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Abstract  

Det behövs konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar för att eleverna ska förstå den 

abstrakta matematiken (Skolverket, 2003a). Syftet med denna studie var att undersöka hur sex 

lärare i årskurs 3 och 4, i sydvästra Sverige, uppfattar att ett färdigt laborativt material inom 

tal i bråkform, vilket representerar de olika faserna - konkret, representativt, abstrakt och 

återberättande, påverkar deras planering, undervisning och bedömning. Resultatet visar på att 

lärarna uppfattar att det färdiga laborativa materialet påverkar deras planering, undervisning 

och bedömning på sätt att det ger variation, stöd, elevaktivitet och tid att individualisera. Men 

samtidigt visar resultatet även på att lärare i studien uppfattar att materialet behöver utökas 

med elevinflytande och delaktighet, mer tid till att arbeta med det färdiga laborativa materialet 

och utökat bedömningsunderlag. Det vi la märke till i uppfattningarna i lärarnas svar var att 

alla saknade kunskap om den representativa fasen och vikten av att ta med alla faserna i 

arbetet med det färdiga laborativa materialet. 

Nyckelord: laborativt material, planering, undervisning, konkret, representativt, abstrakt, 

återberättande, bedömning, variation, elevaktivitet, tidsfaktor, stöd  
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1. Inledning  
 

Those not in possession of mathematical competence beyond what is used in everyday life will 

be excluded from influencing important processes in society that have a considerable impact on 

their lives as individuals and citizens (Niss, 1994, s.376). 

 

I likhet med Niss menar Skolverket (2011b), i kursplanen för matematik, att matematik är ett 

ämne som ger oss en stadig grund att stå på för att kunna klara oss i dagens samhälle. 

Utbildningsminister Jan Björklund har lyft fram matematikämnet som oerhört viktigt för 

Sverige (Politikerbloggen, 2011). Likaså talar Skolverket (2003a) i Lusten att lära - med fokus 

på matematik om hur viktig matematiken är i utbildningen på grund av ämnets betydelse i 

samhälle och vardag, men även som grundvetenskap och tillämpad vetenskap. 

 

Men varför är det då allt färre elever i skolan som väljer att gå vidare inom 

matematikintensiva utbildningar efter gymnasiet (SOU, 2004). Det är inte så att alla ska bli 

matematikgenier, men vägen till attraktiv utbildning och goda arbetsmöjligheter ligger i den 

matematiska kompetensen (Niss, 1994; Skolverket, 2011a; SOU, 2004). Enligt Mouwitz 

(2004) ger ett matematiskt kunnande större möjligheter för den enskilde individen att själv 

vara aktiv och fritt kunna förstå och förhålla sig till samhället vi lever i och naturen runt 

omkring oss. Skolverket (2003a) menar att eleverna behöver matematikkunskaper för att 

kunna fungera i rollen som medborgare, att kritiskt kunna granska och värdera 

marknadsförare, det som står i olika medier och vad våra politiker säger, men även för att 

kunna lösa vardagliga problem.  

 

Den ”tysta” läroboksundervisningen anses förödande, och direkt skadlig, för elevernas 

inlärning och kunskapsutveckling (SOU, 2004). Är den här formen av undervisning 

representativ för skolans uppdrag? Enligt Lgr11 [Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011] ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling genom att 

erbjuda dem en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer 

(Skolverket, 2011b). Hur kan det då finnas en motivering till en så kallad ”tyst” 

läroboksundervisning? Vidare står det i Lgr11 att den sociala och kulturella värld som skolan 

utgör, men även våra gemensamma erfarenheter, ger möjligheter och förutsättningar för ett 

lärande och en utveckling där olika former av kunskap är delar av en helhet. För att 

möjliggöra vad Lgr11 stipulerar betyder detta då inte att eleverna måste få samtala, diskutera, 
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analysera, ifrågasätta och resonera kring matematik? För enligt vår åsikt måste det väl vara så 

att genom att utgå från samtalen, diskussionerna, analyserandet, ifrågasättandet och det 

eleverna får resonera kring, så kan läraren skapa en mer varierad och balanserad undervisning 

där det finns en god förutsättning för lärande och utveckling, och där olika kunskapsformer är 

delar av en helhet.  

1.1 Bakgrund 

Genom teori, didaktik och praktik har vi som lärarstudenter fått fundera över hur vi på bästa 

sätt ska ta med oss våra ämneskunskaper och lära ut till elever. Från tidig början av 

utbildningen då vi i matematikkursen fick lära oss göra film med syftet hur detta kan gynna 

elevers lärande, tillverkade vi en egen film inom tal i bråkform med fokus på den konkreta 

matematiken men även på matematiken i elevernas vardag. Genom givande diskussioner och 

praktiska erfarenheter har vi kommit fram till att ett laborativt arbetssätt skapar för oss mer 

engagerade och nyfikna elever som vill lära mer. Enligt Malmer (2002) måste undervisningen 

förändras och ge mer utrymme för det laborativa och undersökande arbetssättet för att kunna 

realisera målen i dåvarande läroplanen, Lpo94 [Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994]. Författaren menar att detta innebär att fokus läggs 

på elevers aktiva medverkan.  

 

Utifrån egna erfarenheter med det laborativa arbetssättet och tidigare forskning som grund 

ville vi undersöka hur situationen ser ut ute i skolorna. Hösten 2009 påbörjade vi en studie 

vilken resulterade i en B-uppsats. Studien utgick från frågeställningen ”Hur beskriver lärare 

majoriteten av sina matematiklektioner?”. Resultatet från denna studie visade att 

matematikundervisningen styrs av lärare och läromedlet. Däremot visade undersökningen att 

lärares vision var att arbeta mer laborativt. 

Efter B-uppsatsen och vidare studier inom ämnet matematik på Högskolan i Halmstad, har vi 

insett att eleverna inte enbart tar till sig ny kunskap genom att arbeta laborativt. Rystedt och 

Trygg (2010) och Sterner (2006) menar att kunskapen måste befästas genom att eleverna får 

arbeta i olika faser; konkret, representativt, abstrakt och återberättande. Vi har även funderat 

mycket på vad resultatet visade i vår tidigare studie och att de medverkande lärarnas vision 

var att arbeta laborativt, men samtidigt var deras verklighet styrd av läromedlet. Flera av 

lärarna i studien menade på att tiden inte räckte till för att arbeta laborativt inom matematiken.  
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I kombination med vår tidigare studie som visade att lärares vision var att arbeta laborativt 

men ändå inte gjorde det, med lärares åsikt om att tiden inte räckte till för att arbeta laborativt 

och med våra nya erfarenheter om att kunskapen måste befästas i olika faser - den konkreta, 

representativa, abstrakta och den återberättande fasen enligt Sterner (2006) och Rystedt och 

Trygg (2010) - har vi valt att skapa ett färdigt laborativt material inom tal i bråkform. Vår 

tanke med ett färdigt laborativt material, som innehåller de olika faserna – konkret, 

representativt, abstrakt och återberättande, har varit att underlätta och förverkliga många 

lärares vision om att föra in det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen.  

1.2 Disposition 

Examensarbetet är ordnat enligt följande struktur: 

1)  Inledning: Sätter in läsaren i forskningen samt leder fram till frågeställningen 

2)  Beskrivning: Ger läsaren en redogörelse av det färdiga laborativa materialet 

3) Teoretisk bakgrund: Innefattar teori för analysen samt för att sätta in läsaren i ämnet  

4) Metod: Redogör för den metodik med vilken författarna ska besvara frågeställningen 

5) Analys och resultat: Analyserar och redovisar resultat utifrån empirin 

6) Diskussion: Diskuterar metod och resultat och redogör för didaktiska implikationer 

Examensarbetet har uppkommit genom samarbete då båda forskarna har skrivit text, läst 

litteratur och diskuterat tillsammans. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet och frågeställningen har uppkommit utifrån resultaten ur vår tidigare studie som vi 

gjorde 2009 och som resulterade i en B-uppsats. Resultaten från studien 2009 visade att lärare 

hade en vision att arbeta laborativt men deras verklighet stämde inte överrens med deras 

vision.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka på vilket sätt 6 lärare, på olika skolor i sydvästra 

Sverige i årskurs 3 och 4, uppfattar ett färdigt laborativt material inom tal i bråkform vilket 

representerar de olika faserna – konkret, representativt, abstrakt och återberättande och hur 

materialet påverkar deras planering, undervisning och bedömning under en två-veckors 

period. För att kunna få fram lärares uppfattningar om ett färdigt laborativt material har vi 

själva framställt det färdiga laborativa materialet inom tal i bråkform, vilket representerar de 
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olika faserna - konkret, representativt, abstrakt och återberättande (se beskrivning av 

materialet i avsnitt 1.5). 

 

Ur syftet formuleras frågeställningen: 

 Hur uppfattar lärare att ett färdigt laborativt material inom tal i bråkform vilket 

representerar de olika faserna – konkret, representativt, abstrakt och återberättande 

påverkar deras planering, undervisning och bedömning (se beskrivning av material 

punkt 1.5)? 

 

I vår studie har vi inte valt att utveckla innehållet som exempelvis i en Learning Study 

(Rundgren, 2008, ss.37-38) eller att undersöka elevernas kunskapsutveckling efter att de har 

arbetat med det färdiga laborativa materialet.  

 

1.4 Definition av begrepp 

1.4.1Tal i bråkform 

Enligt Malmer (2002) förekommer tal i bråkform i en hel del olika kontexter och innehållet 

kan skilja sig väsentligt. Vi har valt att definiera tal i bråkform utifrån Malmers 

sammanfattning (ibid. s.132).  

1. Bråk som anger del av en helhet. Där det är en hel som delas upp i ett antal lika stora delar. Se 

figur 1.  

  

 

 

2. Bråk som anger del av ett antal. Se figur 2.  

  

 

Figur 2. 

 

Figur 1. 
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3. Bråk som används för att uttrycka en relation. Exempelvis för att ge uttryck åt koncentration 

vid en blandning ex. en del saft och fyra delar vatten och frekvens ex. vart fjärde barn anser att 

tal i bråkform är svårt. Se figur 3.  

 

 

     

 

1.4.2Planering, Undervisning och Bedömning 

Planering, undervisning och bedömning ser vi som integrerade begrepp. Se figur 4. 

Figur 4.  

o Planeringen syftar till att vara ett stöd för lärarna i undervisningen och ge en tydlig 

struktur över det färdiga laborativa materialet vilket representerar de olika faserna 

konkret, representativ, abstrakt och återberättande. Planeringen är upplagd efter syfte, 

centralt innehåll och kunskapskraven i Kursplanen för matematik i Lgr11.  

Malmer (2002) skriver att lärare är tvungen att planera och utvärdera sin undervisning på ett 

helt annat sätt när de arbetar utan bundenhet till en bestämd lärobok.   

I en sådan planering kommer elevgruppens sammansättning att bli styrande för utformningen. 

Val av stoff och undervisningsmetod varierar, liksom de hjälpmedel man använder. Förståelsen 

för de enskilda elevernas behov bidrar därmed till att skapa ett mera förtroendefullt förhållande 

(ibid. s.27). 

o Undervisningen stödjer sig mot planeringen. Utifrån vad läraren ser att eleverna tar till 

sig och behöver utveckla mer går läraren tillbaka till planeringen och lägger till 

uppgifter och undervisningsförslag som leder undervisningen vidare. 

 

o Bedömningen gör läraren i de laborativa undervisningsmomenten, vilka stödjer sig 

mot planeringen.  

Planering 

Undervisning Bedömning 

Vatten 

Saft Figur 3. 



12 
 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003[NU-03] (Skolverket, 2003b) menar på att 

behovet av att variera matematikundervisningen är något som många lärare är medvetna om. 

Men detta stämmer inte överrens med det traditionella sätt som elevernas kunskaper bedöms 

på, närmare bestämt med skriftliga prov.  

Det är då viktigt att hitta bedömningsmodeller för alternativa arbetsformer och klargöra för 

eleverna att de prestationer de gör på t ex laborationer, grupparbeten och diskussioner är en lika 

viktig del i lärarens underlag för bedömning som de skriftliga proven (ibid. s76).  

Bedömningen i det färdiga laborativa materialet utgår från kunskapskraven i Lgr11 (se bilaga 

1)  

1.5 Ett färdigt laborativt material  

I detta avsnitt presenterar vi det färdiga laborativa materialet som sex lärare i sydvästra 

Sverige under två veckor tagit del av och arbetat med i sin undervisning. Det laborativa 

materialet täcker arbetsområdet tal i bråkform och har i varje del ett tydligt och strukturerat 

syfte. Vi har tagit fram detta material utifrån den teoretiska och didaktiska utbildningen vi har 

tagit del av på Högskolan i Halmstad, men även i den praktiska verksamhetsförlagda 

utbildningen. Vi ser att det finns beröringspunkter med tidigare forskning som presenteras 

längre fram i litteraturgenomgång och teoretiskt perspektiv.  

 

Med ett färdigt laborativt material menar vi att det är färdigt för lärarna att använda då de 

planerar, undervisar och bedömer men inte färdigt på så sätt att det täcker allt inom tal i 

bråkform, utan det finns utrymme för lärare själva att ta in egna uppgifter, förändra eller 

försvåra uppgifter. Det färdiga laborativa materialet består av en pärm med två filmer, 

planeringsunderlag, information till läraren om uppgifternas syfte och beskrivning av dessa 

vilka bygger på de olika faserna – konkret, representativt, abstrakt och återberättande. Allt 

material som behövs till uppgifterna förklaras i varje avsnitt i pärmen för läraren, exempelvis 

om det behövs mjöl, vatten, russin eller dominobrickor. 

1.5.1 Tankekarta 1 

Syftet med tankekarta 1 är att lyfta fram elevernas förförståelse av bråk. Lärarens ansvar i 

detta moment blir att fånga upp elevernas spontana tankegångar och bygga vidare på dessa 

resonemang.  
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1.5.2 Film 1 

Syftet med film 1 är att konkret få eleverna att se tal i bråkform i vardagen. I Film 1 får 

eleverna se hur en tårta på ett födelsedagskalas delas i lika stora delar mellan personerna. 

Miljön utspelar sig i en fiktiv värld av playmobilfigurer.  

1.5.3 Genomgång  

Syftet med genomgången är att eleverna får en förståelse av täljare, nämnare och bråkstreck. 

Lärarens roll i detta moment är att leda och ansvara för att tydliggöra strukturen i tal i 

bråkform.  

1.5.4 Uppgift 4 

Syftet med att dubbla recept och blanda, baka och dela trolldeg är att eleverna konkret får 

upptäcka och utforska bråkform i vardagen.  

1.5.5 Uppgift 5 

Här får eleverna fundera, resonera och sedan återberätta hur de ska dela en pizza som har 

formen av en rektangel i halvor, fjärdedelar, åttondelar och sextondelar.  

1.5.6 Uppgift 6 

Syfte med papperspizzan är att eleverna konkret får klippa ut delarna i pizzan och jämföra 

delarna med varandra för att få en förståelse att ju större nämnare desto mindre blir delen. 

1.5.7 Uppgift 7 

Syftet med det fördjupande materialet är att eleverna får arbeta enskilt och befästa att varje del 

måste vara lika stor och att olika figurer delas på olika sätt. Här får eleverna individuellt 

möjlighet att rita och fundera på olika lösningar för att sedan återberätta för varandra hur de 

har tänkt.  

1.5.8 Tankekarta 2 

Syftet med tankekarta 2 är att fylla på tankekarta 1 och härigenom tydliggörs för både lärare 

och elever den nya kunskap som eleverna har erhållit. 

1.5.9 Film 2 

Syftet med film 2 är att se tal i bråkform i vardagen som en del av ett antal. I film 2 får 

eleverna se hur man delar upp sig i del av antal då en fotbollsmatch ska spelas. Miljön 

utspelar sig i en fiktiv värld av playmobilfigurer. 
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1.5.10 Uppgift 10 

I denna uppgift då eleverna får dela upp russin är syftet att eleverna arbetar i grupp och de får 

konkret se, känna, återberätta och höra och på så sätt presenteras tal i bråkform som en del av 

antal. 

1.5.11 Uppgift 11 

Genom att eleverna i denna uppgift får rita och skriva själva är syftet att skapa en övergång 

från det representativa till det abstrakta och eleverna får en ökad förståelse för täljare och 

nämnare i tal i bråkform. 

1.5.12 Uppgift 12 

En fortsättning på uppgift 11 

1.5.13 Uppgift 13 

I denna uppgift är syftet att addera tal i bråkform och eleverna får tydligt se att nämnaren inte 

förändras vid addition av tal i bråkform. 

1.5.14 Tankekarta 3 

I tankekarta 3 är syftet att eleverna nu ännu en gång ser om nya kunskaper erhållits. Även 

läraren ser vilken utveckling som skett hos eleverna. 

1.5.15 Förslag att gå vidare med 

Syftet med förslag till läraren att arbeta vidare med är att läraren själv får avgöra vad eleverna 

är mogna att arbeta vidare med och då finns det 3 olika uppgifter att välja på. 

2. Vad säger styrdokumenten? 

I detta avsnitt går vi in på Lgr11, kommentarmaterial till kursplanen i matematik och 

kursplanen för matematik. 

2.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Den nya läroplanen, Lgr11 har från och med terminsstart höstterminen 2011 varit den 

läroplan som lärarna i skolan ska arbeta utifrån.  

2.1.1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Demokrati är ett av de mest grundläggande värden som skolväsendet vilar på. Enligt 

Skollagen 2010:800 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska utbildningen inom skolan gå i 

riktning mot elevernas inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Vidare ska 
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skolan understödja alla elevers utveckling och lärande men även en livslång lust att lära där 

varje elev ska få tillgång till en undervisning som är anpassad efter denna elevs behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011b). En annan av skolans uppgifter är att skapa sammanhang 

och ge överblick, men även se till att väcka elevernas nyfikenhet och kreativitet, öka deras 

självförtroende och skapa ett intresse och vilja att pröva egna idéer och lösa 

problemställningar. Genom en omväxlande och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling. Då eleverna dagligen får 

delta i planering, undervisning och utvärdering, vilket innebär att eleverna får välja teman, 

aktiviteter och ämnen, kan eleverna utveckla ett ansvarstagande och sin förmåga att utöva 

inflytande (ibid.). 

2.2 Kommentarmaterial till kursplanen i matematik 

Skolverket (2011a)skriver i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik att den nya 

kursplanen har samma grundsyn som den tidigare kursplanen, Lpo94. Det betyder att den nya 

kursplanen inte skiljer sig vad det gäller inriktningen, men den skiljer sig från den tidigare vad 

det gäller konkretionsgraden. I Lgr11 lyfts vikten av att möta och använda matematiken i 

olika sammanhang, men även inom olika ämnesområden, fram på ett tydligare sätt. Den nya 

kursplanen ser det som oerhört centralt att eleverna får möjlighet att använda matematiken i 

olika sammanhang, använda logiska resonemang, utveckla förmågan att lösa problem och 

därtill även att kommunicera matematiken med hjälp av olika uttrycksformer (ibid.).  

2.3 Kursplanen för matematik  

Enligt syftet i kursplanen i matematik ska undervisningen avse att utveckla elevernas 

kunskaper om matematik och hur matematiken används i vår vardag. Vidare är det centralt att 

eleverna får möta matematiken i olika sammanhang. Grundläggande i kursplanen är att 

eleverna får möjlighet att formulera och lösa problem, reflektera och värdera exempelvis 

valda strategier, beskriva och tolka vardagliga matematiska förhållanden och att utveckla 

förmågan att föra matematiska resonemang. Men eleverna måste även få möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med olika uttrycksformer inom matematiken, kommunicera 

matematik och att få reflektera över vad matematiken kan användas till, dess betydelse och 

dessutom vilka begränsningar matematiken har i vår vardag (Skolverket, 2011b).   

2.4 Ur centralt innehåll årskurs 1-3 

Här beskrivs utdrag ur det centrala innehållet i kursplanen för matematik vad det gäller tal i 

bråkform i årskurs 1-3. 
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Taluppfattning och tals användning  

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 

bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

(Skolverket, 2011b, s.63).  

2.5 Ur centralt innehåll årskurs 4-6 

Här beskrivs utdrag ur det centrala innehållet i kursplanen för matematik vad det gäller tal i 

bråkform i årskurs 4-6. 

 

Taluppfattning och tals användning  

 Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.  

(Skolverket, 2011b, s.64) 

 

Det färdiga laborativa materialet har tagits fram och sammanställts till de sex lärarna i studien 

med utgångspunkt i Lgr11 och Kunskapskraven i matematik för årskurs 3 och 6. 

Kunskapskraven har vi valt att lägga som en bilaga (se bilaga 1).  

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och politiska dokument om 

matematikundervisning som ligger till grund för vår studie. 

3.1 Matematikens roll 

Matematiken har stor betydelse för oss alla menar Bergius och Emanuelsson (2008) då de i 

sin bok skriver hur vi dagligen använder oss av matematik i hemmet, ute i samhället och 

möter den i vår natur. Författarna skriver vidare hur matematiken i vårt samhälle utvecklas 

framåt och detta betyder att som framtida arbetstagare i yrkeslivet behövs goda kunskaper i 

matematik. Det framgår av Matematikdelegationens sammanfattning hämtad från SOU (2004) 

att situationen för svensk matematik i undervisningen är allvarlig . Delegationen har fått i 

uppdrag från regeringen att arbeta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder för att 

utveckla matematikundervisningen Regeringens mål med delegationen är att kunskapen i 

matematik hos Sveriges elever inom snar framtid ska ligga i topp vid jämförelser 
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internationellt. Delegationen består bland annat av professorer, lärarutbildare och rektorer 

med inriktning och intresse för matematik.  

SOU (2004) skriver hur en satsning redan på förskolan och i de tidiga skolåren ger positiva 

effekter för elevens fortsatta skolgång och även längre fram i framtiden och vidare ut i 

samhället. Enligt Niss (1994) spelar matematiken en väsentlig roll i många kunskapsområden 

ute i arbetslivet, vilket betyder att matematiken är betydelsefull för samhällets funktion och 

utveckling. För alla medborgare skall matematikkunnande vara en självklarhet och med detta 

som bakgrund skall alla erbjudas en god och relevant matematikutbildning. Likaså belyser 

SOU (2004) hur avgörande det lilla barnets första möte med matematiken är för inställningar 

och studieframgångar senare i livet. Genom en undervisning som är inriktad på variation och 

kreativitet kommer elevers lust för att lära meningsfull matematik att utvecklas. Detta sker 

genom att lärare varierar och aktivt leder sin undervisning i klassrummet. 

I TIMSS (Skolverket, 2008), som är en djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper, 

beskrivs hur elever har svårt att förstå matematiska begrepp och på grund av detta klarar de 

sig mindre bra. Detta vill TIMSS uppmärksamma och påvisar att elevers missförstånd av 

begrepp kan utvecklas och bli bättre om elever får diskutera tillsammans i klassrummet. Det 

är dock viktigt att lärare leder diskussioner och på så sätt ansvarar för att elever inte 

missuppfattar begrepp. Ahlström m.fl. (1996) menar att det går snabbare att lära sig begrepp i 

ett socialt sammanhang och författarna anser att man bör uppmärksamma språkets roll när det 

gäller barns förmåga att bilda begrepp. Ahlström m.fl. tar också upp vikten av att det är 

lärarens uppgift att ansvara för att de matematiska samtalen uppmuntras och stödjer eleverna 

så att alla elever engageras och vågar diskutera. En annan viktig uppgift som läraren har enligt 

Pettersson (red. Lindström & Lindberg, 2005) är att lärarens egna iakttagelser och 

erfarenheter vid bedömning av elevers kunskaper är oersättliga.  

Det är viktigt att eleverna ställs i olika situationer så att de får visa sin kompetens på olika sätt, 

muntligt, skriftligt och genom handling (s.40).  

Vidare menar Pettersson att vad det gäller bedömning kännetecknas en effektiv lärandemiljö 

av stor flexibilitet.   

3.2 Den laborativa matematiken i klassrummet  

Bergius och Emanuelsson (2008) menar på att matematik inte bara är att räkna i en bok utan 

så mycket mer. De påpekar att ett brett matematikinnehåll skapas av den mångfald och 
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variation som uppkommer ur elevernas egna funderingar. I Lusten att lära – med fokus på 

matematik (Skolverket, 2003a) talar man om undervisning som utmanar och beskriver att 

denna undervisning kännetecknas av engagemang, upptäckarglädje, känsla, tanke och 

aktivitet både hos elever och lärare, vilket påverkat elevers lust att lära. Det har även skapats 

lust att lära genom olika grupparbeten men likaså genom enskilt arbete, samt samtal, 

diskussioner, reflektioner och inslag av laborativt arbetssätt. Eleverna har likaledes blivit 

motiverade och sporrade genom ett återberättande, vilket har skett då eleverna har fått 

beskriva och förklara sina lösningar för sina kamrater. Det som har varit tydligt då elever gett 

uttryck för en lust att lära är att lärarens medvetenhet och genomtänkta agerande har 

kännetecknat undervisningen, men lusten att lära har även synts bland eleverna då 

undervisningen varvats med konkret och abstrakt matematik. Skolverket (2003a) menar att 

det behövs konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar för att eleverna ska kunna förstå 

och se glädjen med den abstrakta matematiken.  

I en nyutkommen avhandling belyser Hansson (2011) att det är många elever som idag sitter 

ensamma och räknar för sig själva i klassrummet. Detta betyder, enligt Hansson, att eleverna i 

stort sett på egen hand ansvarar för att uppnå kunskapsmålen och författaren frågar sig hur 

stor påverkan detta har på elevers lärande i matematik. Resultatet som påvisas och resulterade 

i en utvecklad flerdimensionell mätmodell för undervisningsansvar, är att då läraren aktivt 

ansvarar och stöttar eleverna till att bli medvetna om sin egen process att lära, kommer 

elevernas prestationer i matematik att visa på positiva resultat. Malmer (2002) menar på att 

inlärning sker endast genom elevens egna aktiva medverkan. Här måste läraren fungera som 

en ledare med erfarenhet och kunskap och successivt utöka elevens ansvarstagande. Det krävs 

även av läraren att kunna vara flexibel och variera sin undervisning i representationssätt och 

svårighetsgrad. Därför menar Malmer att för att skapa bästa möjliga miljö för lärande är det 

lärarens ansvar att planlägga arbetet, vilket innebär att det skapas tillfällen i klassrummet för 

reflekterande samtal där både elever och lärare får ett utbyte av tankar, idéer och erfarenheter. 

Malmer påpekar emellertid att den formen av varierad undervisning kräver en tidsödande 

planering. Författaren uttrycker att hon tagit del av lärares åsikter om att diskussioner, samtal 

och laborativa övningar är något som det inte finns tid till eftersom man då inte hinner med 

läroboken. Detta visar på, enligt Malmer, att det är läroboken som styr och blir på så vis en 

måttstock i undervisningen. Författaren förordar att lärare bör anpassa undervisningen efter 

varje elevs förutsättningar och att ha ett laborativt och undersökande arbetssätt i klassrummet.  
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Det sker tyvärr både för stor och för tidig utslagning i matematik och orsaken anser jag till stor 

del beror på att eleverna inte får den tid och det stöd de behöver för att befästa grundläggande 

begrepp. (s.30) 

Skolverket (2011a) refererar i Kommentarmaterial till kursplanen i matematik till flera 

utvärderingar och granskningar som alla visar på att undervisningen i matematik i stort 

utmärks av enskild räkning. Detta resulterar i att eleverna får begränsade möjligheter att 

utveckla förmågan att lösa problem. Skolverket menar även att det bidrar till att eleverna 

sällan får använda matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Skolverket 

(2003a) beskriver hur elever sitter för sig själva och räknar isolerat från klasskamrater och 

lärare, vilket innebär individualiserad undervisning, trots förslag om ökad betoning på 

kommunikation i undervisningen. Även Pettersson (2008) skriver i sin licentiatuppsats att i 

den fallstudie och enkätundersökning som hon genomförde visar resultatet på att lärarna i 

studien beskriver sin undervisning som dominerad av tysträkning i läroböckerna. Laborativ 

matematik, gemensamma genomgångar och diskussioner upptar en mindre del av tiden. En av 

lärarna i Petterssons studie försökte istället tillgodose elevernas behov där de befann sig. 

Vilket gör att stora delar av lektionstiden koncentreras på individuell handledning, detta 

innebär att varje elev får ytterst lite tid till egen handledning. I lärarintervjuerna i Petterssons 

studie framkommer det att lärarna vill förändra sin undervisning. De önskar en mer 

sammanhållen undervisning i klassen och mindre fokusering på läromedlet. Det finns ett stort 

behov av att ifrågasätta och utmana traditioner av tysträkning och läroboksstyrd undervisning, 

men även att utveckla undervisningens innehåll och få eleverna mer inspirerade, förändra 

attityder och öka intresset för matematikämnet (SOU, 2004). Malmer (2002) menar på att 

läroboken blir en trygghet för lärarna på grund av osäkerhet och detta bidrar till att de inte 

vågar lita på sin egen planering.  

Elever når inte målen i matematik, menar Ahlström m.fl. (1996) om det är enskilt arbete i 

matematikboken som styr undervisningen. 

Lärarens arbete blir ineffektivt om alla elever ska handledas enskilt om samma innehåll men vid 

olika tillfällen, då eleverna arbetar i det som brukar kallas egen takt. (s.16) 

Författarna skriver att läraren måste skapa betydelsefulla aktiviteter för eleverna genom att 

tillverka eller utveckla uppgifter och då även att stötta och stimulera alla elever till att kunna 

genomföra aktiviteterna. Genom varierande arbetssätt i ett socialt samspel blir det möjligt för 

elever att tillägna sig matematik och samtidigt känner eleverna att det är meningsfullt och 
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lustfullt vilket gör att de engagerar sig. SOU (2004) beskriver i sin handlingsplan hur skadlig 

den tilltagande tendensen i svensk skola är då elever ägnar sig åt ”tyst räkning”. Den tysta 

räkningen i skolan ger eleverna varken lust eller vilja att lära sig matematik eller att känna att 

matematiken är meningsfull. Delegationen anser att lärare aktivt måste leda och ge omväxling 

åt eleverna i klassrummet. Detta understryker Skolverket (2003a) som menar att elevernas lust 

att lära ökar om undervisningen bygger på variation, flexibilitet och att lärarna undviker en 

monoton undervisning. Även Bergius och Emanuelsson (2008) betonar vikten av att läraren 

ger utmaningar och alternativ i sin undervisning, vilket kommer ge effekten att elevernas 

intresse för att lära matematik ökar. Dessa utmaningar innebär, enligt Bergius och 

Emanuelsson, att elever får observera, reflektera, diskutera och genom aktiviteter som 

engagerar låta elever utforska, leka och samspela med andra. Men Rystedt och Trygg (2010) 

ser ingen motsättning mellan att använda läroboken och att arbeta laborativt. Författarna 

menar att genom att eleverna får möta olika arbetssätt får de en balans i undervisningen. Det 

handlar om, enligt Rystedt och Trygg, att undervisningen utgår från kursplanen och att den 

även leder fram till att eleverna får förståelse. Vidare menar de att för att få ökad säkerhet i 

sitt kunnande bör alla elever få chans att arbeta både med rutinmässiga uppgifter så väl som 

att arbeta undersökande.  

3.3 Läraren och den laborativa matematiken  

Rystedt och Trygg (2010) betonar vikten av lärarens roll i matematikundervisningen och då 

även vid den laborativa arbetsformen. Här menar författarna att läraren är central för att få 

eleverna att inse att den laborativa aktiviteten är något ”att förstå” och inte bara något ”att 

göra”. Detta förtydligar Rystedt och Trygg (2005) med uttrycket hands on – minds off vilket 

betyder att trots att elever arbetar aktivt och laborativt medför detta inte med automatik att 

eleverna utvecklar kunskaper i matematik. Löwing (2004) redogör för att de flesta lärare som 

hon studerade under ett antal matematiklektioner i skolåren 4-9, var mer inriktade på 

aktiviteten än på kunskapen. Löwing uppfattar det som att eleverna skulle göra saker hela 

tiden, men påpekar att det var av lägre prioritet vad eleverna skulle lära sig.  

I sin avhandling ställer sig Nilsson (2005) frågan om laborativ matematik kan hjälpa elever att 

gå från det konkreta till det abstrakta. Det Nilsson kommit fram till i sin studie genom 

variationsteorin då Nilsson undersökt lärandet är att laborativ matematik inte enbart hjälper 

eleven till kunskapsutveckling, utan läraren behöver även ha förmågan att kunna 

kommunicera och konkretisera den laborativa matematiken. Rystedt och Trygg (2010) 

hänvisar till en rapport av Moyer och Jones där slutsatsen är att det underlättar om läraren har 
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erfarenhet av att arbeta med laborativt material när det ska användas, men även att läraren 

kommunicerar till eleverna inom vilka ramar de kan ”röra sig fritt” då de har fri tillgång till 

laborativt material. Detta med tanke på att i den studie som gjordes av Moyer och Jones, 

upplevde flera lärare att eleverna ”lekte” med materialet. Här menar Moyer (2001) att det 

ibland mer är en fråga om arbetsklimatet för lärare och elever, istället för att utgå från om det 

laborativa materialet kan ge eleverna en förståelse för ett specifikt matematiskt begrepp. 

Beroende på om eleverna skött sig eller ej bestämmer läraren om de får arbeta med det 

laborativa materialet. Rystedt och Trygg (2010) har den erfarenheten att lärarna behöver 

kompetensutveckling för att medvetengöra den laborativa arbetsprocessen. Enligt Rystedt & 

Trygg är det inte kunskapsnivån om materialet som behövs stärkas.  

SOU (2004) påtalar den negativa risken med ett laborativt material om det introduceras 

enskilt och isolerat och inte som en integrerad del i undervisningen, vilket är det bästa för att 

utveckla elever problemlösningsförmåga och begreppsutveckling. Detta betonar även Nilsson 

(2005) som uttryckligen framhåller att det måste finnas ett syfte med aktiviteten eftersom 

konkretiseringen ska ligga till grund och göra det möjligt för eleverna att nå en abstrakt nivå. 

Författaren menar på att det är viktigt att läraren har ett tydligt syfte med det laborativa 

arbetet, då det annars enbart blir en aktivitet och aktiviteten i sig blir ett självändamål.  

3.4 Varför tal i bråkform?  

Idag använder vi inte längre tal i bråkform i Sverige lika mycket som förr i tiden (McIntosh, 

2010; Bergius, 2011). Bergius (2011) menar att bråkuttryck möjligen användes mer allmänt i 

vardagen förr i tiden. Resenären fick en annan insikt om avståndsbegreppet då man utryckte 

avstånd i fjärdedelar av en mil, fjärdingsvägar, och på så sätt delades resan upp i tydliga 

mindre delar. Författaren påpekar att vi förr även fick uttrycka och tolka bråkuttryck när vi 

handlade i mataffären och när vi läste recept, medan vi idag mestadels uttrycker storheter i 

decimalform, 1 kilo och 300 gram, 3 meter och 5 centimeter etc.  

 

Bråk är viktiga att ha kunskap om och förstå för att kunna uttrycka storleken av olika andelar, 

detta i sin tur betyder att bråk även är grundläggande för att förstå tal i decimalform och 

begreppet procent (McIntosh, 2010). Vidare påpekar författaren att när elever ska lära sig 

algebra är det nödvändigt att ha fundamentala kunskaper om bråkformen och bråkräkning. 
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3.5 Konkret, representativt, abstrakt och återberättande  

I Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) betonas genomgående 

vikten av att eleverna får möjlighet att arbeta med olika uttrycksformer inom matematiken. 

Likaså i Kommentarer till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (Skolverket, 

1997)beskrivs hur man först kan uttrycka formler i form av bild och ord samtidigt som man 

försiktigt för in de matematiska termerna och där lärandet kan ske via vardagsspråket.  

Rystedt och Trygg (2010) anser att det blir betydelsefullt vid lärande att använda olika 

representationer eftersom laborativ matematikundervisning går ut på att förflytta sig mellan 

det konkreta och det abstrakta. Författarna refererar bland annat till Ainsworth då de beskriver 

att studier visat att eleverna inte uppmärksammar likheter och skillnader mellan 

representationer. Studierna som Rystedt och Trygg hänvisar till visar på att eleverna 

exempelvis kan förstå den konkreta representationen och dess relation till det matematiska 

begreppet men inte vilket samband den har till den abstrakta representationen. För att se 

sambandet och göra kopplingar mellan representationerna behöver eleverna stöd från läraren. 

Bergius (2011) menar att förståelsen för de abstrakta matematikbegreppen utvecklas många 

gånger genom konkreta erfarenheter.  

Laborativa aktiviteter stimulerar syn, känsel, hörsel, motorik och språk och utvecklar på sikt 

inre bilder. (s.108).  

Bergius framhåller nödvändigheten av samtal och diskussioner i den laborativa 

undervisningen kring erfarenheter och upptäckter för att komma till en abstrakt förståelse.  

Rystedt och Trygg (2010) understryker vikten av att eleverna inser betydelsen av att kunna 

förflytta sig och översätta mellan olika representationer, bland annat konkreta modeller, 

matematiska termer, vardagsspråk och symboler.  Skolverket (2003a) menar på att kvaliteten 

på utbildningen kan förbättras om läraren i undervisningen använder fler inslag av praktiska 

användningar och konkreta upplevelser av den abstrakta matematiken. Vidare skriver 

Skolverket att om läraren använder sig av flera olika representationsformer aktiveras fler 

sinnen hos eleverna, detta i sin tur skapar möjligheter till lärande, förståelse och positiv 

upplevelse. Genom att använda varierande representationsformer utgår läraren från elevernas 

olika behov. Rystedt och Trygg (2010) menar att det inte enbart är att sätta igång att arbeta 

laborativt i matematikundervisningen utan läraren måste veta hur och i vilket syfte de 

används. Författarna påpekar att det inte är tillräckligt att ta fram laborativt material under en 

lektion för att få in det laborativa i undervisningen, utan syftet måste vara att göra eleverna 
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medvetna om sambandet mellan konkret och abstrakt genom de olika representationsformerna 

– konkret, representativt, abstrakt och återberättande.  

Att arbeta laborativt betyder att läraren på olika sätt går mellan det konkreta och det abstrakta, 

vilket i sin tur innebär att förmågan att använda olika representationer blir betydelsefullt vid 

lärande (Rystedt & Trygg, 2010). Författarna refererar till Clemens som menar för att 

eleverna ska uppfatta sambandet mellan den laborativa aktiviteten, de abstrakta symbolerna 

och den egna personliga förståelsen måste de få handledning.  

3.5.1 Konkreta fasen  

Sterner (2006) klarlägger, enligt Minskoff och Allsopps idéer, att i den konkreta fasen sker 

det laborativa arbetet genom konkreta föremål och tydligt material ihop med muntlig 

kommunikation. Det laborativa materialet bidrar till att lyfta fram och undersöka centrala 

matematiska begrepp och idéer. Sterner menar att språk och handling kan interagera om 

eleven samtidigt får stöd att sätta ord på sina iakttagelser och erfarenheter, vilket gör att 

språket blir en bidragande faktor i att göra innehållet i handlingen begriplig. Begreppslig 

förståelse och att minnas kan lättare utvecklas i den konkreta fasen där det laborativa arbetet 

ger eleverna kinestetiska (rörelse) och taktila (röra vid) erfarenheter. 

Men Sterner betonar att läraren måste se till så att matematiska begrepp och idéer blir synliga 

i det laborativa arbetet för att eleverna överhuvudtaget ska kunna frige sig från att använda det 

laborativa materialet. 

3.5.2 Representativa fasen 

Sterner (2006) betonar, utifrån Minskoff och Allsopps idéer, att den representativa fasen är en 

viktig länk mellan den konkreta och den abstrakta fasen. I den representativa fasen är det 

elevernas egna bilder som får representera matematiska begrepp och lösningar på uppgifter.  

Sterner menar att eleven kan ge uttryck för egna uppfattningar och lösa uppgifter, utan att 

använda laborativt material, genom att eleven får rita bilder, streck och cirklar tillsammans 

med muntliga explikationer. Reflektiva samtal mellan lärare och elever är av vikt vad det 

gäller matematiska begrepp, mönster och samband.  

3.5.3 Abstrakta fasen  

När elever har förstått begreppet eller strukturen föredrar de oftast att avstå från det laborativa 

materialet med anledning av att eleverna anser att de fördröjer deras arbete. Det är nu mer 

effektivt att använda symboler än att utgå från materialet (Rystedt & Trygg, 2010).  
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Enligt Sterner (2006) ska den förståelse och de tankeformer som eleverna har utvecklat i den 

konkreta och representativa fasen nu fördjupas i den abstrakta fasen. Målet med den abstrakta 

fasen är alltså att eleverna ska fördjupa och utöka sitt tänkande och sin förståelse för att lösa 

uppgifter i enbart siffror och matematiska symboler (ibid.).  

3.5.4 Återberättande fasen 

I den återberättande fasen, som syftar till att eleverna diskuterar, samtalar, återberättar och 

delger sina lösningar, beskriver Ahlström m.fl. (1996) hur det matematiska tänkandet 

utvecklas genom att elever är verbala och samtalar tillsammans. Författarna anser att läraren 

uppfattar hur elever tänker då de får berätta muntligt och därigenom bidrar eleverna till 

undervisningens innehåll och det finns möjlighet för eleverna själva och tillsammans med 

läraren att reda ut missuppfattningar. I Lusten att lära (Skolverket, 2003a) kan vi ta del av 

elevers egna ord då de beskriver att det ibland är lättare att förstå när klasskamrater förklarar. 

Kvalitetsgranskningen sammanfattar att elever beskriver att då lärare istället för att tala till 

elever samtalar med elever förmedlas lust att lära och detta innebär att lärare i undervisningen 

anknyter till verkligheten, samtalar om egna erfarenheter och använder läroboken i liten 

utsträckning. Elevers missuppfattningar i matematik kan försvinna enligt TIMSS (2007) och 

menar att om lärare leder och ansvarar för att elever får diskutera i klassrummet försvinner 

elevers missförstånd undan för undan och eleverna får de rätta uppfattningarna. 

4. Det laborativa materialet med en teoretisk anknytning 

Det färdiga laborativa materialet utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000; Dysthe, 

1995) där samtal, diskussioner och samarbete är framträdande inslag i undervisningen 

likafullt som elevernas erfarenheter utifrån sin egen vardag. Säljö (2000) poängterar att det 

inte är i ett laborativt material som kunskapen finns, utan i individers samtal, beskrivningar 

och analyser om det.   

4.1 Lokal pedagogisk planering 

Den lokala pedagogiska planeringen, i det färdiga laborativa materialet, grundar sig på syfte, 

centralt innehåll och kunskapskraven i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b). Vi har 

tagit fasta på det som står i kursplanen för matematik; att undervisningen bland annat ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa problem, se samband mellan 

matematiska begrepp, följa och föra matematiska resonemang och att samtala och 

argumentera för egna frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
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4.2 Tankekartor 

Syftet med, såväl den första som den sista tankekartan i det laborativa materialet, är att lyfta 

fram elevernas förförståelse av tal i bråkform. Eleverna får visa vad de redan kan genom att 

kommunicera detta i helklass, vilket kan ge upphov till att fler elever blir medvetna om sin 

egen kunskap. Bruner (2002) konstaterar att kunskap och kommunikation egentligen inte går 

att skilja åt utan de är i grunden beroende av varandra.  

 

I det färdiga laborativa materialet kan tankekartorna ses som ett stöd för både läraren och 

eleverna. Dysthe (1995) talar om stödstrukturer, vilket hon beskriver som det sätt som läraren 

ger stöd på samma gång som läraren också ställer krav på eleven. Det är väsentligt att 

stödstrukturen har en dialogisk karaktär och sker i form av ett samarbete när man utgår från 

ett socialt och interaktivt synsätt på lärandet vilket Dysthe menar bara kan ske om läraren 

skaffar sig insikt om elevens kunskap och utgår från elevens starka sidor och den förståelse 

som redan finns.   

4.3 Film 

Intentionen med film 1 och 2 är att lyfta fram elevernas vardag och på så vis öka deras 

nyfikenhet, koncentration och lust att lära. Enligt Dewey (2004) är det inre sambandet och 

barnets sociala liv grunden till koncentration. Dewey anser vidare att det är barnets egna 

sociala aktiviteter som är den verkliga anknytningspunkten för ämnena i skolan. De ämnen 

som vi introducerar för eleverna måste enligt Dewey ha anknytning till barnets sociala liv. 

Vygotsky (1978) talar om att barnet måste känna meningsfullhet och relevans till det egna 

livet i de uppgifter de arbetar med. Endast då kan det ske en form av utveckling.   

 

4.4 Undervisning 

I undervisningen med det laborativa materialet spelar både läraren och eleverna en central roll 

vad det gäller att främja individens kunskapsutveckling. Dysthe (1995) talar om ett 

kontinuerligt behov av stöd och assistans från läraren och klasskamrater till den lärande 

individen. Enligt Dysthe blir positiv respons något helt annat än beröm då läraren tar rollen 

som stödgivare. Vidare menar författaren att eleven måste få möta en utmaning på den nivå 

som eleven befinner sig genom ett dialogiskt samspel. Läraren är dock den som aktivt bör 

planera och styra upp undervisningen för att få in de matematiska begreppen, få igång samtal 
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och diskussioner bland eleverna och skapa förutsättningar för elevernas lärprocesser i 

klassrummet (SOU, 2004; Hansson, 2011) . 

Stöttning som Bruner (2002) även benämner ”byggnadsställning” innebär att läraren och 

kamrater stöttar den lärande eleven och därigenom hjälper denna elev att nå en högre 

kunskapsnivå. Vygotsky (1978) talar om den proximala utvecklingszonen som går ut på att 

eleven, genom stöttning från läraren eller mer kunniga klasskamrater, utmanas till att komma 

vidare i sin kunskapsutveckling.  

/…/ what is the zone of proximal development today will be the actual development level 

tomorrow – that is, what a child can do with assistance today she will be able to do by herself 

tomorrow. (s.87) 

4.5 Uppgifter 

Uppgifterna i det färdiga laborativa materialet är konstruerade på så vis att det ska finnas 

någon form av kommunikation och samspel i varje uppgift. I uppgifter där eleverna arbetar 

enskilt (se t.ex. uppgift 7, avsnitt 1.5.7) är syftet att eleverna först arbetar individuellt och 

sedan återberättar för sina klasskamrater hur de har löst uppgiften/uppgifterna. Säljö (2000) 

menar på att i ett sociokulturellt perspektiv utvecklas vi som individer i samspelet med andra. 

I kommunikationen blir vi delaktiga i andra människors uppfattningar och förklaringar av 

fenomen i omvärlden. I ett sociokulturellt perspektiv är det kommunikationen som är den 

självklara länken mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktionen). Samtidigt som vi 

enligt ett sociokulturellt perspektiv utvecklas i samspel med andra så ses även individen som 

en central del i skapandet av sin egen utveckling.  

5. Metod 

Denna studie har utgångspunkt i en idiografisk vetenskap, som enligt Birkler (2008) beskriver 

det särpräglade i händelser och fenomen. Birkler menar att idiografisk vetenskap ofta 

förknippas med humanvetenskap. Stensmo (2002) framställer humanvetenskapen som en 

vetenskap där språket står i centrum och där språket oftast har en avsikt och intention. Vidare 

skriver Stensmo att alla människans språkliga uttryck kan förstås och tolkas. Han påpekar att 

humanvetenskapens huvuduppgift är att tolka i syfte att förstå. Humanvetenskapen har ställts i 

motvikt mot positivismen och Stensmo lyfter fram kritiker som anser att positivismen inte är 

så värdeneutral som den utger sig för att vara. Författaren beskriver forskaren i 

humanvetenskapen som att den ser till människans individualitet, värderingar och livsmål.  



27 
 

Enligt positivisterna ska den vetenskapliga kunskapen vara prövbar vilket betyder att sådant 

som är oklart, mångtydigt formulerat eller inte mätbart definieras som ovetenskapligt (Wallén, 

1996). 

5.1 Val av metod  

Vi har valt en kvalitativ inriktad forskningsmetod för vår studie. Kvale (1997) menar att 

kvalitet avser arten, karaktären av något, medan kvantitet åsyftar mängden av något, hur 

mycket, hur stort. Enligt Patel och Davidson (2011) är forskaren i en kvalitativt inriktad 

forskning fokuserad på att samla in ”mjuka” data så som kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. Här menar författarna att forskaren i allmänhet använder verbala analysmetoder av 

textmaterial.  

 

I de empirinära forskningsansatserna, eller de kvalitativa ansatserna, kan forskaren anta olika 

förhållningssätt (Patel & Davidson, 2011). Ett av dessa förhållningssätt är fenomenografi och 

som i likhet med fenomenologin är riktat mot att studera uppfattningar. Fenomenografin 

utvecklades av Marton på 70-talet som en kvalitativ metod att studera lärande (Patel & 

Davidson, 2011). Enligt författarna skulle forskaren inte längre studera hur mycket som lärdes 

utan fokus skulle ligga på vad som lärs. Uppfattning är ett begrepp som är centralt inom 

fenomenografin och den fenomenografiska analysen går ut på att studera hur fenomen i 

omgivningen uppfattas av människor, metoden är alltså inte limiterad till att studera lärande 

(ibid.).  

Att uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. 

Från uppfattningarna utgår vi också då vi handlar och resonerar. (s.33) 

 

Fenomenograferna benämner vad något uppfattas vara som perspektiv av andra ordningen, 

medan perspektiv av första ordningen är vad något är. Stensmo (2002) menar att 

fenomenografins forskningsobjekt är perspektiv av andra ordningen. I ett fenomenografiskt 

förhållningssätt arbetar forskaren i regel med öppna, kvalitativa intervjuer där 

intervjupersonerna med egna ord redogör för sin uppfattning av ett fenomen (Patel & 

Davidson, 2011). Fenomenografin de senaste åren har fått en distinkt didaktisk inriktning 

genom att forskare studerar undervisningsfenomen i skolan, så som materia, (räkne)-tal och 

rörelse (Stensmo, 2002). 
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Marton och Booth (2000) påpekar att fenomenografin varken är en metod eller en teori, utan 

en ansats att hantera, formulera och identifiera en särskild sorts forskningsfrågor som är 

viktiga för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. Det ligger i fenomenografins intresse 

att utforska förmågan att uppleva specifika fenomen i vår omvärld på ett visst sätt. I allmänhet 

kan dessa förmågor rangordnas. Utifrån varje specifikt fall kan en del förmågor uppfattas som 

mer avancerade, mer kraftfulla eller mer komplexa än andra kategorier av förmågor.  

Skillnader dem emellan är pedagogiskt kritiska skillnader, och förändringar dem emellan anser 

vi vara den viktigaste formen av lärande. (Marton & Booth, 2000, s.146).  

 

Fenomenografin syftar således till att upptäcka kvalitativt skilda sätt att uppleva olika 

fenomen (ibid.). Patel och Davidson (2011) menar på att fenomenografin inte syftar till att 

upptäcka teorier i form av slutgiltiga lagbundenheter, eftersom genom t.ex. lärande och 

utveckling, kan människors uppfattningar förändras. I den här studien använder vi 

förutbestämda kategorier och vi har låtit oss inspireras av fenomenografin. Vi anser att det 

fenomenografiska förhållningssättet där forskaren studerar människors uppfattningar om 

fenomen passar forskning av den här karaktären, detta i jämförelse med aktionsforskning. Vi 

anser att vår forskning hade kunnat ingå i en aktionsforskningsstudie. Aktionsforskning 

innebär att forskarna tillsammans med läraren gör en så kallad aktiv handling, eller 

intervention, där syftet är att förändra något i verksamheten (Stensmo, 2002). I denna studie 

skulle aktionsforskning innebära att forskarna tillsammans med lärarna söker förändra och 

öka kvaliteten i undervisningsmetoderna genom det färdiga laborativa materialet. På grund av 

att aktionsforskning är mer tidskrävande valde vi att frångå denna metod och enbart fokusera 

på fenomenografin.  

5.1.1 Metodkritik 

Den fenomenografiska ansatsen är induktiv vilket betyder att det inte finns en färdig teori som 

genom empiriska studier ska verifieras eller falsifieras (Patel & Davidson, 2011). I en 

induktiv studie menar Birkler (2008) att vi ska avsluta med absoluta sanningar, inte börja med 

dem. Wallén (1996) förklarar en induktiv ansats i forskningen som att utgångspunkten är 

observationer i verkligheten vilka forskaren sedan försöker tolka och få att överensstämma till 

teorier. Wallén menar att kritiken mot induktiva ansatser har varit hård och refererar 

framförallt till Poppers kritik. Enligt Wallén har Poppers kritik gått ut på att: 

 Teorin innehåller inget annat än vad som redan finns i det empiriska materialet. 

 Vidare kan man bara göra ett visst antal observationer och har därför inte rätt att dra ut 

generella lagar. 
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 […] man kan inte göra förutsättningslösa observationer. Det ingår ett teoriinslag redan i 

urvalet av vad man observerar och ofta även i mätförfarandet. Utan en teoretisk förförståelse 

vet man inte vad man skall mäta. (s.89).  

 

Patel och Davidson (2011) framhäver att den fenomenografiska ansatsen kan kritiseras för att 

inte problematisera forskarens roll tillräckligt och att forskaren i empirinära ansatser nästan 

får en objektiv roll i forskningen. Författarna framhåller även att den kritik som kommer från 

positivister antyder att de empirinära ansatserna skulle vara subjektiva och eftersom de lokala 

teorierna endast har lokal täckning och enbart beskriver ytfenomen bidrar det till att teorierna 

blir ointressanta.  

5.2 Urval och avgränsningar  

I vår undersökning ingår sex lärare från olika skolor i sydvästra Sverige. Tre av lärarna 

undervisar i årskurs 3 och de tre återstående i årskurs 4. Anledningen till att vi vänder oss 

både till årskurs 3 och 4 är att det var dessa lärare som ansåg att de skulle ha tid och hade ett 

intresse att vara med i studien och arbeta med det färdiga laborativa materialet. Fler lärare 

från årskurs 4 blev tillfrågade men tackade nej. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till 

sex lärare då vi ansåg att det låg på en rimlig nivå utifrån de resurser som vi har, exempelvis 

tidsplanering. Parallellt har vi haft vår idiografiska inriktning i åtanke vad det gäller urvalet. 

Stensmo (2002) skriver att i idiografiskt inriktade undersökningar samlar forskaren in data 

från ett fåtal personer, samtidigt kan datamaterialet vara mycket omfattande mängdmässigt. 

Ett stort antal frågor ställs till ett litet antal personer vilket resulterar i att forskaren får 

begränsade generaliseringsmöjligheter, som enligt Stensmo betyder att forskaren enbart kan 

uttala sig om hur det är i de fall man studerat och inte om hur det ser ut i allmänhet.  

5.3 Anonymitet  

Vid utlämnandet av det färdiga laborativa materialet informerades de sex lärarna, som ingår i 

undersökningen, om hur deras anonymitet skulle säkras i studien. För att skydda lärarnas 

identiteter kommer vi använda oss av pseudonymer istället för lärarnas riktiga namn och 

namnet på den skola där de arbetar. För att dölja en persons eller organisations verkliga 

identitet, ger forskaren personen eller organisationen ett alternativt, påhittat namn 

(Denscombe, 2004).  Författaren menar att man kan kamouflera identiteten ytterligare genom 

att även ändra informationen om personernas kön och ålder. Samtidigt leder detta till att det 

blir svårare för läsaren och andra forskare att kontrollera validiteten i data.  
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5.4 Genomförande av datainsamlingen 

När vi överlämnade det färdiga laborativa materialet till de sex lärarna som skulle medverka i 

vår studie valde vi att inte gå in och beskriva det färdiga laborativa material och inte heller de 

olika faserna – konkret, representativt, abstrakt och återberättande av den orsaken att vi inte 

ville påverka deras svar i vår intervjuenkät. Intervjuenkäterna lämnades ut efter de två veckor 

som lärarna hade arbetat med det färdiga laborativa materialet. Anledningen berodde på att vi 

ansåg att lärarna inte skulle arbeta med materialet med påverkan utifrån frågorna i 

intervjuenkäterna.   

5.4.1 Intervjuenkät 

Vår intervjuenkät anser vi ligger inom den kvalitativa forskningsintervjun och är utformad 

efter vårt specifika syfte och behov (se bilaga 2). Patel och Davidson (2011) menar att 

vanligtvis uppfattas intervjuer som personliga då intervjuaren i egen person träffar 

intervjupersonen för att genomföra intervjun, enkäter associerar man vanligen med formulär 

som skickas per post. Patel och Davidson framhåller emellertid att det finns ett stort antal 

olika variationer och kombinationer av enkäter och intervjuer som har tillkommit efter 

forskarens speciella behov.  

 

Eftersom vi själva har producerat det färdiga laborativa materialet, vilket lärarna har använt i 

sin undervisning, ansåg vi att vår närvaro vid intervjutillfället skulle inverka på lärarna alltför 

mycket. Enligt vår åsikt kunde vår närvaro innebära att de inte ville eller vågade svara 

sanningsenligt och öppet, förslagsvis om de hade något kritiskt och negativt att säga om deras 

uppfattning av hur materialet påverkade dem i deras planering, undervisning och bedömning. 

Detta resulterade i att vi valde att utforma en intervjuenkät med öppna frågor som lärarna 

själva fick fylla i utan vår närvaro. 

5.5 Reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie 

Enligt Patel och Davidson (2011) tillämpas begreppen validitet och reliabilitet även i 

kvalitativ forskning. Men i kvalitativ forskning har begreppen inte samma betydelse som i den 

kvantitativa forskningen. Patel och Davidson menar att validitet avser hela 

forskningsprocessen i en kvalitativ studie och, till skillnad från kvantitativa studier, strävar 

forskaren bland annat efter att tolka och förstå betydelsen av den värld vi lever i, upptäcka 

företeelser och skildra uppfattningar. Patel och Davidson (2011) menar att reliabilitet sällan 

används i kvalitativ forskning eftersom både validitet och reliabilitet är så sammanflätade 

begrepp. Det gör att validiteten får en bredare innebörd i den kvalitativa forskningen. Kvale 
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(1997) refererar till Miles & Huberman som framhäver att det inte finns säkra regler för hur 

forskaren i en kvalitativ studie påvisar validiteten. Detta bekräftar även Patel och Davidson 

(2011) då de menar att det inte går att fastställa regler eller procedurer för att säkerhetsställa 

validiteten i en kvalitativ forskningsprocess eftersom varje fall är unikt.  

I vår kvalitativa forskning har vi antagit Patel och Davidsons ståndpunkt att validitet och 

reliabilitet är förenade begrepp och av den orsaken är det i huvudsak validiteten som vi 

diskuterar i vårt arbete. I en kvalitativ forskning beskriver Eliasson (2006) att validitet handlar 

om generalisering vilket betyder att resultatet kan generaliseras till andra miljöer än den som 

forskningen fokuserat på. Vi anser att validiteten skulle haft högre trovärdighet om vi hade 

undersökt lärares uppfattningar i fler miljöer än de som utfördes i den här studien.  

Vad det gäller studiens upprepbarhet ser vi en svårighet vad det gäller att upprepa studien för 

andra forskare, eftersom forskarna måste ha tillgång till det färdiga laborativa materialet för 

att utföra en likande studie.   

5.6 Bearbetning av materialet  

När vi bearbetar vårt insamlade datamaterial inspireras vi av det fenomenografiska 

förhållningssättet genom att vi lutar oss mot den fenomenografiska analysens fyra steg vilket 

är en induktiv process. Detta betyder att forskaren läser, sorterar och studerar datamaterialet 

tills det går att urskilja tydliga mönster (Patel & Davidson, 2011).  

Mönstret består först av olika kategorier under vilka intervjuernas olika utsagor kan sorteras. 

Kategorierna ska skilja sig från och inte överlappa varandra. Det ska vara entydigt till vilken 

kategori en utsaga kan härröras. Det sista steget innebär att de olika kategorierna kan 

organiseras i relation till varandra. Systemet av kategorier kallas för undersökningens utfallsrum 

och beskriver sålunda uppfattningar om ett fenomen och utgör resultatet av analysen.  (s.33)  

 

Den grundläggande uppgiften för forskaren blir att lägga märke till den interna strukturen och 

med detta den sammankopplade meningen i forskningsobjektet (Marton & Booth, 2000). Men 

Patel och Davidson påpekar att fenomenografin inte syftar till att finna teorier i form av 

definitiva lagbundenheter, av den orsaken att exempelvis lärande och utveckling kan ändra 

människors uppfattningar.  

 

Den fenomenografiska analysens fyra steg (Patel & Davidson, 2011, s.33); 

1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 

2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 

3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt; 
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4) studera den underliggande strukturen i kategoriseringssystemet.  

Dessa fyra steg kommer vi luta oss mot i följande resultat- och analysavsnitt. 

6. Resultat och analys  

När vi har bekantat oss med det datamaterial vi har samlat in, och etablerat ett helhetsintryck, 

har vi uppmärksammat likheter och skillnader i utsagorna i intervjuenkäterna. 

Intervjuenkäterna har vi bearbetat på så sätt att vi har läst varje lärares svar individuellt, tyst 

för oss själva, men vi har även läst varje lärares svar högt för varandra. I helhetsintrycket av 

svaren i intervjuenkäterna observerade vi likheter och skillnader och uppmärksammade 

aspekter som variation, elevaktivitet, tidsfaktor och stöd. Dessa aspekter har vi studerat utifrån 

våra kategorier - planering, undervisning och bedömning. Den fenomenografiska processen 

har lett till att vi genom lärarnas svar har fått fram de olika aspekterna och kunnat anknyta till 

kategorierna, vår frågeställning och tidigare forskning. När vi presenterar lärarnas svar från 

intervjuenkäterna har vi valt att namnge lärarna utifrån en alfabetisk ordning. Det vill säga att 

vi benämner dem med namn från A till F – Anna, Bella, Clara, Disa, Evelina och Fanny.  

6.1 Variation 

o i planeringen 

Uppfattningarna varierade bland lärarna vad det gäller hur det färdiga laborativa materialet 

påverkade deras planering och hur de använde planeringsunderlaget. Ett fåtal menar på att det 

färdiga laborativa materialet påverkade dem på så sätt att det kom olägligt eftersom det pågick 

utvecklingssamtal och eleverna inte hade arbetat klart med addition. Resultaten av lärarnas 

svar påvisar att majoriteten av lärarna uppfattade att det underlättade planeringsarbetet när de 

använde det färdiga planeringsunderlaget. Dock visar variationen på att flertalet av lärarna i 

studien inte arbetade enligt den struktur som planeringsunderlaget var utformat efter.  

 

o i undervisningen 

Resultaten i empiriredovisningen visar på att lärarna uppfattar att det färdiga laborativa 

materialet skapar en varierad undervisning. Genom en varierad undervisning ser lärare att 

man når fler elever och att kunskapen hos eleverna fördjupas när man arbetar laborativt. 

Precis det här uttrycker Matematikdelegationen (2004); att då undervisningen är inriktad på 

variation och kreativitet utvecklas elevers lust för att lära meningsfull matematik. Detta stärks 

även i Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003a) som skriver att de 

undervisningssituationer där det finns utrymme för både engagemang och aktivitet hos både 
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elever och lärare, upptäckarglädje, känsla och tanke; dessa situationer kännetecknas av 

variation i innehåll och arbetsformer.  

I den laborativa undervisningen uttrycker lärare Clara även att eleverna ”minns med fler 

sinnen” vilket styrks av både Skolverket (2003a) och Bergius (2011) som menar på att om 

läraren använder flera varierade representationsformer kommer fler sinnen att aktiveras hos 

eleverna. Detta i sin tur skapar möjligheter till lärande, förståelse och positiva upplevelser.  

Representationsformerna innefattar, enligt Rystedt och Trygg (2010), faserna konkret, 

representativt, abstrakt och återberättande. Lärare Anna poängterar att hon inte tidigare arbetat 

med den representativa fasen på ett medvetet sätt och påpekar att det är bra att få in ett nytt 

led i tänket. Här blir det tydligt att de flesta lärarna i studien inte visste vad den representativa 

fasen innebar och ville ha en förklaring till begreppet, medan de övriga faserna konkret, 

abstrakt och återberättande, har de alla, med skild omfattning, arbetat med. Lärare Disa som 

aldrig fick en förklaring till det representativa begreppet menar att detta är ett nytt ord för 

henne och hon hade önskat en dialog med författarna för att kunna placera begreppet.   

 

o i bedömningen  

Flera av lärarna anser att det saknas bedömningsmaterial och ger förslag på varierade 

bedömningsunderlag så som individuell tankekarta, individuella diagnoser och 

självbedömningsmatriser. Lärare Clara uppfattade det laborativa materialet, med tanke på 

bedömning som bra, då hon menar att det är viktigt att se och bedöma barnen även när de 

arbetar laborativt. Detta anser även lärare Bella som menar att det alltid är bra att se hur barn 

löser olika problem på ett praktiskt sätt. Hon menar att läraren då kan se om eleverna har 

logiskt tänkande eller om de är systematiska eller om de bara ser matematik som ett skolämne 

som ska göras genom att arbeta i boken. Lärare Fanny uppfattade att det fanns flera varierade 

situationer i det laborativa materialet, med hänsyn till bedömning, där man kunde se om 

eleverna hade en djupare förståelse. Lärarnas uppfattning utifrån bedömning visar att lärarna 

vill ha varierade bedömningssituationer vilket överensstämmer med Petterssons (red. 

Lindström & Lindberg, 2005) åsikter om att elever måste få tillfällen att visa vad de kan på ett 

varierat sätt, det vill säga muntligt, skriftligt och genom handling.  

6.2 Elevaktivitet 

o i planeringen  

Det finns en samstämmighet bland lärarna som visar på att det färdiga laborativa materialet 

stämmer väl överens med Lgr11. Skolverket (2011) lyfter bland annat fram att grundläggande 
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i kursplanen är att eleverna får möjlighet att formulera och lösa problem, reflektera och 

värdera exempelvis valda strategier, beskriva och tolka vardagliga matematiska förhållanden 

och att utveckla förmågan att föra matematiska resonemang. Däremot påpekar lärare Disa att 

Lgr11 skriver mycket om elevers inflytande och delaktighet. Detta anser hon saknas i det 

färdiga laborativa materialet och ställer sig frågan hur det färdiga laborativa materialet kan 

utvecklas mot dessa två viktiga begrepp. En aktiv medverkan från eleverna är, enligt Malmer 

(2002), centralt för att en inlärning ska bli av. Det blir tydligt att lärarna belyser just det som 

tidigare forskning och styrdokument tar upp, att elever måste ha inflytande och vara delaktiga 

i sin egen inlärningsprocess.  

 

o i undervisningen 

Lärarna i studien anser att aktiviteten hos eleverna har varit stor när de arbetat med det färdiga 

laborativa materialet.  

”[…] det är ett mål man har, alla ska vara aktiva.” (Lärare Disa).  

Medan lärare Anna anser att: 

 ”Eleverna får arbeta både med huvud och händer!”  

Flera av lärarna berättar att eleverna har haft roligt under arbetet med det laborativa 

materialet. En av lärarna menar på att materialet var elevnära och att det fångade elevernas 

uppmärksamhet. SOU (2004) belyser i sin handlingsplan om förslag till åtgärder, att om 

undervisningen inriktas mer på variation och kreativitet ökar elevers lust att lära. Även 

Skolverket (2003a) menar på att elevers lust att lära påverkas av en undervisning som präglas 

av bland annat aktivitet, upptäckarglädje och engagemang. Bergius och Emanuelsson (2008) 

talar om en undervisning med alternativ och utmaningar, vilket innebär att eleverna får 

observera, reflektera, diskutera och genom engagerande aktiviteter samspela med varandra. 

Detta leder enligt författarna till en ökad lust att lära hos eleverna. En av lärarna beskriver hur 

elever tagit med sig matematiken med in i andra matematikuppgifter, som att skapa egna 

bråkkluringar med familjens husdjur, och att tal i bråkform har funnits med i en elevs 

svensktexter.  

”Det märktes att elever tyckte att det var roligt att arbeta med det laborativa materialet och att de 

olika sätten att lösa uppgifter på har gjort att de vågade prata mer, diskutera, analysera och 

komma med förslag. Genom att skapa lösningar på ett praktiskt sätt och se dem framför sig har 

hjälpt nästan alla elever att sätta ord på sina tankar och kunna förklara vad de menar.” (Lärare 

Bella)  
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Andra kommentarer från lärarna är att alla elever var med och pratade i klassrummet och 

genom samarbete, två och två, blev det bra mattediskussioner mellan eleverna.  

”Samtalen kommer in på ett naturligt sätt och i samarbete tränas förmågan att kunna byta 

perspektiv och förstå hur kompisen tänker.” (Lärare Anna)  

Dock menar lärare Anna att hennes elever har svårt för att resonera och samtala tillsammans 

om hur de kommer fram till lösningar på sina uppgifter vilket troligen beror på oerfarenhet.  

”Jag tror inte att detta bara är skolans ”fel”. Hur mycket samtalar och resonerar barnen hemma? 

Hur ofta tar de tid till att diskutera och se på saker och ting ur olika perspektiv? ” 

I en undervisning som innefattar ett återberättande, vilket betyder att eleverna får beskriva och 

förklara sina lösningar för klasskamraterna, så har motivationen bland eleverna ökat 

(Skolverket, 2003a). Dock påpekar Ahlström m.fl. (1996) att det är lärarens uppgift att stödja 

och uppmuntra eleverna till att våga diskutera och att få alla dem engagerade i 

undervisningen. De sex lärarna i studien uppfattar alla, precis det som Ahlström m.fl. säger, 

att deras elever har blivit mer engagerade i undervisningen, vågat diskutera och varit mer 

aktiva.  

 

o i bedömningen 

I bedömningen av eleverna, i det aktiva arbetet med det färdiga laborativa materialet, 

beskriver lärarna att de har observerat och lyssnat på eleverna.  

”Jag observerade vem som tog sitt arbete på allvar, vem som arbetade eller vem som lekte 

med t.ex. russin eller dominobrickor. Om de fattade vad de gjorde och varför”. (Lärare Bella) 

Pettersson (red. Lindström & Lindberg, 2005) menar att lärarnas egna observationer och 

erfarenheter är centrala vad det gäller bedömningsmomentet. En av lärarna uppfattar att 

bedömning är ett svårt område då det alltid finns elever som kallar på uppmärksamhet, vilket 

gör att läraren tappar koncentration på att bedöma eleverna. Det blir även svårt att bedöma på 

grund av att vissa elever inte riktigt orkar anstränga sig och både glider med och håller med 

sin kompis och skriver samma svar utan att förstå. Resultatet visar på att det krävs variation 

på bedömningssituationer.  

6.3 Tidsfaktor 

Samtliga lärare i studien talar i olika sammanhang om tid då de arbetat med det färdiga 

laborativa materialet under två veckor. 

 

o i planeringen 
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Lärare Anna uppfattar att ett färdigt laborativt material sparar tid.  

”Att själv hitta på övningar tar tid, det sparar tid att välja bland färdiga övningar.” 

Lärare Fanny menar att: 

”Det tar alltid mer tid att ta fram och förbereda om materialet inte finns.”  

Medan lärare Disa anser att ett laborativt material tar mer tid, men finns det ett färdigt 

material förkortar detta planeringsfasen. 

”Hade inte valt det alltid, men jag hade haft det färdiga materialet till de elever som behöver 

det.”  

Här kan man anknyta till Malmer (2002) som menar att då en undervisning anpassas till 

elevers olika förutsättningar blir planeringsfasen tidsödande. Lärare i studien uppfattar precis 

det som Malmer belyser, att planeringsarbetet tar tid, men i arbetet med det färdiga laborativa 

materialet har planeringstiden förkortats.  

 

o i undervisningen 

Flertalet av lärarna framhåller att det fanns tid till att leta upp och plocka fram egna 

individuella uppgifter med varierade svårhetsgrader, både till elever som behövde befästa 

kunskapen mer och elever som behövde mer utmaningar, för att fylla på det färdiga laborativa 

materialet. Detta menar lärare Bella har bidragit till att hon fick nya tankar samt att hon kunde 

förklara till barnen på olika sätt. Lärare Fanny menar också på att det alltid tar mer tid att ta 

fram och förbereda om materialet inte finns och anser att när man väl har en ”bank” så rullar 

det på.  

 

Lärare Anna nämner att på grund av tidsbrist och brist på material arbetar hon inte allmänhet 

så mycket laborativt som hon skulle önska. Hon påpekar att det även beror på hennes 

osäkerhet att inte våga släppa läroboken. Detta är något som Malmer (2002) har 

uppmärksammat, då hon tagit del av lärares uppfattningar, att det inte finns tillräckligt med tid 

till läroboken om man arbetar med laborativa övningar, har diskussioner och samtal.  

 

Alla lärare menar på att två veckor var alldeles för kort tid för att arbeta med det färdiga 

laborativa materialet. Tidsbrist enligt flera av lärarna har gjort att de inte har arbetat med 

uppgift 4 (bakning) och ett par säger att de inte har visat filmerna på grund av datorkrångel.  

Resultatet visar dock på att lärarna uppfattar att det färdiga laborativa materialet har gett dem 

tid att individualisera uppgifter som utmanar eleverna efter deras förutsättningar.  

 



37 
 

 

 

o i bedömningen 

Endast en av lärarna hann med att arbeta igenom hela materialet, men anser ändå att hon hade 

behövt mer tid för att kunna återberätta och utvärdera.  Läraren skriver vidare att eleverna inte 

fått tid att göra någon självbedömning. 

6.4 Stöd  

o i planeringen 

Resultatet visar på att samtliga lärare i studien uppfattar att det finns ett stöd i planeringen i 

det färdiga laborativa materialet.  

”Planeringen ska ju utgå från Lgr11 och det gjorde detta material anser jag.” (Lärare Anna)  

 

o i undervisningen 

Lärarna uppfattar att stödet i det färdiga laborativa materialet har gjort att undervisningen 

blivit mer konkret, mer förtydligad för eleverna och att undervisningen blivit mer varierad. 

Lärarna uppfattar och svarar samstämmigt att de skulle arbeta mer laborativt om ett färdigt 

laborativt material fanns i klassrummet. Ett par av lärarna påpekar dock att det är viktigt när 

man använder ett färdigt laborativt material att veta hur man ska använda det och hur man 

instruerar eleverna. Tvärtemot menar Rystedt och Trygg (2010) att det inte är kunskapsnivån 

om materialet som behövs stärkas utan det är framförallt att medvetengöra processen i att 

arbeta laborativt. Lärare Evelina menar att det krävs att arbeta i halvklass för att det ska bli 

bra när man arbetar med ett färdigt laborativt material, eftersom det annars blir ”jippo 

betonat”. Rystedt och Trygg (2010) refererar till Moyer och Jones som uttrycker att 

kommunikationen från läraren till eleverna är viktigt vad det gäller hur eleverna ska arbeta 

med ett laborativt material.  

 

o i bedömningen  

Genom det färdiga laborativa materialet uppfattar lärarna att de har ett stöd vad det gäller 

bedömning och kan på så vis göra en bedömning av eleverna. Bland annat genom att 

uppgifterna har varit riktade mot det som eleverna ska uppnå, att uppgifterna varit anpassade 

till syftet och förmågorna och att läraren har kunnat gå runt och studera hur eleverna arbetar 

praktiskt, hur de samarbetar och hur de löser olika problem. Lärare Disa och lärare Anna 

påpekar dock att de saknar någon form av matris eller diagnos där läraren mer individuellt 
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hade kunnat ge en bedömning. En varierad matematikundervisning anser NU- 03 (Skolverket, 

2003b) är betydelsefull, men detta bedöms inte eleverna på utan det är skriftliga prov som är 

den slutliga bedömningen. NU-03 belyser vikten av att ta fram bedömningsmodeller för att 

kunna bedöma alternativa bedömningsformer. Detta visar på att tidigare forskning vill ta fram 

nya bedömningsformer medan lärarna eftersträvar både traditionell bedömning, med 

exempelvis diagnoser, och nya bedömningsformer som att observera eleverna under den 

laborativa övningen.  

7. Diskussion  

I detta avsnitt har vi valt att först diskutera metod och därefter diskuterar vi resultaten.  

7.1 Metoddiskussion  

I vår kvalitativa inriktade forskningsmetod valde vi att lämna ut så kallade intervjuenkäter 

istället för att göra personliga intervjuer med de sex lärarna i studien. Anledningen till detta 

var att vi ansåg att vår närvaro skulle påverka intervjupersonerna alltför mycket eftersom det 

färdiga laborativa materialet är framställt av forskarna själva. I efterhand ser vi att intervjuer 

med lärarna skulle medfört att vi hade kunnat ställa följdfrågor och på så sätt få utförligare 

svar. Samtidigt anser vi fortfarande att lärarna, på grund av vår närvaro, hade blivit påverkade 

och följaktligen hade svaren fått mindre trovärdighet. Det som eventuellt hade eliminerat 

denna problematik är om forskarna hade utsett andra personer till att göra intervjuerna. De 

utsedda personerna som intervjuar behöver dock vara insatta i det färdiga laborativa 

materialet för att kunna ställa eventuella följdfrågor.  

 

På grund av att vi har valt att avgränsa vår undersökning till sex lärare, då vi ansåg att det låg 

på en rimlig nivå för vår tidsplanering, har vår forskning fått begränsade 

generaliseringsmöjligheter. Enligt Stensmo (2002) betyder detta att forskaren ställer ett stort 

antal frågor till ett litet antal personer vilket innebär att man inte får reda på hur det ser ut i 

allmänhet, utan endast i de fall vi studerat. Enligt Patel och Davidson (2011) är en 

fenomenografisk ansats induktiv vilket betyder att forskaren inte utgår från en färdig teori. 

Den induktiva ansatsen har kritiserats av Popper, som refereras av Wallén (1996), och går ut 

på att ansatsen inte är generaliseringsbar eftersom forskaren endast kan göra ett visst antal 

observationer. Vi anser att vår studie hade fått en större generaliserbarhet om vi hade 

intervjuat fler lärare som arbetat med det färdiga laborativa materialet. Enligt Eliasson (2006) 
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handlar generalisering om validitet och Eliasson menar att validiteten i forskningen styrks av 

att resultaten kan generaliseras till fler miljöer en den som forskningen fokuserat på.  

 

Det vi har sett i vår studie är att lärarna har svarat i intervjuenkäterna med varierad omfattning 

och detta styrker ännu mer att vi skulle intervjuat de sex lärarna i studien för att få utförligare 

svar och eventuellt även haft lärare från fler miljöer för att få en högre validitet.  

Vi som forskare har försökt att inte ta in vår egen förförståelse i vår forskning. Vi anser dock 

att det är svårt att som forskare helt bortse från sin egen förförståelse då vi under tre och ett 

halvt år studerat med en variation av teori, didaktik och praktik. Wallén (1996) refererar till 

Poppers kritik mot induktiva ansatser, där Popper menar på att om inte forskaren har en 

teoretisk förförståelse vet forskaren inte vad som ska mätas. Vår induktiva ansats är dock att 

försöka minimera vår egen förförståelse i denna forskning.  

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att ta reda på hur sex lärare uppfattar ett färdigt laborativt 

material vilket representerar de olika faserna – konkret, representativt, abstrakt och 

återberättande och hur materialet påverkade deras planering, undervisning och bedömning.  

 

Det vi har kommit fram till i ett positivt avseende och som kopplar till tidigare forskning, 

politiska dokument såväl som styrdokumenten är att det färdiga laborativa materialet har 

påverkat alla sex lärare i studien på så sätt att lärarna uppfattar att planeringen i materialet 

framförallt har gett stöd och tid till att förbättra och individualisera undervisningen. I 

undervisningen utifrån materialet uppfattar lärarna att deras undervisning har påverkat dem på 

så vis att den blivit mer varierad, att eleverna har blivit mer aktiva i samtal, diskussioner och 

återberättande och tidsmässigt har lärarna nu hunnit ta fram egna individuella uppgifter med 

varierad svårighetsgrad. I bedömningen utifrån materialet uppfattar lärare i studien att 

bedömningen gett dem stöd och variation på så sätt att bedömningen var riktad mot vad 

eleverna ska uppnå och uppgifterna var anpassade efter förmågor och syfte. Lärare kunde 

även observera och bedöma eleverna då de arbetade laborativ. Tidigare forskning visar på att 

det är tyst räkning som dominerar i undervisningen, medan det förekommer väldigt lite av den 

laborativa matematikundervisningen (Hansson, 2011; Skolverket 2011a; Skolverket 2003; 

Pettersson, 2008). Det är inte tyst räkning som gör eleverna engagerade, motiverade eller ökar 

deras lust att lära utan det är en undervisning som utmanar och där både lärare och elever är 

aktiva i lärprocessen. SOU (2004) belyser vikten av att lärare aktivt leder och ger omväxling 
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till eleverna. Resultatet i studien som Hansson (2011) fått fram är att om läraren aktivt 

ansvarar och stöttar eleverna till medvetenhet om sin egen lärprocess kommer elevernas 

matematikresultat att förbättras. En aktiv lärare som stöttar sina elever ser vi som centralt i det 

färdiga laborativa materialet vad det gäller bland annat undervisningen. Både Bruner (2002) 

och Vygotsky (1978) talar om stöd både från lärare och klasskamrater för att hjälpa eleven att 

utmanas och komma vidare i sin kunskapsutveckling.  

 

Vi har även sett att enligt lärarna medför det färdiga laborativa materialet negativa aspekter 

vad det gäller planering, undervisning och bedömning. I planering utifrån det färdiga 

laborativa materialet uppfattar lärare att det saknas elevinflytande och delaktighet. Detta är 

något som Lgr11 (Skolverket, 2003) belyser och menar på att genom att eleverna dagligen får 

delta i planering, undervisning och utvärdering, vilket innebär att eleverna får välja teman, 

aktiviteter och ämnen, kan eleverna utveckla ett ansvarstagande och sin förmåga att utöva 

inflytande. Genom lärarnas uppfattningar har vi uppmärksammat en brist vad det gäller 

elevinflytande och delaktighet i det färdiga laborativa materialet. Samtidigt menar vi att om 

eleverna inte vet något om vad tal i bråkform innebär - hur är det då möjligt att de ska kunna 

vara med och delta i planering, undervisning och utvärdering? Vi menar på att det färdiga 

laborativa materialet utgör grunden och det är när läraren, efter att ha arbetat med det färdiga 

laborativa materialet och eleverna har fått mer kunskap om begreppet tal i bråkform som 

läraren kan bjuda in eleverna till delaktighet och inflytande i planeringen, undervisningen och 

bedömningen.  

I undervisningen utifrån det färdiga laborativa materialet är det tydligt att lärarna uppfattar att 

de inte har kunskap om den representativa fasen vilket Sterner (2006) betonar, utifrån 

Minskoff och Allsopps åsikter, är en viktig länk mellan den konkreta och den abstrakta fasen. 

Här åskådliggör intervjuenkäterna brister vilket visar sig i de frågor som lärarna svarade på 

angående de olika faserna och som inte gav oss tillräckligt med underlag för att diskutera 

resultaten grundligare. Hade lärarna blivit intervjuade hade intervjupersonen haft möjlighet att 

ställa de rätta följdfrågorna eller modifiera frågorna helt och hållet. I det färdiga laborativa 

materialet finns en tydlig struktur att arbeta enligt de olika faserna – konkret, representativt, 

abstrakt och återberättande. Både i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2011a) och Rystedt och Trygg (2010) betonas vikten av att elever får arbeta med 

olika representationsformer. Det vi har uppmärksammat i resultatet av lärarnas svar är att flera 

av lärarna inte alltid följde upplägget i det färdiga laborativa materialet på grund av att det 
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påverkade dem tidsmässigt. Detta visar på att vi skulle mer utförligt förklarat syftet, innehållet 

och strukturen i det färdiga laborativa materialet, inklusive de olika faserna. Vi instämmer 

med lärarnas uppfattning om att materialet skulle lämnats ut tidigare på terminen för att 

hinnas med och passa in i deras upplägg av matematikundervisningen. Liksom Malmer (2002) 

anser vi att en varierad undervisning som innefattar olika representationsformer och 

svårighetsgrader kräver mer tid och detta understryker ännu mer att lärarna skulle fått ta del 

av materialet mycket tidigare för att de skulle haft tid att själva bestämma när det färdiga 

laborativa materialet passade in i deras arbete.  

I bedömningen utifrån det färdiga laborativa materialet uppfattar lärarna att det saknas 

individuella bedömningsunderlag så som diagnoser och matriser vilket har påverkat de på så 

sätt att de anser att de inte har kunnat bedöma eleverna tillräckligt. I det färdiga laborativa 

materialet utgår bedömningen från kunskapskraven i Lgr11 (se bilaga 1) och läraren gör 

bedömningen i de laborativa undervisningsmomenten. Enligt NU-03 (Skolverket, 2003) är det 

viktigt att hitta bedömningsmodeller för en varierad matematikundervisning. Det vi har sett 

utifrån lärares uppfattningar är att lärarna både vill ha traditionella bedömningsunderlag så 

som individuella diagnoser och matriser, men de vill även ha möjlighet att observera och 

bedöma eleverna då de arbetar laborativt. Även Pettersson (red. Lindström & Lindberg, 2005) 

styrker det som lärarna eftersträvar vad det gäller bedömning, att det bör finnas varierade 

bedömningsformer nämligen skriftliga, muntliga och i aktiviteten. Detta visar på att det 

färdiga laborativa materialet brister vad det gäller bedömningsunderlag.  

 

7.3 Didaktiska implikationer   

Tyst räkning dominerar i matematikundervisningen (Hansson, 2011; Skolverket 2011a; 

Skolverket 2003; Pettersson, 2008). Hansson (2011) ställer sig den relevanta frågan hur stor 

påverkan detta egentligen har på elevers lärande i matematik, då de i stort sett på egen hand 

ansvarar för att uppnå kunskapsmålen. Tvärtemot denna form av undervisning så visar de sex 

lärarnas uppfattningar att det färdiga laborativa materialet påverkat dem på så sätt att det varit 

elevnära och deras elever har blivit mer aktiva i undervisningen. Elevernas aktivitet har visat 

sig i att de samtalar, diskuterar, analyserar, återberättar och har upplevts som mer engagerade 

av lärarna. Lärarnas uppfattningar stärker att det färdiga laborativa materialet utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där samtal, diskussioner och samarbete är framträdande inslag i 

undervisningen likafullt som elevernas erfarenheter utifrån sin egen vardag (Säljö, 2000; 

Dysthe, 1995).  
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Malmer (2002) menar att för att skapa bästa möjliga miljö för lärande är det lärarens ansvar 

att planlägga arbetet, vilket innebär att det skapas tillfällen i klassrummet för reflekterande 

samtal där både elever och lärare får ett utbyte av tankar, idéer och erfarenheter. Lärarna i 

studien uppfattar alla att det färdiga laborativa materialet har påverkat dem på så vis att det 

gett dem stöd och variation i planering, undervisning och bedömning. Detta har gjort att 

lärarna vill arbeta laborativt om de har ett färdigt laborativt material i klassrummet. Men 

enligt lärarnas uppfattning behöver det färdiga laborativa materialet som ingår i studien även 

innefatta elevers delaktighet och inflytande, ha mer bedömningsunderlag och det måste finnas 

mer tid till att arbeta med materialet. Vi anser även att lärarnas uppfattningar behöver 

utvecklas till att omfatta betydelsen av alla representationsformerna. Där hade vi som forskare 

kunnat bidra ytterligare med att betona betydelsen genom att vid utlämnandet av det färdiga 

laborativa materialet förklarat de olika faserna mer ingående för lärarna.  

 

Vi anser att de pedagogiska konsekvenserna, om de sex lärarna i studien väljer att arbeta med 

det färdiga laborativa materialet som då även innefattar elevers delaktighet och inflytande, 

mer bedömningsunderlag, mer tid till att arbeta med materialet och en förståelse av de olika 

fasernas betydelse för lärprocessen, kan leda till att den ”tysta” räkningen i läroboken slutar 

att dominera undervisningen. Detta i sin tur kan leda till en undervisning som utmanar och 

enligt Skolverket (2003a) kännetecknas av engagemang, upptäckarglädje, känsla, tanke och 

aktivitet hos både elever och lärare, vilket påverkar elevers lust att lära. Denna lust att lära 

anser vi gör att eleverna motiveras att uppskatta matematik som ett ämne, de fördjupar på så 

vis sina matematiska kunskaper och tar matematiken vidare ut i fortsatta studier och yrkesliv. 

Niss (1994) menar att om alla medborgare har fått en god och relevant matematikutbildning 

kommer detta att påverka samhällets funktion och utveckling.  

 

7.4 Slutord 

Avsikten med det färdiga laborativa materialet har varit att underlätta och förverkliga lärares 

vision, utifrån vår tidigare B-uppsats, att föra in det laborativa arbetssättet i 

matematikundervisningen. Under tiden då vi har studerat på högskolan har vi genom givande 

diskussioner, teoretiska inslag och egna praktiska erfarenheter kommit fram till att ett 

laborativt arbetssätt enligt oss skapar mer engagerade och nyfikna elever som vill lära mer. 

Precis på detta sätt har de sex lärarna som ingick i den nuvarande studien uppfattat att det 
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färdiga laborativa materialet har påverkat deras elever i undervisningen. Lärarna beskriver 

sina elever som aktiva, engagerade och att de har haft en positiv inställning under arbetet med 

det färdiga laborativa materialet. Detta besvarar det som vi inledningsvis tog upp och 

funderade över, att eleverna måste få samtala, analysera, ifrågasätta och resonera kring 

matematik och har lärarna detta som utgångspunkt kan läraren skapa en mer varierad och 

balanserad undervisning. Detta stämmer överens med skolans uppdrag enligt Lgr11 att skolan 

ska främja elevernas harmoniska utveckling genom att erbjuda dem en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer (Skolverket, 2011b).  

7.5 Vidare forskning  

Som vi tidigare skrivit anser Skolverket (2003a) att en undervisning som utmanar 

kännetecknas av engagemang, upptäckarglädje, känsla, tanke och aktivitet hos både elever 

och lärare, vilket påverkar elevers lust att lära. Denna lust att lära anser vi gör att eleverna 

motiveras att uppskatta matematik som ett ämne, de fördjupar på så vis sina matematiska 

kunskaper och tar matematiken vidare ut i fortsatta studier och yrkesliv. Niss (1994) menar att 

om alla medborgare har fått en god och relevant matematikutbildning kommer detta att 

påverka samhällets funktion och utveckling. Under arbetet med denna forskning har vi i våra 

diskussioner ständigt återkommit till eleverna och deras kunskapsutveckling och lärande. Det 

vi har kommit fram till är att i en vidare studie hade det varit av intresse att undersöka hur det 

färdiga laborativa materialet påverkar elevernas lärande genom att fokusera studien på 

eleverna och inte, som i den här undersökningen, på lärarna.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt 

och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. 

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

eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. 

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva 

tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper 

om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge 

delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska 

begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och 

inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella 

samband i elevnära situationer. 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa 

enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för 

att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 

heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid 

addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med 

tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. Eleven 

kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande 

sätt. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska 

objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, 

massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. 
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Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt 

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

med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av 

undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att 

sortera och redovisa resultat. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val 

av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, 

geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i 

huvudsak hör till ämnet. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt 

genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets 

karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för 

enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt 

tillvägagångssätt. 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan 

även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak 

fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra 

enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter 

inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med 

tillfredsställande resultat. 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan 
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eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och 

bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt 

genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning 

till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande 

sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens 

rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt 

tillvägagångssätt. 

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda 

dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva 

olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande 

sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade 

resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god 

anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter 

inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med 

gott resultat. 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och 

använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med 

förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven 

föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta 

matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. 
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Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att 

välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. 

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och 

väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. 

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva 

olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I 

beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade 

resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med 

god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla 

rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och 

förändring med mycket gott resultat. 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska 

uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan 

eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och 

bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar 

eller breddar dem. 
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Bilaga 2 

Frågeformulär till det laborativa materialet 

Namn: 

Ålder: 

Klass och antal elever: 

Din inriktning: 

Antal år i yrket: 

 

1. Vad har du haft för syfte med dina tidigare laborativa lektioner inom tal i bråkform? 

 

2. Har du tidigare arbetat enligt de olika faserna – konkret, representativt, abstrakt och 

återberättande? 

 

Ge exempel och beskriv nedanför hur du har arbetat: 

Konkret: 

 

 

Representativt: 

 

 

Abstrakt: 

 

Återberättande: 

 

3. Hur använde du det färdiga laborativa materialet i din planering? 

 

 

Hur påverkade då detta din planering? 

 

 

Hur använde du det laborativa materialet i din undervisning? 
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Hur påverkade då detta din undervisning? 

 

Hur använde du det laborativa materialet i din bedömning? 

 

 

Hur påverkade då detta din bedömning? 

 

4. Hur uppfattade du det laborativa materialet med hänsyn till din planering? 

 

 

Hur uppfattade du det laborativa materialet med hänsyn till din undervisning? 

 

 

Hur uppfattade du det laborativa materialet med hänsyn till din bedömning? 

 

5. Vad saknas i det laborativa materialet med hänsyn till din planering? 

 

 

Vad saknas i det laborativa materialet med hänsyn till din undervisning? 

 

 

Vad saknas i det laborativa materialet med hänsyn till din bedömning? 

 

 

6. Skulle du arbeta mer laborativt i matematiken om du hade ett färdigt laborativt 

material i klassrummet? 

 

Varför? /Varför inte 

 

 

7. Har det laborativa materialet gett dig stöd i din planering? På vilket sätt? 
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Har det laborativa materialet gett dig stöd i din undervisning? På vilket sätt? 

 

 

Har det laborativa materialet gett dig stöd i din bedömning? På vilket sätt? 

 

 

 

8. Var det något som inte funkade? Vad var det? Beskriv även varför det inte funkade? 

 

9. Hur uppfattade du att du kunde arbeta enligt de fyra faserna konkret, representativt, 

abstrakt och återberättande med stöd av materialet? 

 

Beskriv och ge exempel: 

Konkret: 

 

 

 

Representativt: 

 

 

 

Abstrakt: 

 

 

 

Återberättande:  

 

 

10. Efter att du har arbetat med det laborativa materialet hur uppfattar du att: 

- Eleven använder matematiska begrepp som behövs för att prata om tal i bråkform? 

 

 

 

 

- Eleven samtalar och resonerar tillsammans med klassen/ med kamrat om hur de 

kommer fram till lösningar på sina uppgifter? 
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- Eleven uttrycker sig i skrift, bilder och symboler? 

 

 

11. På vilket sätt tycker du det färdiga laborativa materialet stämmer överrens med Lgr11, 

där utvecklingen av elevernas förmågor betonas, så som argumentera, resonera, 

diskutera, samtala, reflektera etc.? 

 

  

12. Hur ser dina matematiklektioner ut i allmänhet? 

 

 

13. Något du vill tillägga? 
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