majoriteten av eleverna håller med om att de ibland använder materialet
tillsammans med läroboken medan ett antal elever svarar att de aldrig gör det.
Läraren menar att det laborativa materialet tillsammans med läroboken ökar
förståelsen för eleverna. Det blir då en växelverkan så att säga. Intressant är att
majoriteten av eleverna uppger att de inte ser laborativt material framför sig när
de ska lösa en uppgift utan det.
Sammanställning av resultat huvudfrågor skola D
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Lärare D är av uppfattningen att hen använder laborativt material då hen gör
bedömningen att det hjälper eleverna till en större förståelse. Detta kan även ske
vid ett nytt arbetsområde och då använder läraren materialet som en
undersöknings fas för att på så vis smyga igång ett område. Materialet plockas
även fram vid problemlösning och läraren använder sig även av det vid
helklassgenomgångar. Flest elever ansåg dock att materialet plockades fram
mindre än en gång i veckan. De resterande eleverna var jämt fördelade på ena
nästan varje lektion eller någon gång i veckan. Eleverna är oense då det kommer
till huruvida de får bestämma själva om de vill använda laborativt material eller
inte. Lika många elever svarade ja som nej. En del elever kan behöva använda
materialet som tankehjälp under en väldigt lång tid, ibland genom ett helt
arbetsområde medan andra går via det laborativa materialet och därefter får
lättare att börjar tänka abstrakt. Läraren menade även på att rekommendationer
kunde ges då hen såg att eleven räknat tokigt och missuppfattat. Det händer också
att lärare D väljer att eleverna inte får använda sig av laborativt material. De kan
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vara vid gemensamma genomgångar, då tanken är att eleverna ska visa att de har
abstraherat någonting eller då de leker med materialet. Det kan även vara så att
läraren väljer att styra så att eleverna inte kan säga nej exempelvis då alla elever
ska använda laborativt material till en uppgift. Dock anser läraren att det är sällan
hen som styr dem utan då de arbetar enskilt får de till största del får välja själva.
Hälften av eleverna har uppfattningen att läraren ibland säger till att de ska
använda laborativt material. Motsvarande andel säger också att det händer att de
inte vill använda material när läraren säger till dem. Alla är eniga om att det är
olika hur många i klassen som använder laborativt material samtidigt.
Lärare D vill att eleverna ska välja att använda sig av laborativt material då de
märker att de har stöd av det. Samtidigt uppger en majoritet av eleverna att de inte
väljer eller får välja själva när de ska använda laborativt material. Lärare D menar
ändå på att då hen uppmanar eleverna till användning av material så väljer många
elever att göra det.

Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare D anser att de flesta elever tycker att laborativt material är roligt och bidrar
till att underlätta matematiken. Endast en elev anser att materialet gör
matematiken tråkigare och mer än hälften svarar att det blir roligare. En del elever
tycker dock att det tar tid att använda materialet. De flesta tycker att det går
lättare och att det blir en omväxling mot att endast räkna uppgifter i boken.
Läraren anser att elevernas intresse ökar, speciellt vid arbete i par eller grupp,
tillsammans med laborativt material genom att de blir mer engagerade samt
diskuterar och kommunicerar. De blir mer aktiva i arbetet och får en mer positiv
inställning till ämnet matematik Eleverna blir motiverade och tycker matematiken
blir roligt då de får använda hela kroppen, som exempel kan nämnas att de väger,
mäter och räknar ut arean av olika områden i klassrummet. De laborativa material
som bidrar till att öka elevernas intresse för matematiken anser lärare D är
material där eleverna får bygga, t.ex. multibasmaterial och bråkplank. Hen menar
på att detta tycker eleverna är roligare än att använda en tallinje. Utöver det ansåg
eleverna att de vanligaste materialen som de tyckte mest om att använda var
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bråkplank, miniräknare, mått, meterlinjal, vikter, vågar, termometer, pengar,
linjal.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Lärare D menar att eleverna lär sig på ett annat sätt då de använder laborativt
material. De skapar då en förståelse hos eleverna angående hur saker och ting hör
ihop vilket i sin tur leder till att de lär sig fortare. Eleverna blir mer delaktiga i
processen då envägskommunikationen blir mindre och samtal skapas. Cirka en
tredjedel av eleverna ansåg att alla uppgifter blev lättare medan två elever ansåg
att inga uppgifter blir lättare. Problemlösning ansåg en fjärdedel av eleverna blev
lättare och lika många ansåg att huvudräkning blev lättare. Majoriteten av
eleverna var av uppfattningen att de ansåg sig använda laborativt material då de
ska lära sig någonting nytt medan endast en fjärdedel ansåg sig använda det då de
räknade tal.
Mer än hälften av eleverna tycker att det blir lättare med material i
undervisningen. Möjligheter som skapas enligt lärare D är engagemang,
kommunikation samt möjligheter till förståelse och lust. Detta beror delvis på
variationen som skapas men även på grund av att de får använda fler sinnen.
Eleverna lär även av varandra. Det laborativa materialet används även
tillsammans med läroboken som en tankehjälp för eleverna. Majoriteten av
eleverna håller med om att de ibland använder materialet tillsammans med
läroboken medan ett antal elever svarar att de aldrig gör det. Läraren menar även
på att det laborativa materialet tillsammans med läroboken ökar förståelsen för
eleverna. Intressant är att majoriteten av eleverna uppger att de inte ser laborativt
material framför sig när de ska lösa en uppgift utan det
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7.3 Bilaga 3
Analys 2 – Alla lärares uppfattning
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Alla medverkande lärare ansåg sig använda laborativt material då de skulle
introducera ett nytt moment/område inom matematiken. Användningen kunde
även vara elevanknuten, det vill säga vilka individer de arbetade med och vilka
moment. De vill då konkretisera någonting som de anser är för abstrakt för
eleverna. Lärarna anser sig använda laborativt materialet relativt ofta men de
menade på att användningen var beroende av vilket arbetsområde de arbetade
med. Tre av lärarna ansåg att laborativt material fanns att använda varje lektion
och den resterande läraren menade på att denne använde det cirka var fjärde
lektion. Läraren hade dock materialet i klassrummet så att det kunde användas.
Materialet används ofta för att introducera ett arbetsområde samt finns tillgängligt
för eleverna.
En annan bidragande faktor som påverkar hur ofta det laborativa materialet
används enligt två av lärarna är gruppen individer som finns i klassen och
huruvida dessa förstår abstraktionsnivån. Lärarna såg materialet som någonting
viktigt för att eleverna skulle få syn på hur saker och ting hängde ihop. En lärare
uttryckte ”vi är olika, vi tänker olika och det är ett sätt att belysa att vi är olika”.
Materialet förstärker lärarnas ord och synliggör matematiken.
Under intervjuerna framkom det från en lärare att elever som anser sig vara
svagare i matematik kan vara otroligt duktiga då matematiken blir konkret och
eleverna behöver hjälp att visualisera för att förstå. Vid helklassgenomgångar
började tre av lärarna med en gemensam genomgång av det laborativa materialet.
Därefter fick eleverna efter hand använda det. En lärare svarade att denne ofta lät
eleverna började arbetet med att eleverna själva fick använda materialet för att
sedan ha en helklassdiskussion. De övriga lärarna valde ofta att avrunda lektionen
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med ytterligare en helklassgenomgång där de samtalade om dagens arbete
tillsammans med materialet.
Majoriteten av lärarna uttryckte att de vid andra tillfällen plockade fram material
då någon elev har fastnat vid något tal. Häften av lärarna svarade att det
laborativa materialet även kom att användas då de hade en del lektioner som
byggde på laborativt material. Lärarna menade på att eleverna själva fick välja
om de vill använda laborativt material eller inte. De fick dock inte välja då
materialet skulle användas i helklass, vid arbete i par eller vid labblektioner. Vid
enskilt arbete var det dock valfritt. En lärare uttryckte ”Man kan inte tvinga dom
för dom har redan kommit ett steg längre dom ser det i huvudet eller nånting”.
Lärarna ansåg att eleverna själva vet vad de behöver i stort sett och att de endast
ibland fanns elever som de behövde råda till användning.
Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Alla intervjuade lärare ansåg att de ibland bad vissa elever att använda sig av
laborativt material. Anledningar till detta var att lärarna ibland ansåg att eleverna
hade svårt att uppfatta det abstrakta och att materialet då skulle komma att
underlätta för eleverna. De menade även på att det var lika okej att använda
laborativt material som att inte använda det då det fanns flera olika sätt att lösa
matematik på. Då inte alla elever kom att använda sig av laborativt material ansåg
lärarna inte att deras elever reagerade på detta. De ansåg att eleverna var vana vid
att använda sig av olika lösningar i deras arbete.
Alla lärare sa under intervjun att det hände att eleverna inte ville använda sig av
laborativt material. Detta var dock någonting som inte var speciellt
förekommande. Lärarna menade på att detta kan bero på att eleven själv anser att
denne inte behöver materialet utan förstår ändå. Dock kan det även vara så att
eleven saknar insikt i att denne behöver det.
Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Väldigt olika svar från lärarna gavs angående när de såg att eleverna själva valde
att använda sig av laborativt material. Det var därför svårt att dra någon
gemensam slutsats från svaren. Alla lärare ansåg att det händer att de styr så att
eleverna inte alltid kan välja att använda sig av laborativt material. Anledningar
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till detta kunde vara att eleverna ibland ”leker” med materialet och då inte
använde det på det tänkta sättet. Syftet var även någonting som två av lärarna
lyftet fram under intervjun, det vill säga vad syftet är med arbetet. Vad är det som
eleven ska utveckla och vilken situation handlar det om. En önskan fanns hos
lärarna att eleverna själva skulle bli medvetna om det laborativa materialets stöd i
sitt arbete och på så vis ta initiativ och plocka fram materialet på egen hand.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärarna hade alla en gemensam uppfattning om elevernas reaktion då de
använder laborativt material i matematikundervisningen. De ansåg att laborativt
material bidrog till en positiv stämning hos eleverna. Lärarna gav som exempel
att materialet bidrog till mer glädje och att det underlättade för eleverna i deras
arbete. Tre av lärarna menade på att de elever som tycker det var jobbigt att
använda sig av laborativt material hade utvecklat sin abstraktionsförmåga och
behövde då inte använda sig av laborativt material i sitt arbete.
Lärarna gjorde bedömningen att laborativt material ökar intresset hos eleverna vid
arbete med områden som är kluriga och som är svåra att förstå. Eleverna tyckte
då att de blev roligare eftersom de blev lättare att förstå samt kopplingen mellan
konkret och abstrakt. Det laborativa materialet bidrog då till att matematiken blev
lättare att förstå. Material som lärarna ansåg ökade intresset mest hos eleverna var
pengar, kuber av olika slag, gradskiva, passare, makaroner, multibasmaterial,
bråkplank, måttband, linjal, vikter, geometriska figurer och tredimensionella
figurer.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vilka situationer underlättar laborativt material?
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Alla lärare var överens om att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. En lärare menade dock på att detta inte gällde de elever som
redan utvecklat sitt abstrakta tänkande. Denna lärare menade även på att eleverna
får en extra stund i att förstå vad det är de gör men att denna extra tid ger eleven
väldigt mycket. Genom det laborativa materialet underlättas många delar i
elevens arbete, exempel som gavs; förförståelse för hur saker och ting hänger
ihop och de får lättare att förstå uppgifter. Lärarna var även överens om att deras
arbete kom att ändrades vid användning av laborativt material, dock ändrades det
på olika vis för de fyra lärarna.
Lärarna gav alla olika exempel på bidragande faktorer till att deras arbete
förändrades vid användande av laborativt material. En lärare ansåg att materialet
bidrog till att förberedelserna förändrades och att hen behövde tänka till mer för
att eleverna skulle förstå då hen förklarar på mer än ett teoretiskt sätt. En annan
lärare menade på att hen blivit mer medveten om att hen behövde kunna mycket
om matematik för att kunna undervisa i det på ett bra sätt. Hen ansåg även
materialet förstärker hens kunskaper och förmåga att se vad hen inte är så bra på.
Arbetet blev mer kreativt både avseende planering och genomförande enligt en
annan av lärarna. Reflektioner kring vad det är eleverna ska lära sig, hur lärandet
ska komma att ske, när det ska genomföras, med vem eller vilka samt var det ska
genomföras. En lärare menade på att envägskommunikationen kom att bli mindre
vid användning av laborativt material. Eleverna fick då kommunicera mer och de
gemensamma samtalen ökade. Eleverna lär genom varandra då de samtalar om
sina lösningar. Undervisningen kom utifrån det laborativa materialet att bli mer
varierad.
Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material?
Lärarna ansåg att det laborativa materialet skapade möjligheter både för dem som
lärare och för eleverna. Matematiken blev tydligare genom användningen av
laborativt material och det gjorde matematiken enklare. Tre av lärarna uttryckte
även att materialet skapade ett något ökat engagemang hos eleverna. Lärarna
ansåg att elevernas kunskapsinhämtning blev bättre med hjälp av laborativt
material, det var tydligt då nya saker tränades. Två av lärarna ansåg att det blev
bättre då eleverna tillsammans fick arbeta med materialet. Exempel som uppgavs
var vid problemlösning, färdighetsträning samt då matematiken sattes i konkreta
sammanhang och inte endast stod som ett uttryck. Två lärare ansåg att
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kunskapsinhämtningen förbättrades då eleverna kunde förstå sådana saker som
inte var helt självklara, det vill säga vardagsmatematik. Alla lärare använder
läroboken tillsammans med det laborativa materialet. Dock skiljde användningen
sig åt något. Två av lärarna varierade och använde ibland endast boken, materialet
eller dessa tillsammans medan de övriga två använde boken som bas och det
laborativa materialet som komplement.

Sammanställning av analys 1
Sammanställning av huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Utifrån de svar som lärarna gav under intervjuerna kan slutsatsen dras att lärarna
väljer att använda sig av laborativt material i sin undervisning då de ska
introducera någonting nytt för eleverna, det vill säga ett nytt moment eller
område. Materialet finns då tillgängligt för eleverna att använda. En faktor som
påverkande valet av användning kunde även vara vilka individer det var som de
undervisade. Det laborativa materialet fungerar då som en hjälp att konkretisera
någonting abstrakt för eleverna men det kunde även användas för att förstärka
lärarnas ord och synliggöra matematiken. Det händer också att lärarna ber
eleverna om att använda sig av laborativt material för att på så vis underlätta för
eleverna.
Laborativt material kunde även väljas att användas av lärarna då de ville
förtydliga någonting för en enskild elev. Lärarna menade även på att de elever
som inte väljer att använda sig av laborativt material anser sig förstå ändå, dock
kan det också vara så att dessa elever saknar insikt i att de behöver materialet.
Lärarna ansåg att eleverna själva valde att använda laborativt material vid nya
områden, då de inte förstår. Men de menade även på att en del elever har skapat
en rutin att använda materialet. Lärarna anser att fler elever skulle ta initiativ och
välja att plocka fram laborativt material självmant.
Sammanställning av huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
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Lärarna var av uppfattningen att det laborativa materialet bidrar till en positiv
stämning hos eleverna. Det skapar mer glädje och underlättar för eleverna i sitt
arbete. Intresset ökade även då de arbetade med klurigare områden tillsammans
med materialet. Det bidrog även till att eleverna fick lättare att förstå kopplingen
mellan de konkreta och de abstrakta i matematiken vilket i sin tur leder till att
eleverna tycker att det blir roligare enligt lärarna. Det material som bidrog till att
öka elevernas intresse mest utifrån lärarnas uppfattning ansågs vara pengar,
kuber, gradskiva, passare, makaroner, multibasmaterial, bråkplank, måttband,
linjal, vikter, geometriska figurer och tredimensionella figurer.
Sammanställning av huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Alla lärarna ansåg att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. Materialet bidrar då till att underlätta för eleverna så att de
får det lättare att förstå uppgifter men det underlättar även deras förförståelse för
hur saker och ting hänger ihop. Lärarnas arbete kom att ändras på så vis att de
behövde fundera mer angående hur de skulle förklara för eleverna då det med
materialet inte endast ska förklaras teoretiskt. Materialet bidrar även till att
lärarna blivit medvetna om att de måste kunna mycket om matematik för att på så
vis kunna undervisa i det. Materialet förstärker då lärarnas kunskaper och dess
förmåga. Arbetet blir även mer kreativt i både planering och genomförande.
Gemensamma samtal ökar och lärarens envägskommunikation minskar.
Undervisningen bidrar även till att bli mer varierad i dess utformning.
Lärarna menade på att matematiken blev tydligare och enklare för eleverna samt
så ökade deras engagemang. Detta var extra tydligt vid problemlösning och
färdighetsträning. Med hjälp av det laborativa materialet sätts matematiken i ett
konkret sammanhang och står då inte endast som ett uttryck. Materialet sätter
även matematiken i ett sammanhang där de kopplas till vardagsmatematiken
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7.4 Bilaga 4
Analys 3 – Alla elevers uppfattning
Nedan följer en redovisning av de sammanlagda svaren utifrån de fyra klasserna.
Det kom totalt att bli 84 besvarade enkäter.
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?

Nästan tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt
material minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever som
anser att detta är varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att läraren
plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan. Mer än hälften av
alla elever menar dock på att de alltid får använda laborativt material när de vill
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använda det, dock menar 28 elever på att de endast får använda materialet då
läraren bestämt att de ska göra det.
Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?

Av svaren framgår att användningen av laborativt material hanteras olika
beroende på tillfälle. Mer än 90 % av eleverna anser att laborativt material vid
vissa tillfällen används av alla elever och vid andra tillfällen endast av några
elever. 28 av 84 elever uppger att de ibland säger nej till att använda laborativt
material. Majoriteten av eleverna blir ibland tillsagda av lärarna att de ska
använda laborativt material.
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Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?

27 av 84 elever uppger att de alltid kan välja själva. Orsaken till att de vill
använda laborativt material varierar men mer än hälften av eleverna uppger att de
använder material för att underlätta eller för att det ska gå fortare.
Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
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60 % av eleverna anser att matematikundervisningen blir roligare och fler än 50
% anser att matematiken blir lättare. Det främsta materialet som eleverna tycker
mest om att använda är linjalen. Andra material som många elever tog upp var
pengar, klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber och tärningar osv.
Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vilka situationer underlättar laborativt material?
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Resultatet indikerar att vilken typ av uppgift eller situation som eleverna anser att
det laborativa materialet underlättar för är individuellt. Mer än 50 % anser att det
underlättar när de ska lära sig nya saker.
Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material?

Ungefär hälften av eleverna anser att en uppgifts svårighetsgrad minskar om de
får använda material. Endast 27 elever uppger att de tänker på laborativt material
ibland även om de inte har tillgång till det. Hälften av eleverna menar att de inte
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ser materialet framför sig visuellt då de inte har tillgång till materialet. Då det
kom till hur förekommande arbetet i läroboken tillsammans med det laborativa
materialet var svarade majoriteten att detta varierade och att det endast var ibland.
Cirka en fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig använda laborativt material
tillsammans med läroboken.
Sammanställning av analys 2
Sammanställning av huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Nästan tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt
material minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever som
anser att detta är varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att läraren
plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan. Mer än hälften av
alla elever menar dock på att de alltid får använda laborativt material när de vill
använda det, dock menar 28 elever på att de endast får använda materialet då
läraren bestämt att de ska göra det. Av svaren framgår att användningen av
laborativt material hanteras olika beroende på tillfälle. Mer än 90 % av eleverna
anser att laborativt material vid vissa tillfällen används av alla elever och vid
andra tillfällen endast av några elever. 28 av 84 elever uppger att de ibland säger
nej till att använda laborativt material. Majoriteten av eleverna blir ibland
tillsagda av lärarna att de ska använda laborativt material. 27 av 84 elever uppger
att de alltid kan välja själva. Orsaken till att de vill använda laborativt material
varierar men mer än hälften av eleverna uppger att de använder material för att
underlätta eller för att det ska gå fortare.
Sammanställning av huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
60 % av eleverna anser att matematikundervisningen blir roligare och fler än 50
% anser att matematiken blir lättare. Det främsta materialet som eleverna tycker
mest om att använda är linjalen. Andra material som många elever tog upp var
pengar, klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber och tärningar osv.
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Sammanställning av huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Resultatet indikerar att vilken typ av uppgift eller situation som eleverna anser att
det laborativa materialet underlättar för är individuellt. Mer än 50 % anser att det
underlättar när de ska lära sig nya saker. Endast 27 elever uppger att de tänker på
laborativt material ibland även om de inte har tillgång till det. Hälften av eleverna
menar att de inte ser materialet framför sig visuellt då de inte har tillgång till
materialet. Då det kom till hur förekommande arbetet i läroboken tillsammans
med det laborativa materialet var svarade majoriteten att detta varierade och att
det endast var ibland. Cirka en fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig använda
laborativt material tillsammans med läroboken
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7.5 Bilaga 5
Analys 4 – Jämförelse alla lärare med alla elever
Huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
Delfråga 1
När väljer läraren att använda laborativt material inom ett arbetsområde?
Lärare
Alla medverkande lärare ansåg sig använda laborativt material då de skulle
introducera ett nytt moment/område inom matematiken. Användningen kunde
även vara elevanknuten, det vill säga vilka individer de arbetade med och vilka
moment. De vill då konkretisera någonting som de anser är för abstrakt för
eleverna. Lärarna anser sig använda laborativt materialet relativt ofta men de
menade på att användningen var beroende av vilket arbetsområde de arbetade
med. Tre av lärarna ansåg att laborativt material fanns att använda varje lektion
och den resterande läraren menade på att denne använde det cirka var fjärde
lektion. Läraren hade dock materialet i klassrummet så att det kunde användas.
Materialet används ofta för att introducera ett arbetsområde samt finns tillgängligt
för eleverna. En annan bidragande faktor som påverkar hur ofta det laborativa
materialet används enligt två av lärarna är gruppen individer som finns i klassen
och huruvida dessa förstår abstraktionsnivån. Lärarna såg materialet som
någonting viktigt för att eleverna skulle få syn på hur saker och ting hängde ihop.
En lärare uttryckte ”vi är olika, vi tänker olika och det är ett sätt att belysa att vi
är olika”.
Materialet förstärker lärarnas ord och synliggör matematiken. Under intervjuerna
framkom det från en lärare att elever som anser sig vara svagare i matematik kan
vara otroligt duktiga då matematiken blir konkret och eleverna behöver hjälp att
visualisera för att förstå. Vid helklassgenomgångar började tre av lärarna med en
gemensam genomgång av det laborativa materialet. Därefter fick eleverna efter
hand använda det. En lärare svarade att denne ofta lät eleverna började arbetet
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med att eleverna själva fick använda materialet för att sedan ha en
helklassdiskussion. De övriga lärarna valde ofta att avrunda lektionen med
ytterligare en helklassgenomgång där de samtalade om dagens arbete tillsammans
med materialet. Majoriteten av lärarna uttryckte att de vid andra tillfällen
plockade fram material då någon elev har fastnat vid något tal. Häften av lärarna
svarade att det laborativa materialet även kom att användas då de hade en del
lektioner som byggde på laborativt material.
Lärarna menade på att eleverna själva fick välja om de vill använda laborativt
material eller inte. De fick dock inte välja då materialet skulle användas i
helklass, vid arbete i par eller vid labblektioner. Vid enskilt arbete var det dock
valfritt. En lärare uttryckte ”Man kan inte tvinga dom för dom har redan kommit
ett steg längre dom ser det i huvudet eller nånting”. Lärarna ansåg att eleverna
själva vet vad de behöver i stort sett och att de endast ibland fanns elever som de
behövde råda till användning.
Elever

Nästan tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt
material minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever som
anser att detta är varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att läraren
plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan. Mer än hälften av
alla elever menar dock på att de alltid får använda laborativt material när de vill
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använda det, dock menar 28 elever på att de endast får använda materialet då
läraren bestämt att de ska göra det.

Jämförelse resultat delfråga 1
Alla medverkande lärare ansåg sig använda laborativt material då de skulle
introducera ett nytt moment/område inom matematiken. Användningen kunde
även vara elevanknuten, det vill säga vilka individer de arbetade med och vilka
moment. De vill då konkretisera någonting som de anser är för abstrakt för
eleverna. Lärarna anser sig använda laborativt materialet relativt ofta men de
menade på att användningen var beroende av vilket arbetsområde de arbetade
med. Tre av lärarna ansåg att laborativt material fanns att använda varje lektion
och den resterande läraren menade på att denne använde det cirka var fjärde
lektion. Läraren hade dock materialet i klassrummet så att det kunde användas.
Nästan tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt
material minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever som
anser att detta är varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att läraren
plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan.
Materialet används ofta för att introducera ett arbetsområde samt finns tillgängligt
för eleverna. En annan bidragande faktor som påverkar hur ofta det laborativa
materialet används enligt två av lärarna är gruppen individer som finns i klassen
och huruvida dessa förstår abstraktionsnivån. Under intervjuerna framkom det
från en lärare att elever som anser sig vara svagare i matematik kan vara otroligt
duktiga då matematiken blir konkret och eleverna behöver hjälp att visualisera för
att förstå. Vid helklassgenomgångar började tre av lärarna med en gemensam
genomgång av det laborativa materialet. Därefter fick eleverna efter hand
använda det. En lärare svarade att denne ofta lät eleverna började arbetet med att
eleverna själva fick använda materialet för att sedan ha en helklassdiskussion. De
övriga lärarna valde ofta att avrunda lektionen med ytterligare en
helklassgenomgång där de samtalade om dagens arbete tillsammans med
materialet. Majoriteten av lärarna uttryckte att de vid andra tillfällen plockade
fram material då någon elev har fastnat vid något tal. Häften av lärarna svarade
att det laborativa materialet även kom att användas då de hade en del lektioner
som byggde på laborativt material.
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Lärarna menade på att eleverna själva fick välja om de vill använda laborativt
material eller inte. De fick dock inte välja då materialet skulle användas i
helklass, vid arbete i par eller vid labblektioner. Vid enskilt arbete var det dock
valfritt. Mer än hälften av alla elever menar dock på att de alltid får använda
laborativt material när de vill använda det, dock menar 28 elever på att de endast
får använda materialet då läraren bestämt att de ska göra det.

Delfråga 2
I vilka situationer rekommenderas elever att använda laborativt material?
Lärare
Alla intervjuade lärare ansåg att de ibland bad vissa elever att använda sig av
laborativt material. Anledningar till detta var att lärarna ibland ansåg att eleverna
hade svårt att uppfatta det abstrakta och att materialet då skulle komma att
underlätta för eleverna. De menade även på att det var lika okej att använda
laborativt material som att inte använda det då det fanns flera olika sätt att lösa
matematik på. Då inte alla elever kom att använda sig av laborativt material ansåg
lärarna inte att deras elever reagerade på detta. De ansåg att eleverna var vana vid
att använda sig av olika lösningar i deras arbete. En lärare menade på att det
kunde finnas någon enstaka elev som hade en så kallad hang-up som hen kom att
kalla det och då ansåg att det var genant att hämta laborativt material.
Alla lärare sa under intervjun att det hände att eleverna inte ville använda sig av
laborativt material. Detta var dock någonting som inte var speciellt
förekommande. Lärarna menade på att detta kan bero på att eleven själv anser att
denne inte behöver materialet utan förstår ändå. Dock kan det även vara så att
eleven saknar insikt i att denne behöver det.
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Elever

Av svaren framgår att användningen av laborativt material hanteras olika
beroende på tillfälle. Mer än 90 % av eleverna anser att laborativt material vid
vissa tillfällen används av alla elever och vid andra tillfällen endast av några
elever. Ungefär 1/3 av eleverna uppger att de ibland säger nej till att använda
laborativt material.
Jämförelse resultat delfråga 2
Alla intervjuade lärare ansåg att de ibland bad vissa elever att använda sig av
laborativt material. Anledningar till detta var att lärarna ibland ansåg att eleverna
hade svårt att uppfatta det abstrakta och att materialet då skulle komma att
underlätta för eleverna. Då inte alla elever kom att använda sig av laborativt
material ansåg lärarna inte att deras elever reagerade på detta. Av elevernas svar
framgår att användningen av laborativt material hanteras olika beroende på
tillfälle. Mer än 90 % av eleverna anser att laborativt material vid vissa tillfällen
används av alla elever och vid andra tillfällen endast av några elever. Alla lärare
sa under intervjun att det hände att eleverna inte ville använda sig av laborativt
material. Detta var dock någonting som inte var speciellt förekommande. Lärarna
menade på att detta kan bero på att eleven själv anser att denne inte behöver
materialet utan förstår ändå. Dock kan det även vara så att eleven saknar insikt i
att denne behöver det. Ungefär 1/3 av eleverna uppger att de ibland säger nej till
att använda laborativt material.
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Delfråga 3
När väljer eleven på egen hand att använda laborativt material?
Lärare
Väldigt olika svar från lärarna gavs angående när de såg att eleverna själva valde
att använda sig av laborativt material. Det var därför svårt att dra någon
gemensam slutsats från svaren. Alla lärare ansåg att det händer att de styr så att
eleverna inte alltid kan välja att använda sig av laborativt material. Anledningar
till detta kunde vara att eleverna ibland ”leker” med materialet och då inte
använde det på det tänkta sättet. Syftet var även någonting som två av lärarna
lyftet fram under intervjun, det vill säga vad syftet är med arbetet. Vad är det som
eleven ska utveckla och vilken situation handlar det om. En önskan fanns hos
lärarna att eleverna själva skulle bli medvetna om det laborativa materialets stöd i
sitt arbete och på så vis ta initiativ och plocka fram materialet på egen hand.
Elever

Cirka 1/3 av eleverna uppger att de alltid kan välja själva. Orsaken till att de vill
använda laborativt material varierar men mer än ½ av eleverna uppger att de
använder material för att underlätta eller för att det ska gå fortare.
Jämförelse delfråga 3
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Väldigt olika svar från lärarna gavs angående när de såg att eleverna själva valde
att använda sig av laborativt material. Det var därför svårt att dra någon
gemensam slutsats från svaren. Cirka 1/3 av eleverna uppger att de alltid kan
välja själva. Orsaken till att de vill använda laborativt material varierar men mer
än ½ av eleverna uppger att de använder material för att underlätta eller för att det
ska gå fortare. Alla lärare ansåg att det händer att de styr så att eleverna inte alltid
kan välja att använda sig av laborativt material. Anledningar till detta kunde vara
att eleverna ibland ”leker” med materialet och då inte använde det på det tänkta
sättet. Syftet var även någonting som två av lärarna lyftet fram under intervjun,
det vill säga vad syftet är med arbetet. Vad är det som eleven ska utveckla och
vilken situation handlar det om. En önskan fanns hos lärarna att eleverna själva
skulle bli medvetna om det laborativa materialets stöd i sitt arbete och på så vis ta
initiativ och plocka fram materialet på egen hand.

Huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Delfråga 4
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärare
Lärarna hade alla en gemensam uppfattning om elevernas reaktion då de
använder laborativt material i matematikundervisningen. De ansåg att laborativt
material bidrog till en positiv stämning hos eleverna. Lärarna gav som exempel
att materialet bidrog till mer glädje och att det underlättade för eleverna i deras
arbete. Tre av lärarna menade på att de elever som tycker det var jobbigt att
använda sig av laborativt material hade utvecklat sin abstraktionsförmåga och
behövde då inte använda sig av laborativt material i sitt arbete. Lärarna gjorde
bedömningen att laborativt material ökar intresset hos eleverna vid arbete med
områden som är kluriga och som är svåra att förstå. Eleverna tyckte då att de blev
roligare eftersom de blev lättare att förstå samt kopplingen mellan konkret och
abstrakt. Det laborativa materialet bidrog då till att matematiken blev lättare att
förstå. Material som lärarna ansåg ökade intresset mest hos eleverna var pengar,
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kuber av olika slag, gradskiva, passare, makaroner, multibasmaterial, bråkplank,
måttband, linjal, vikter, geometriska figurer och tredimensionella figurer.
Elever

60 % av eleverna anser att matematikundervisningen blir roligare och fler än 50
% anser att matematiken blir lättare. Det främsta materialet som eleverna tycker
mest om att använda är linjalen. Andra material som många elever tog upp var
pengar, klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber och tärningar osv.
Jämförelse delfråga 4
Lärarna hade alla en gemensam uppfattning om elevernas reaktion då de
använder laborativt material i matematikundervisningen. De ansåg att laborativt
material bidrog till en positiv stämning hos eleverna. 60 % av eleverna anser att
matematikundervisningen blir roligare och fler än 50 % anser att matematiken
blir lättare. Lärarna gav som exempel att materialet bidrog till mer glädje och att
det underlättade för eleverna i deras arbete. Tre av lärarna menade på att de elever
som tycker det var jobbigt att använda sig av laborativt material hade utvecklat
126

sin abstraktionsförmåga och behövde då inte använda sig av laborativt material i
sitt arbete. Lärarna gjorde bedömningen att laborativt material ökar intresset hos
eleverna vid arbete med områden som är kluriga och som är svåra att förstå.
Eleverna tyckte då att de blev roligare eftersom de blev lättare att förstå samt
kopplingen mellan konkret och abstrakt. Det laborativa materialet bidrog då till
att matematiken blev lättare att förstå. Material som lärarna ansåg ökade intresset
mest hos eleverna var pengar, kuber av olika slag, gradskiva, passare, makaroner,
multibasmaterial, bråkplank, måttband, linjal, vikter, geometriska figurer och
tredimensionella figurer. Det främsta materialet som eleverna tycker mest om att
använda är linjalen. Andra material som många elever tog upp var pengar,
klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber och tärningar osv.

Huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Delfråga 5
Vid vilka situationer underlättar laborativt material?
Alla lärare var överens om att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. En lärare menade dock på att detta inte gällde de elever som
redan utvecklat sitt abstrakta tänkande. Denna lärare menade även på att eleverna
får en extra stund i att förstå vad det är de gör men att denna extra tid ger eleven
väldigt mycket. Genom det laborativa materialet underlättas många delar i
elevens arbete, exempel som gavs; förförståelse för hur saker och ting hänger
ihop och de får lättare att förstå uppgifter. Lärarna var även överens om att deras
arbete kom att ändrades vid användning av laborativt material, dock ändrades det
på olika vis för de fyra lärarna. Lärarna gav alla olika exempel på bidragande
faktorer till att deras arbete förändrades vid användande av laborativt material. En
lärare ansåg att materialet bidrog till att förberedelserna förändrades och att hen
behövde tänka till mer för att eleverna skulle förstå då hen förklarar på mer än ett
teoretiskt sätt. En annan lärare menade på att hen blivit mer medveten om att hen
behövde kunna mycket om matematik för att kunna undervisa i det på ett bra sätt.
Hen ansåg även materialet förstärker hens kunskaper och förmåga att se vad hen
inte är så bra på. Arbetet blev mer kreativt både avseende planering och
genomförande enligt en annan av lärarna. Reflektioner kring vad det är eleverna
ska lära sig, hur lärandet ska komma att ske, när det ska genomföras, med vem
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eller vilka samt var det ska genomföras. En lärare menade på att
envägskommunikationen kom att bli mindre vid användning av laborativt
material. Eleverna fick då kommunicera mer och de gemensamma samtalen
ökade. Eleverna lär genom varandra då de samtalar om sina lösningar.
Undervisningen kom utifrån det laborativa materialet att bli mer varierad.
Elever

Resultatet indikerar att vilken typ av uppgift eller situation som eleverna anser att
det laborativa materialet underlättar för är individuellt. Mer än 50 % anser att det
underlättar när de ska lära sig nya saker.
Jämförelse delfråga 5
Alla lärare var överens om att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. Resultatet från elevenkäten indikerar att vilken typ av
uppgift eller situation som eleverna anser att det laborativa materialet underlättar
för är individuellt. Mer än 50 % anser att det underlättar när de ska lära sig nya
saker. En lärare menade dock på att laborativt material inte hjälper elever som
redan har utvecklat sitt abstrakta tänkande. Denna lärare menade även på att
eleverna får en extra stund i att förstå vad det är de gör men att denna extra tid ger
eleven väldigt mycket. Genom det laborativa materialet underlättas många delar i
elevens arbete, exempel som gavs; förförståelse för hur saker och ting hänger
ihop och de får lättare att förstå uppgifter. Lärarna var även överens om att deras
arbete kom att ändrades vid användning av laborativt material, dock ändrades det
på olika vis för de fyra lärarna. Lärarna gav alla olika exempel på bidragande
faktorer till att deras arbete förändrades vid användande av laborativt material. En
lärare menade på att envägskommunikationen kom att bli mindre vid användning
av laborativt material. Eleverna fick då kommunicera mer och de gemensamma
samtalen ökade. Eleverna lär genom varandra då de samtalar om sina lösningar.
Undervisningen kom utifrån det laborativa materialet att bli mer varierad.
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Delfråga 6
Vilka möjligheter skapar användningen av laborativt material för eleverna?
Lärare
Lärarna ansåg att det laborativa materialet skapade möjligheter både för dem som
lärare och för eleverna. Matematiken blev tydligare genom användningen av
laborativt material och det gjorde matematiken enklare. Tre av lärarna uttryckte
även att materialet skapade ett något ökat engagemang hos eleverna. Lärarna
ansåg att elevernas kunskapsinhämtning blev bättre med hjälp av laborativt
material, det var tydligt då nya saker tränades. Två av lärarna ansåg att det blev
bättre då eleverna tillsammans fick arbeta med materialet. Exempel som uppgavs
var vid problemlösning, färdighetsträning samt då matematiken sattes i konkreta
sammanhang och inte endast stod som ett uttryck. Två lärare ansåg att
kunskapsinhämtningen förbättrades då eleverna kunde förstå sådana saker som
inte var helt självklara, det vill säga vardagsmatematik. Alla lärare använder
läroboken tillsammans med det laborativa materialet. Dock skiljde användningen
sig åt något. Två av lärarna varierade och använde ibland endast boken, materialet
eller dessa tillsammans medan de övriga två använde boken som bas och det
laborativa materialet som komplement.
Elever
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Ungefär hälften av eleverna anser att en uppgifts svårighetsgrad minskar om de
får använda material. Endast 27 elever uppger att de tänker på laborativt material
ibland även om de inte har tillgång till det. Hälften av eleverna menar att de inte
ser materialet framför sig visuellt då de inte har tillgång till materialet. Då det
kom till hur förekommande arbetet i läroboken tillsammans med det laborativa
materialet var svarade majoriteten att detta varierade och att det endast var ibland.
Cirka en fjärdedel av eleverna ansåg att de aldrig använda laborativt material
tillsammans med läroboken.
Jämförelse delfråga 6
Lärarna ansåg att det laborativa materialet skapade möjligheter både för dem som
lärare och för eleverna. Matematiken blev tydligare genom användningen av
laborativt material och det gjorde matematiken enklare. Tre av lärarna uttryckte
även att materialet skapade ett något ökat engagemang hos eleverna. Lärarna
ansåg att elevernas kunskapsinhämtning blev bättre med hjälp av laborativt
material, det var tydligt då nya saker tränades. Två av lärarna ansåg att det blev
bättre då eleverna tillsammans fick arbeta med materialet. Exempel som uppgavs
var vid problemlösning, färdighetsträning samt då matematiken sattes i konkreta
sammanhang och inte endast stod som ett uttryck. Två lärare ansåg att
kunskapsinhämtningen förbättrades då eleverna kunde förstå sådana saker som
inte var helt självklara, det vill säga vardagsmatematik. Ungefär hälften av
eleverna anser att en uppgifts svårighetsgrad minskar om de får använda material.
Endast 27 elever uppger att de tänker på laborativt material ibland även om de
inte har tillgång till det. Hälften av eleverna menar att de inte ser materialet
framför sig visuellt då de inte har tillgång till materialet. Alla lärare använder
läroboken tillsammans med det laborativa materialet. Dock skiljde användningen
sig åt något. Två av lärarna varierade och använde ibland endast boken, materialet
eller dessa tillsammans medan de övriga två använde boken som bas och det
laborativa materialet som komplement. Cirka en fjärdedel av eleverna ansåg att
de aldrig använda laborativt material tillsammans med läroboken.
Sammanställning av analys 4
Sammanställning av huvudfråga 1
Vad avgör om läraren eller eleven väljer att använda sig av laborativt material i
undervisningen?
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Alla medverkande lärare ansåg sig använda laborativt material då de skulle
introducera ett nytt moment/område inom matematiken. Användningen kunde
även vara elevanknuten, det vill säga vilka individer de arbetade med och vilka
moment. De vill då konkretisera någonting som de anser är för abstrakt för
eleverna. Lärarna anser sig använda laborativt materialet relativt ofta men de
menade på att användningen var beroende av vilket arbetsområde de arbetade
med. Tre av lärarna ansåg att laborativt material fanns att använda varje lektion
och den resterande läraren menade på att denne använde det cirka var fjärde
lektion. Läraren hade dock materialet i klassrummet så att det kunde användas.
Nästan tre fjärdedelar av eleverna anser att läraren plockar fram laborativt
material minst någon gång i veckan. Av dessa är det dock endast fyra elever som
anser att detta är varje lektion. Den resterande fjärdedelen anser att läraren
plockar fram laborativt material mindre än en gång i veckan.
Materialet används ofta för att introducera ett arbetsområde samt finns tillgängligt
för eleverna. En annan bidragande faktor som påverkar hur ofta det laborativa
materialet används enligt två av lärarna är gruppen individer som finns i klassen
och huruvida dessa förstår abstraktionsnivån. Under intervjuerna framkom det
från en lärare att elever som anser sig vara svagare i matematik kan vara otroligt
duktiga då matematiken blir konkret och eleverna behöver hjälp att visualisera för
att förstå. Vid helklassgenomgångar började tre av lärarna med en gemensam
genomgång av det laborativa materialet. Därefter fick eleverna efter hand
använda det. En lärare svarade att denne ofta lät eleverna började arbetet med att
eleverna själva fick använda materialet för att sedan ha en helklassdiskussion. De
övriga lärarna valde ofta att avrunda lektionen med ytterligare en
helklassgenomgång där de samtalade om dagens arbete tillsammans med
materialet. Majoriteten av lärarna uttryckte att de vid andra tillfällen plockade
fram material då någon elev har fastnat vid något tal. Häften av lärarna svarade
att det laborativa materialet även kom att användas då de hade en del lektioner
som byggde på laborativt material.
Lärarna menade på att eleverna själva fick välja om de vill använda laborativt
material eller inte. De fick dock inte välja då materialet skulle användas i
helklass, vid arbete i par eller vid labblektioner. Vid enskilt arbete var det dock
valfritt. Mer än hälften av alla elever menar dock på att de alltid får använda
laborativt material när de vill använda det, dock menar 28 elever på att de endast
får använda materialet då läraren bestämt att de ska göra det.
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Alla intervjuade lärare ansåg att de ibland bad vissa elever att använda sig av
laborativt material. Anledningar till detta var att lärarna ibland ansåg att eleverna
hade svårt att uppfatta det abstrakta och att materialet då skulle komma att
underlätta för eleverna. Då inte alla elever kom att använda sig av laborativt
material ansåg lärarna inte att deras elever reagerade på detta. Av elevernas svar
framgår att användningen av laborativt material hanteras olika beroende på
tillfälle. Mer än 90 % av eleverna anser att laborativt material vid vissa tillfällen
används av alla elever och vid andra tillfällen endast av några elever.
Alla lärare sa under intervjun att det hände att eleverna inte ville använda sig av
laborativt material. Detta var dock någonting som inte var speciellt
förekommande. Lärarna menade på att detta kan bero på att eleven själv anser att
denne inte behöver materialet utan förstår ändå. Dock kan det även vara så att
eleven saknar insikt i att denne behöver det. Ungefär 1/3 av eleverna uppger att
de ibland säger nej till att använda laborativt material.
Väldigt olika svar från lärarna gavs angående när de såg att eleverna själva valde
att använda sig av laborativt material. Det var därför svårt att dra någon
gemensam slutsats från svaren. Cirka 1/3 av eleverna uppger att de alltid kan
välja själva. Orsaken till att de vill använda laborativt material varierar men mer
än ½ av eleverna uppger att de använder material för att underlätta eller för att det
ska gå fortare. Alla lärare ansåg att det händer att de styr så att eleverna inte alltid
kan välja att använda sig av laborativt material
Sammanställning av huvudfråga 2
Hur förändras elevernas intresse för matematikundervisningen vid användning
av laborativt material?
Lärarna hade alla en gemensam uppfattning om elevernas reaktion då de
använder laborativt material i matematikundervisningen. De ansåg att laborativt
material bidrog till en positiv stämning hos eleverna. 60 % av eleverna anser att
matematikundervisningen blir roligare och fler än 50 % anser att matematiken
blir lättare. Lärarna gav som exempel att materialet bidrog till mer glädje och att
det underlättade för eleverna i deras arbete. Tre av lärarna menade på att de elever
som tycker det var jobbigt att använda sig av laborativt material hade utvecklat
sin abstraktionsförmåga och behövde då inte använda sig av laborativt material i
sitt arbete. Lärarna gjorde bedömningen att laborativt material ökar intresset hos
eleverna vid arbete med områden som är kluriga och som är svåra att förstå.
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Eleverna tyckte då att de blev roligare eftersom de blev lättare att förstå samt
kopplingen mellan konkret och abstrakt. Det laborativa materialet bidrog då till
att matematiken blev lättare att förstå. Material som lärarna ansåg ökade intresset
mest hos eleverna var pengar, kuber av olika slag, gradskiva, passare, makaroner,
multibasmaterial, bråkplank, måttband, linjal, vikter, geometriska figurer och
tredimensionella figurer. Det främsta materialet som eleverna tycker mest om att
använda är linjalen. Andra material som många elever tog upp var pengar,
klossar, multiplikationstabeller, måttband, kuber och tärningar osv.
Sammanställning av huvudfråga 3
Hur anser lärare och elever att matematikinlärning förändras då de använder
sig av laborativt material?
Alla lärare var överens om att laborativt material bidrar till att eleverna lär sig
matematiken fortare. Resultatet från elevenkäten indikerar att vilken typ av
uppgift eller situation som eleverna anser att det laborativa materialet underlättar
för är individuellt. Mer än 50 % anser att det underlättar när de ska lära sig nya
saker. En lärare menade dock på att laborativt material inte hjälper elever som
redan har utvecklat sitt abstrakta tänkande. Genom det laborativa materialet
underlättas många delar i elevens arbete, exempel som gavs; förförståelse för hur
saker och ting hänger ihop och de får lättare att förstå uppgifter. En lärare menade
på att envägskommunikationen kom att bli mindre vid användning av laborativt
material. Eleverna fick då kommunicera mer och de gemensamma samtalen
ökade. Eleverna lär genom varandra då de samtalar om sina lösningar.
Undervisningen kom utifrån det laborativa materialet att bli mer varierad.
Lärarna ansåg att det laborativa materialet skapade möjligheter både för dem som
lärare och för eleverna. Matematiken blev tydligare genom användningen av
laborativt material och det gjorde matematiken enklare. Tre av lärarna uttryckte
även att materialet skapade ett något ökat engagemang hos eleverna. Lärarna
ansåg att elevernas kunskapsinhämtning blev bättre med hjälp av laborativt
material, det var tydligt då nya saker tränades. Två av lärarna ansåg att det blev
bättre då eleverna tillsammans fick arbeta med materialet. Exempel som uppgavs
var vid problemlösning, färdighetsträning samt då matematiken sattes i konkreta
sammanhang och inte endast stod som ett uttryck. Två lärare ansåg att
kunskapsinhämtningen förbättrades då eleverna kunde förstå sådana saker som
inte var helt självklara, det vill säga vardagsmatematik. Ungefär hälften av
eleverna anser att en uppgifts svårighetsgrad minskar om de får använda material.
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Endast 27 elever uppger att de tänker på laborativt material ibland även om de
inte har tillgång till det. Hälften av eleverna menar att de inte ser materialet
framför sig visuellt då de inte har tillgång till materialet. Alla lärare använder
läroboken tillsammans med det laborativa materialet. Dock skiljde användningen
sig åt något. Två av lärarna varierade och använde ibland endast boken, materialet
eller dessa tillsammans medan de övriga två använde boken som bas och det
laborativa materialet som komplement. Cirka en fjärdedel av eleverna ansåg att
de aldrig använda laborativt material tillsammans med läroboken.
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7.6	
  Bilaga	
  6	
  	
  	
  
Hej!
Jag heter Marie Svedlund och läser min sista termin på grundlärarprogrammet vid Örebro
Universitet. Just nu skriver jag mitt självständiga arbete som handlar om lärare och elevers
uppfattning om laborativt material i matematikundervisningen. Laborativt material kan vara
vardagliga föremål som finns runt omkring oss eller pedagogiskt material som är
specialanpassat för just matematikundervisning. För att ta reda på elevers uppfattning om
laborativt material kommer jag därför att genomföra en enkätundersökning i Ert barns klass där
jag gärna vill att Ni samtycker till att Ert barn deltar. Skolans samt barnens namn kommer att
förbli anonyma i arbetet.
Denna enkätundersökning är frivillig och ni som vårdnadshavare har även rätt att säga nej till
Ert barns medverkan.
Ni får gärna kontakta mig vid eventuella frågor!
Marsvh112@studentmail.oru.se
Tack på förhand!
Elevens namn:

Ja, mitt barn får gärna delta i enkätundersökningen.

Nej, mitt barn får inte delta i enkätundersökningen.
1. Målsmans underskrift:

Namnförtydligande:

2. Målsmans underskrift:

Namnförtydligande:
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7.7	
  Bilaga	
  7	
  
	
  	
  
Elevenkät
1. Hur ofta plockar läraren fram laborativt material?
o Varje lektion
o Nästan varje lektion
o Någon gång i veckan
o Mindre än en gång i veckan
2. När får du använda laborativt material?
o När jag vill använda det
o När läraren bestämmer att jag ska använda det
o När läraren bestämmer att alla ska använda det
o Annat_______________________________________________________________
3. Får du bestämma själv om du vill använda dig av laborativt material eller inte på
matematiklektionerna?
o Ja
o Nej
o Annat_______________________________________________________________
4. Händer det att din lärare säger till dig att du ska använda laborativt material när du arbetar?
o Ja, ibland
o Nej, aldrig
Om du har svarat Ja, när gör läraren det?_______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Använder alltid alla elever laborativt material samtidigt eller kan det vara så att bara några
använder det?
o Alla elever använder alltid laborativt material samtidigt
o Alla elever använder aldrig laborativt material samtidigt
o Det är olika, ibland använder alla elever samtidigt och ibland använder bara några
laborativt material
o Annat _____________________________________________________________
6. Händer det att du säger till din lärare att du inte vill använda laborativt material på
matematiklektionerna?
o Ja
o Nej
Om du har svarat Ja, Varför då?_______________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. När väljer du själv att använda laborativt material?
o Jag väljer alltid att använda mig av laborativt material
o Jag väljer aldrig själv att använda laborativt material
o Jag får aldrig välja själv att använda laborativt material
o Annat_______________________________________________________________
8. Varför väljer du själv att använda laborativt material?
o För att jag ibland tycker matematiken är svår
o För att jag tycker matematiken är tråkig
o För att det går snabbare att räkna med laborativt material
o Jag väljer aldrig själv att använda laborativt material
o Annat_______________________________________________________________
9. Finns det något tillfälle när du inte får välja själv om du vill använda laborativt material?
o Jag får alltid välja själv om jag vill använda laborativt material
o Jag får inte alltid använda laborativt material när jag frågar läraren
o Jag får inte välja när läraren säger att alla elever måste använda laborativt material
o Jag får inte välja när läraren säger att jag behöver använda mig av laborativt material
o Annat ______________________________________________________
10. Vad tycker du om att använda laborativt material tillsammans med matteboken?
o Bra
o Dåligt
o Både bra och dåligt
o Jag använder aldrig laborativt material ihop med matteboken
Kommentar______________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Hur tycker du att matematiklektionen förändras när du får använda laborativt material?
o Matematiken blir lättare
o Matematiken blir svårare
o Matematiken blir roligare
o Matematiken blir tråkigare
o Matematiken tar längre tid
o Annat ______________________________________________________________
12. Blir matematikundervisningen roligare och mer intressant när du använder laborativt
material?
o Ja, roligare
o Nej, tråkigare
o Varken roligare eller tråkigare om laborativt material används
Kommentar _________________________________________________________________

137

___________________________________________________________________________

13. Vilka laborativa material tycker du bäst om att använda?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Tycker du att några speciella uppgifter blir lättare att arbeta med om du använder
laborativt material?
o Alla uppgifter blir lättare
o Inga uppgifter blir lättare
o Huvudräkning blir lättare
o Problemlösning blir lättare
o Multiplikation blir lättare [4x4]
o Division blir lättare [4/4]
o Addition blir lättare [4+4]
o Subtraktion blir lättare [4-4]
o Annat_____________________________________________________________
15. Använder du bara laborativt material när du ska lära dig något nytt för att förstå lättare
eller använder du det sedan också när du ska arbeta med tal?
o Ja, när jag ska lära mig något nytt
o Ja, när jag räknar tal
o Nej, aldrig när jag ska lära mig nått nytt
o Nej, aldrig när jag räknar tal
o Annat______________________________________________________________
16. Hur ändras en uppgifts svårighetsgrad när du får använda laborativt material?
o Uppgiften blir lättare att lösa
o Uppgiften blir svårare att lösa
o Uppgiften blir varken lättare eller svårare att lösa
o Olika, ibland blir uppgiften lättare ibland svårare
o Annat______________________________________________________________
17. Om du inte har laborativt material när du ska lösa ett tal, händer det att du istället tänker
på materialet och ser det framför dig när du löser talet?
o Ja
o Nej
o Annat_______________________________________________________________
18. Använder du laborativt material ihop med matteboken?
o Jag använder alltid laborativt material ihop med matteboken
o Jag använder aldrig laborativt material ihop med matteboken
o Ibland använder jag laborativt material ihop med matteboken
o

Annat _____________________________________________________________________________
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