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Sammanfattning Denna studie undersöker elevers erfarenheter av laborativt material. 

Syftet med denna studie var därför att utveckla kunskap om elevers 

perspektiv på arbetet med laborativt material i 

matematikundervisningen. Studiens två frågeställningar är: ”vilka 

erfarenheter har elever av laborativ matematik?” och ”vilka 

uppfattningar uttrycker elever om laborativ matematik?”. Metoden 

som valdes för studien var en kvalitativ ansats i form av intervjuer och 

kompletterande observationer. Då jag fokuserar på elevers 

erfarenheter och uppfattningar tar studien avstamp i 

livsvärldsfenomenologi. Genom intervjuerna kunde jag som forskare 

ta del av elevers berättelser om deras erfarna livsvärld. 

Dokumentationen skedde genom videoinspelningar som sedan 

transkriberades, tolkades och analyserades. Analysen resulterade i fyra 

teman: rolig och lättare matte, passande svårighetsgrad, rätt 

förutsättningar och abstrakt eller konkret. Studiens slutsats är att 

elever tycker arbetet med laborativt material är roligt och givande så 

länge det görs med rätt förutsättningar i deras ögon. 
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vägen har jag lärt känna nya människor och fått mycket ny kunskap som jag kommer bära 

med mig i framtiden. Det har varit en utmaning att skriva det här arbetet själv men min 

passion för ämnet och min viljekraft har hjälpt mig nå målet. Det som dock har hjälpt mest är 

alla styrkeord och all uppmuntran jag fått från mina handledare Tina Kullenberg och Viktor 

Aldrin, mina vänner och min familj. Jag vill tacka er alla och verkligen betona den styrka ni 

skänkt mig med era fina ord. Ett extra tack vill jag ge Tina Kullenberg för din tro på mig när 

jag själv tvivlade. Din stöttning och entusiasm är en stor förtjänst till att jag kunde genomföra 

studien.  
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Inledning  
Matematik är en viktig del av vår vardag. Varje dag hamnar du i situationer där matematiska 

kunskaper krävs. Det kan vara allt från att räkna priser i affären till att fördela timmar och tid 

när du ska göra något. Att bidra med dessa kunskaper och förbereda elever för vardagslivet i 

framtiden har därför blivit ett av skolans viktiga uppdrag (Skolverket, 2011b). I en 

kunskapsöversikt av Rystedt och Trygg (2010) framhävs dock att matematik i många fall 

anses vara svår att förstå sig på. En stor del av det beror antagligen på matematikens abstrakta 

ursprung (ibid). 

 

Nationalencyklopedins (1990) definition av ordet matematik: 

 

…en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling. …  

Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos 

 problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs. 

 tillämpbar i en mångfald situationer,… 

 

Malmer (2002) hävdar att många svenska elever har svårt för just ämnet matematik. Detta 

speglas i den senaste PISA
1
-undersökningen som visar att svenska elevers 

matematikkunskaper har försämrats (Skolverket, 2013). Forskning görs ständigt för att hitta 

orsaken till detta resultat och nya metoder prövas och uvecklas för att en förbättring ska kunna 

ske. Många forskare anser att ett arbetssätt som laborativ matematik kan vara ett steg mot en 

utveckling. Meningen med ett laborativt arbetssätt är att eleverna ges möjlighet att se, ta på 

och undersöka materialet och på så sätt använda flera sinnen samtidigt (Malmer, 2002).    

 

Rystedt och Trygg (2010) beskriver hur laborativt material kan göra det matematiska 

innehållet som lärs ut i skolan mer konkret.  Även internationell  forskning visar positiva 

resultat vid användandet av laborativt material både när det kommer till kunskapsutveckling 

och motivation (Moyer, 2001; Northon & Windsor, 2008; Thompson, 1992). Forskarna menar 

att materialet hjälper eleverna att befästa kunskapen då de får arbeta praktiskt. Från en tidigare 

gjord litteraturstudie (Pham & Lindström, 2014) visade det sig att många faktorer spelar en 

viktig roll när man använder laborativt material i matematikundervisningen. Dessa faktorer är 

saker som,  lärarens kompetens och  inställning till materialet eller ett väl genomtänkt syfte 

bakom användandet av materialet (ibid). När man söker på forskning om laborativ 

matematikundervisning hittar man mängder som handlar om elevers prestationer och lärarens 

kompetens/inställning. Jag har dock uppmärksammat en saknad av forskning som tar upp vad 

eleverna har att säga om detta arbetssätt.  

 

Utifrån mina erfarenheter som lärarstudent är matematik det ämnet eleverna har minst 

inflytande i. Lärarna har oftast redan planerat exakt vad som ska göras och hur det ska göras. 

Utifrån vad jag har sett är det enda eleverna i princip får uttrycka sig om är vem de ska arbeta 

ihop med och var de ska sitta under lektionen. Enligt en rapport av skolverket (2003) bidrar 

elevinflytande inom matematiämnet till ökad lust och motivation. För att varje lärare ska 

kunna öka elevernas lärlust och motivation krävs det en medvetenhet kring deras åsikter och 

inställningar till matematikundervisningen (ibid). Enligt mig är det därför viktigt för lärare att 

ta hänsyn till elevers åsikter kring arbetssätt och innehåll i matematikämnet. Utvärdering av 

                                                 
1
 PISA - Programme of International Student Assesment, en undersökning av 15 åriga elevers förmågor inom 

områdena matmatik, naturvetenskap och läsförståelse. 
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matematikundervisningen är ännu ett fenomen som jag har märkt inte sker speciellt ofta. 

Lärarna kan ibland fråga hur eleverna tycker lektionen har gått eller om de tyckte uppgiften 

var svår/lätt. Denna fråga får antagligen inte ett helt rättvist svar då oftast bara ett fåtal elever 

svarar och då endast med ett ”bra”, ”mm”, ”jodå”.  

Disposition  
Under denna rubrik förklaras hur studien är uppdelad och presenterad. I nästkommande 

kapitel har själva problemet och syftet med studien formulerats. Fortsättningsvis finns ett 

bakgrundskapitel där relevanta delar ur litteratur, tidigare forskning och styrdokument 

presenteras. Efter bakgrunden behandlas det teoretiskt perspektiv studien har tagit avstamp i. 

Detta kapitel är uppdelat i två delar: först redogörs för teoretiska grunder och därefter 

förklaras kopplingen till denna studie. I nästa kapitel, metodkapitlet, presenteras 

tillvägagångssättet för hela studien ingående. Det argumenteras även för de metodologiska val 

som gjorts, så som urval, hur datan samlats in och hur den sedan bearbetades. I metodkapitlet 

framgår det också vilka forskningsetiska principer studien förhåller sig till. Fortsättningsvis 

presenteras resultatet. Det är här de relevanta delarna av den insamlade datan presenteras.  

Både metod och resultat diskuteras sedan i ett diskussionskapitel som knyter an till det 

teoretiska perspektivet och till tidigare forskning. Till sist summeras studien och didaktiska 

implikationer betänks.   

Problemformulering och syfte 
De försämrade PISA-resultaten är ett tecken på att undervisningen i Sveriges skolor behövs 

utvärderas och utvecklas ytterligare. Enligt läroplanen har skolan i uppdrag att variera 

undervisningen, både i innehåll och i arbetssätt (Skolverket, 2011). För att eleverna ska 

utvecklas krävs det att matematikundervisningen är intressant och motiverande (Skolverket, 

2003). Laborativ matematik anses av många pedagoger i skolvärlden vara ett arbetssätt som 

kan bidra till en utveckling mot det bättre i matematikundervisningen (Rystedt & Trygg, 

2010). Dock är det i slutändan elevernas intresse och inställning till arbetssättet som spelar 

roll (Skolverket, 2003). Det saknas forskning som belyser området utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv. Lindström och Pham (2015) menar att i stort sett all forskning som deras 

studie refererade till enbart behandlade lärarstudenters eller lärares åsikter kring ämnet. I 

denna studie vill jag därför bidra med hur barn i skolan beskriver sina erfarenheter av 

aktiviteter med laborativt material. Vidare är det angeläget för alla verksamma 

matematiklärare att få en närmare bild av elevers erfarenhet kring ämnet.  

 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om elevers perspektiv på arbetet med 

laborativt material i matematikundervisningen. Genom studien kommer följande 

frågeställningar undersökas:  

 

 Vilka erfarenheter har elever av laborativ matematik? 

 Vilka uppfattningar uttrycker elever om laborativ matematik?  
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Bakgrund 
I det här avsnittet redogörs tidigare forskning, litteratur och styrdokument inom det aktuella 

området som är relevant för studien. Bakgrunden är uppdelad i underrubiker vilka tar upp det 

som är betydelsefullt i relation till studiens syfte och frågeställning.  

Begreppsdefinitioner 
Laborativt material har definerats på många olika sätt och finns i många olika variationer. I 

den här studien har jag valt att utgå från Rystedt och Tryggs (2010) definition.  De menar att 

laborativ matematikundervisning sker då elever får aktivt och praktiskt arbeta med material 

istället för att enbart räkna mentalt. Författarna delar även upp materialet i två kategorier, 

vardaligt och pedagogiskt. Det vardagliga materialet kan vara naturliga sakerna som stenar, 

pinnar, kottar, ärtor m.m. Det kan också vara material som är tillverkat av människan. Dessa 

kan vara saker som knappar, burkar, tändsstickor, pengar m.m. Till skillnad från det 

vardagliga materialet är det pedagogiska materialet tillverkat med ett matematiskt syfte. 

Exempel på pedagogiskt material är Cuisenaire stavar, multibaskuber, tiostavar,  m.m. Under 

de senaste åren har även digitala medel som datorer och surfplattor kommit att räknas som 

laborativt material (ibid). 

 

Abstrakt och konkret material är också begrepp som används frekvent i den här studien. När 

jag hänvisar till konkret material menar jag sådant material elever kan se, flytta runt och ta på. 

När jag däremot hänvisar till absktrakt matematik menar jag sådant som elever endast kan 

uppfatta i tankarna t.ex. tal i matteboken. Rystedt & Trygg (2010) förklarar att talen i 

matteboken kan sättas i en konkret situation, till exempel två äpplen plus två äpplen är 

tillsammans fyra äpplen. Men för att matematiken ska kunna vara tillämpbar i alla situationer 

finns det en abstrakt representation, det vill säga talet 2 + 2 = 4. Dessa två begrepp bör dock 

inte ses som två skilda koncept som inte går att koppla samman. Löwing (2006) menar att 

lärare kan använda konkretisering som ett verktyg för att lyfta fram ett absktrakt matematiskt 

innehåll, vilket händelsevis liknar Moyers (2001) definition av laborativt material:  

 

 

Manipulative materials are objects designed to represent explicity and 

concretely mathematical ideas that are abstract. 

 

(s.176) 

 

När man talar om laborativ matematik talar man ofta i termer av representationer (Rystedt & 

Trygg, 2010). En respresenation är ett objekt, en symbol eller en bild som konkretiserar det 

abstrakta i matematiken (ibid). Ett klassiskt exempel är när elever använder utklippta tårt- 

eller pizzabitar för att räkna bråktal. En tårtbit kan då till exempel representera en fjärdedel. 

Matematikundervisningen  
Undersökningar av skolverket (2003) visar att större delen av matematikundervisningen sker 

genom individuellt arbete i matteboken. Enligt skolverkets rapport är en vanlig modell i 

matemaikundervisningen att läraren har en traditionell genomgång på tavlan och sedan går 

runt och hjälper eleverna när de arbetar i sina matteböcker (ibid). Detta stämmer överens med 

mina egna erfarenheter från VFU-perioder. Rystedt och Trygg (2010) menar att en sådan här 

sorts undervisning ofta blir procedurbaserad och utan relevans. Att den här modellen är vanlig 

i svenska klassrum skvallrar om att eleverna inte har särskilt stort inflytande i undervisningen. 
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Det är ett välkänt fenomen att elever som får vara delaktiga i planeringen av både arbetssätt 

och innehåll blir mer motiverade och får en större lust att lära (Skolverket, 2003).  

 

Rystedt och Trygg (2010) talar om hur laborativt material kan få en viss status i ett klassrum. 

Denna status kan påverkas både av elevernas och av lärarens inställning till materialet. 

Inställningarna till materialet och dess status bestämmer i sin tur hur det laborativa materialet 

används i klassrummet. Moyer (2001) använder sig av begreppet ”rolig matte” när hon 

förklarar att vissa lärare enbart använder materialet vid dessa tillfällen. Men rolig matte menar 

hon tillfällen som till exempel kortare pauser eller i slutet på lektionen. Vid sådana här 

tillfällen används materialet enbart med syftet att ha roligt och därför läggs ingen vikt på 

något matematiskt innehåll. I studien av Moyer (2001) framkom det att lärare tyckte att 

laborativt material inte kunde användas om eleverna skulle lära sig någon ”riktig matte”. 

Rystedt och Trygg (2010) menar att detta kan bero på att lärare är rädda för kaos eller 

missförstånd och gärna vill känna kontroll över undervisningen. Denna rädsla kan leda till 

undervisningstillfällen där laborativt material används men dock på ett alltför kontrollerat sätt 

så eleverna inte får chans att laborera själva (ibid). I båda dessa extremfall förlorar det 

laborativa materialet sitt syfte, det vill säga att ge eleverna möjligheten att lära genom att 

undersöka och skapa egna erfarenheter i matematikundervisningen.  

Det laborativa materialet 
Rystedt och Trygg (2010) argumenterar för- och nackdelar med de olika materialen. De 

menar att å ena sidan är eleverna vana vid det vardagliga materialet och därför behövs ingen 

tid läggas på att introducera och lära känna det. Å andra sidan kan den sortens material skapa 

störningar hos eleverna till skillnad från det matematiska materialet som är skapat enbart i 

matematiskt syfte (ibid).  

 

Som tidigare nämnt rekommenderar Löwing (2006) lärare att använda sig av konkretisering 

för att synliggöra den mer absktrakta matematiken. Likt Löwing menar Rystedt och Trygg 

(2010) att lärare bör bygga en bro mellan det konkreta och det abstrakta. Författarna 

sammanfattar en metod i fyra steg som lärare kan arbeta på för att underlätta övergången från 

en konkret förståelse till en mer abstrakt. Det första steget är att eleverna arbetar helt konkret 

med laborativt material. Det andra steget är ett halvkonkret arbetssätt där det laborativa 

materialet byts ut mot bilder som representerar det matematiska innehållet. Det tredje steget är 

att eleverna får arbeta halvabstrakt där representationerna inte är bilder av föremål utan 

istället symboler, som till exempel cirklar eller streck. Det sista steget är förstås det abstrakta, 

där eleverna räknar med hjälp av mer formella symboler och räknelagar. Författarna 

framhäver att detta är en metod som ska gå i en oavbruten följd för att de matematiska 

kunskaperna ska befästas (ibid).   
 

Malmer (2002) påstår att många svenska elever har svårt för matematik, vilket kan bero på att 

de har svårt att förstå matematikens abstrakta natur. Hon menar att en vanlig lösning är att 

lärare och pedagoger låter dessa elever arbeta med laborativt material. Rystedt och Trygg 

(2010) framhäver dock en problematik med att göra det laborativa materialet enbart 

tillgängligt för de elever i behov av extra stöd. När detta sker kan det laborativa materialet få 

en status som kopplar det till låga prestationer. Det i sin tur kan leda till att de andra eleverna i 

klassen inte vill använda materialet (ibid). Malmer (2002) vill ändå påpeka att användandet av 

laborativt material är ett effektivt sätt att anpassa undervisningen utefter varje elevs 

individuella behov.  
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Lärarens roll 
Den här studien inleddes med att påpeka att alla människor behöver matematiska kunskaper 

för att klara sig i samhället och vardagen. Att lärare bör koppla matematiken i skolan till 

vardagen är förankrat i läroplanen (Skolverket, 2011b):  

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola… 

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

 (s.13) 

 

Rystedt och Trygg (2010) beskriver att läraren har en viktig roll i arbetet med laborativt 

material. De menar att materialet i själva verket är dött och behöver en kunnig person som ger 

det sitt matematiska värde. Även Nilsson (2005) poängterar att eleverna inte lär sig 

automatiskt enbart för att läraren har bidragit med materialet. Han menar likt Rystedt och 

Trygg att det är lärarens roll att ge materialet dess mening och engagera eleverna på ett sätt 

som leder till utveckling och lärande. I arbetet med laborativ matematik är det viktigt att 

läraren har ett tydligt syfte och mål. Målet borde inte vara laborationen i sig, utan det 

matematiska innehållet som ska läras ut (Skolverket, 2011a)  

 

En annan viktig del i lärarens arbete är att vara öppen för att elever kan ha olika tolkningar av 

representationer inom matematiken (Malmer, 2002). Laborativt material, symboler, bilder 

m.m. kan ha olika mening för olika elever och de kan använda och tolka dem på olika sätt. 

Vidare menar Malmer att lärarens öppenhet kring detta kan vara extra viktigt när det kommer 

till elever i behov av stöd. Eleverna ska kunna känna att de får använda det material och de 

representationer som fungerar bäst för just dem (ibid).  

 

Skolverket (2003) framhäver dock att det inte är enbart lärarens roll som påverkar hur 

motiverade eleverna är i matematikundervisningen, utan även eleverna och deras intresse. 

Situationer har uppmärksammats där elever visar en lärglädje och ett engagemang för 

matematiken. I dessa situationer har det utmärkande varit att eleverna fått använda både kropp 

och kognition. Det är däremot lärarens ansvar att se till att själva arbetssättet och målet är två 

skilda saker (Skolverket, 2011a). Många tror att målet med att använda laborativt material är 

att aktivera eleverna. Egentligen är det enbart ett arbetssätt och målet är att få eleverna att 

förstå det matematiska innehållet materialet behandlar (ibid). Enligt min erfarenhet är dock 

aktiva och engagerade elever ofta ett positivt resultat av detta arbetssätt. Enligt forskning ökar 

elevers engagemang om de får inflytande i undervisningens innehåll och arbetssätt. Ju mer 

delaktiga eleverna känner sig desto större motivation får de till lärande.  

Teoretisk utgångspunkt  
Under denna rubrik presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet är uppdelat i 

underrubrikerna livsvärldsfenomenologi, där det teoretiska perspektivet och dess ursprung 

beskrivs, och eleven – den levda kroppen, där teorin mer specifikt förklaras i förhållande till 

den här studien.  

Livsvärldsfenomenologi 
Denna studie har sin utgångspunkt i det livsvärldsfilosofiska perspektivet som har ett 

existentiellt fokus på lärande. Begreppet livsvärld har sitt ursprung hos det fenomologiska 

perspektivet och filosofen Edmund Husserl (Bengtsson, 1999). Bengtsson förklarar att inom 
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fenomologisk forskning tittar man på ett fenomen, så som det upplevs av någon. Att göra 

saker (fenomen) rättvisa är därmed vägledande ord för denna inriktning (ibid). Husserl 

utvecklade livsvärldsbegreppet då han kom fram till att vetenskapen hade förlorat sin 

koppling till människors liv. Han hävdade att vetenskapens objektivitism uppfattade världen 

som en värld i sig, utan någon relation till människorna som lever i den. Genom ett 

livsvärldsperspektiv ses världen som något som upplevs i relation till ett subjekt, den är så 

kallas subjekt-relativ. 

 

Inspirerad av Husserl vidareutvecklade filosofen och forskaren Merleau-Ponty 

livsvärldsbegreppet och bröt med sin föregångare på ett avgörande vis. Det ligger dock 

utanför ramarna att redogöra för deras filosofiska skillnader här. Merleau-Ponty (1989) såg 

kroppens roll för kunskap och vetande som avgörande. Med detta ville han ifrån en 

mentalistisk, kognitiv syn på människors existens. Den handlar inte endast om att tänka, utan 

om att uppleva sin omvärld och sitt liv på ett kroppsbundet vis (Bengtsson, 1999, 2001, 2015; 

Merleau-Ponty, 1989). Vi ser inte på våra liv utan är i våra liv, skulle man kunna formulera 

det, i denna anda. Inte heller fungerar hjärnan utanför kroppen eller oberoende av en livsvärld 

(Bengtsson, ibid.). Merleau-Ponty (1989) såg varje levande kropp som subjekt för våra 

upplevelser och erfarenheter. Även lärande är ytterst förkroppsligat (Bengtsson, 2015). Istället 

för begreppet livsvärld kallar Merleau-Ponty det för ”vara-till-världen” och menar då att den 

levda kroppen inte är ett subjekt som enbart existerar i världen utan istället upplever fenomen 

vänt till världen (Bengtsson, 1999).  

 

Bengtsson (1999, 2001) framhåller att Merleau-Ponty ser den levda kroppen i ett socialt 

sammanhang - integrerad i sin livsvärld. Den levda kroppen befinner sig i ett intersubjektivt 

och dialogiskt förhållande med allt vi möter i den upplevda världen, inklusive andra levda 

kroppar (Segolsson, 2011). I och med den levda kroppens förhållande till andra levda 

kropparna menar Merleau-Ponty att livsvärlden alltid är delad, d.v.s aldrig privat. Det betyder 

också att forskare som studerar ett fenomen alltid är en del av samma livsvärld, då det är 

omöjligt att ha en extra kropp som isåfall skulle behöva vara osynlig (Bengtsson, 1999).   

Eleven – den levda kroppen  

Bengtsson (2015) hävdar att i klassrumsundervisning tar inte läraren någon märkbar hänsyn 

till elevernas kroppar. Eftersom klassrummet är en lärmiljö ligger fokus automatiskt på 

elevernas kognition. Det kan dock diskuteras om man kan tala om kropp och själ var för sig. 

Vidare menar nämligen Bengtsson att när man tänker, ser eller hör något gör man det med den 

fysiska levda kroppen. När vi lär oss nya saker eller skaffar nya erfarenheter förändras också 

något inom oss. Inget vi människor gör är oberoende av vår kroppsliga existens. Elevernas 

kroppar är det som bestämmer förutsättningen för att lära sig. Saker som kan påverka elevers 

förutsättning kan vara sådant som finns och sker runt omkring dem, antingen fysiskt eller 

emotionellt. Elevers förutsättningar för att lära sig kan bli sämre om de till exempel är trötta, 

eller hungriga. Hur kropparna är placerade i klassrummet har också en påverkan på eleverna 

och deras lärande.  

 

Med utgångspunkt i livsvärldsteorin undersöker denna studie elevers erfarenheter av laborativ 

matematikundervisning, det vill säga hur de berättar om sina erfarenheter kring denna. 

Intervjuer har genomförts där eleverna är subjekten - de levda kropparna - som berättar om 

sina uppfattningar kring laborativ matematik. Intervjuerna var sociala sammanhang där både 

elever och forskare är levda kroppar som interagerade i förhållande till varandra. Genom 
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intervjuerna fick jag som forskare ta del av elevernas berättelser om deras upplevda livsvärld 

och erfarenhet.  

Metod 
I kommande avsnitt presenteras och argumenteras för  de metodologiska val som gjorts under 

studien. För att tydliggöra processen redogörs metodavsnittet i fyra olika underrubriker urval, 

etiska ställningstaganden, datainsamling, databearbetning, transkribering, analysmetod samt 

validitet. 

Urval 
Det urval som gjordes kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver 

detta typ av urval som att forskaren av en tillfällighet råkar ha tillgång till medverkande 

personer och på så vis har möjlighet att samla in data till studien. Under en annan 

högskolekurs skulle jag spendera fem veckor på en verksamhet och hade därför möjlighet att 

utföra min studie i den aktuella klassen i praktiken. I studien deltog totalt tolv elever i årskurs 

fem. De elever som fick chans att delta i undersökningen var endast de vars föräldrar hade 

givit sitt godkännande via en samtyckesblankett. Femton blanketter lämnades in från början. 

Under första tillfället blev det dock ett bortfall på tre elever och under nästa blev det 

ytterligare fem bortfall då endast sju elever ville/kunde vara med på intervjuerna.  

 

Etiska ställningstaganden 
Bryman (2012) beskriver vikten av att förhålla sig till vissa etiska principer för att skydda 

individer när man utför en samhällsvetenskaplig forskning. Därför har jag som forskare, under 

hela studien, förhållt mig till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa 

principer innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. För att följa informationskravet informerades både elever och vårnadshavare 

genom ett brev där syftet med undersökningen och dess dokumentation förklarades. I brevet 

fanns också en talong där vårdnadshavarna fick möjlighet att underteckna sitt samtycke till 

barnets medverkande , vilket samtyckeskravet kräver. Innan undersökningen genomfördes 

blev eleverna tydligt muntligt informerade om undersökningens syfte och genomförande. 

Samtidigt följdes även nyttjandekravet då de medverkande fick veta att all insamlad data 

skulle förstöras när det använts klart. För att till sist upprätthålla konfidentialitetskravet 

informerades eleverna att både de och skolan kommer förbli anonyma under hela 

undersökningen och framställningen av studien.  

 

Innan tillfället då dokumentationen skulle ske blev eleverna frågade ännu en gång om de var 

säkra på sin medverkan. Det tydliggjordes även att eleverna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan om de ville. En viss finkänslighet krävdes då Bjørndal (2005) menar att 

videoinspelning, som användes som dokumenationsverktyg i denna studie, kan uppfattas som 

mer närgånget än andra former av dokumentation. Därför gavs de medverkande extra 

uppmärksamhet av mig som forskare under filmandet ifall någon skulle visa teckan på 

obehag.   

Datainsamling 
Metoden som valdes för att kunna få svar på denna studie var kvalitativa intervjuer 

kompletterade av observationer. Kvale (1997) menar att intervjuer är en passande 
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forskningsmetod när man som i denna studie vill ta del av den medverkandes erfarenheter av 

sig själv och sin livsvärld.  Både observationerna och intervjuerna dokumenterades med hjälp 

av videoinspelningar. Rönnerman (2012) påpekar att videoinspelning som verktyg är bra vid 

datainsamling då forskaren får möjlighet att titta på materialet om och om igen när det sedan 

ska transkriberas och analyseras.  

 

Vid det första inspelningstillfället skulle eleverna arbeta med problemlösning i grupper. Vid 

detta tillfälle blev det tre bortfall, av de femton som lämnade in blanketten, då två elever var 

sjuka och en ledig. De nio eleverna som var där delades slumpmässigt in i grupper om tre. 

Uppgiften handlade om en bonde som skulle ställa in sina djur på olika sätt i hans lada (se 

bilaga A). Till uppgiften hade jag därför klippt ut små ”djur” i papper med olika färger som 

eleverna skulle få använda. Om eleverna ville och kunde, gick det givetvis lösa uppgiften utan 

materialet också om de ville och kunde.  I instruktionerna till uppgiften fick eleverna reda på 

att 3 hönor tog lika mycket plats i ladan som en gris och på samma sätt tog två grisar lika 

mycket plats som en ko. Med andra ord kan man säga att en höna var en tredjedel av en gris 

och en gris var en andradel (hälften) av en ko. Djuren klipptes ut i centimeterrutat papper för 

att ännu tydligare illustrera detta samband (se bild 1)  

 

 

 
 

Bild 1. Laborativt material till problemlösningen ”Harrys Bondgård” 

 

 

Vid det andra inspelningstillfället fick eleverna delta i intervjuer som baserades på det 

material dem arbetat med i första tillfället. Alla elever som närvarade den dagen blev 

tillfrågade och sju av de tolv som spelats in första gången svarade ja. Till intervjuerna blev 

eleverna indelade i könshomogena grupper. Detta val baserades på mina förkunskaper om 

klassen och iakktagelsen att eleverna vågar prata mer fritt och ärligt när de är med kompisar 

av samma kön. Som tidigare nämnt ser livsvärldsteoretiker på intervjuer som ett socialt 

sammanhang där forskare och deltagare integrerar i en dialog. Inom livsvärldsperspektivet 

kallas detta för intersubjektiva samtal (Bengtsson, 1999). För att få ut så mycket som möjligt 

från det intersubjektiva samtalet valde jag att göra en semistrukturerad intervju. Bryman 

(2011) förklarar att en semistrukturerad intervju grundas på förberedda frågor (se bilaga B) 

men en öppenhet och flexibilitet i samtalet finns för att den medverkande ska få sin röst hörd.  

Databearbetning 
Analysmetoden för denna studie är inspirerad av innehållsanalys, då den insamlade datan har 

induktivt sorterats och analyserats. Bryman (2011) förklarar att en induktiv analys innebär att 
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man som forskare först tittar på datan och hur den förhåller sig till bakomliggande syfte. 

Slutsatsen dras sedan genom att koppla teori till den upplevda praktiken (ibid). Som tidigare 

nämnts har all datainsamling dokumenterats genom videoinspelningar.  

 

Från det första undersökningstillfället då eleverna arbetade med laborativt material gjordes ett 

urval som var relevant till studien. Videoinspelningar som var otydliga på grund av stök, prat 

och annat buller i bakgrunden sorterades bort. Urvalet resulterade i två inspelningar som var 

15 minuter vardera. Dessa två filmklipp har sedan transkriberats. Det andra 

undersökningstillfället då eleverna medverkade i intervjuer transkriberades all insamlad data. 

Även dessa inspelningar sorterades och bullriga frekvenser valdes bort. Frekvenser under 

intervjun där elever kom ifrån ämnet och istället började prata om till exempel kläder eller 

husdjur sorterades också bort. Efter denna sortering valdes 10 minuters videoinspelning ut till 

analysen.  

Transkribering  

För att kunna göra en analys av den utvalda datan gjordes en transkribering. Norrby (2004) 

beskriver transkribering som en överföring från tal till skrift. Transkriberingen gjordes i en 

enkel form som kallas för bastranskribering. Norrby (2004) menar att en bastranskribering är 

att föredra när man ska göra en ytligare transkription av mycket material. Det är en studies 

syfte och frågeställning som bestämmer vilken sorts transkribering som krävs (ibid). Eftersom 

syftet med denna studie är att utveckla kunskap om elevernas perspektiv ansåg jag att en 

bastranskribering räckte för att få ett resultat. Transkriberingen består av allt som yttrades i 

videoinspelningarna av eleverna samt mig som forskare/intervjuare. Utöver det som yttrades 

antecknades också pauser och intressanta gester. Nedan förtydligas transkriberingsmetoden i 

en tabell.  

 

Tabell 1. Transkriptionsnyckel 

 

Fet stil 

 

Elever pratar 

 

Kursiv stil 

 

Intervjuare pratar 

 

… 

 

Paus 

 

Parentes 

 

Iakttagelser av gester och dylikt 

 

 

Analysmetod  

Först analyserades intervjuerna. Detta för att kategorisera den data som möjligtvis kan svara 

på studiens frågeställningar; vilka erfarenheter har elever av laborativ matematik och vilka 

uppfattningar uttrycker elever om laborativ matematik. Data som var snarlik eller som 

handlade om samma ämnen och begrepp skapade en kategori. Det kunde också vara data som 

rörde samma fråga men som var motsägande varandra. Exempelvis när en elev tyckte det blev 

lättare att hålla koll på allt med hjälp av materialet, medan en annan elev tyckte att materialet 

istället gjorde uppgiften rörig.  
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När datan sorterades in i de olika kategorierna markerades de med en speciell färg. All data 

med samma färg skapade sedan tillsammans ett övergripande tema. Dessa teman har som mål 

att svara på studiens frågeställningar och strukturarar även upp det kommande kapitlet där 

resultatet av analysen presenteras. I analystabellen nedan visas de olika kategorierna med 

respektive färg, några exempel från transkriberingen och de teman de tillsammans har skapat.  

 

Tabell 2. Analystabell 

Under-

kategorier 

Roligt/tråkigt 

 

Lättare/svårare 

 

Använda 

händerna 

 

Experimentera  

 

Uppgifters 

svårighetsgrad   

 

Nivå  

 

Behov 

 

Ålder 

 

Årskurs 

Väder  

 

Tyngd 

 

Storlek  

 

Placering 

 

Utseende  

 

Rörigt  

 

Användningsområde 

 

Huvudräkning 

 

Flytta/lägga/ 

placera 

 

Skriva/sudda 

 

Räkna 

 

Exempel ”Det kändes 

som att då 

skulle det bli 

såhär 

jättejobbigt och 

sen..aah..direkt 

så blir det 

jättekul...” 

 

”I fyran brukade 

jag använda 

pengar ganska 

ofta också . Men 

då använde...då 

jobbade vi lite 

med sånna typ 

tal och sånt 

som..” 

”När hon lägger 

 fram dom använder 

vi dom.” 

 
”Att man måste ha  

sånna små bitar..  

För vissa har inte så  

liksom..pilliga  

händer.” 

”Men det blev 

lättare för att 

då kunde man 

experimentera 

och inte sudda 

allt.. Man 

kunde flytta 

runt och göra 

om utan att 

behöva sudda. 

Det var lättare 

för att inte 

behövde 

skriva sitt.” 

 
Tema 

Rolig och 

lättare matte? 

 

Passande 

svårighetsgrad  

 

Rätt 

förutsättningar 

 

Konkret 

eller 

abstrakt  
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Validitet  

Att använda videoinspelning som insamlingsmetod höjer arbetets validitet. Rönnerman (2012) 

menar att videoinspelning är ett fördelaktigt verktyg i den bemärkelsen att det underlättar för 

forskaren senare i analysprocessen. Detta för att det förstärker minnet av vad man har sett och 

att man kan titta på materialet flera gånger, spola tillbaka, pausa, höja volymen osv. På så sätt 

går inget som sägs eller sker förlorat, som det till skillnad kan göra när man gör 

dokumentationer i form av anteckningar.  Däremot är det precis som med all forskning 

omöjligt att vara helt objektiv. Trots att videoinspelning får med det mesta kan man aldrig få 

en exakt bild av vad som egentligen sker. Bengtsson (1999) menar att om man som i denna 

studie vill få reda på personers erfarenheter och uppfattningar måste man som forskare lita på 

att det som berättas är personens ärliga åsikt. Inom livsvärldsperspektivet säger man att 

intervjuaren intar rollen som upptäcksresande. Vilket innebär att forskaren har en öppenhet 

och lyhördhet och låter sig utsättas för den andres livsvärld genom berättelsen (ibid). Detta är 

oerhört viktigt för att kunna göra personens berättelse rättvisa, eftersom analysen kommer att 

präglas av forskarens personliga uppfattning och tolkning.  

Resultat 

Här presenteras de teman som framgick ur analysen av datan. De fyra teman som resultatet 

består av är: rolig och lättare matte?, passande svårighetsgrad, rätt förutsättningar och 

abstrakt eller konkret. Samtliga teman har framkommit med syftet som grund och målet att 

kunna svara på de ställda forskningsfrågorna.  

Rolig och lättare matte? 
Ett av de genomgående teman under intervjuerna var att eleverna pratade om arbetssättet som 

kul eller roligt. Eleverna fick frågan hur de kände när de fick veta att de skulle arbeta med det 

laborativa materialet. Då svarade flera av dem att de tyckte det såg svårt men kul ut. Vissa sa 

även att de inte använda materialet först och att de tyckte det var överflödigt. När de däremot 

hade börjat läsa instruktionerna och lösa uppgiften fick de lite förändrad uppfattning. De 

upptäckte att materialet inte var så krångligt utan mer av en hjälp. Nedan visas elevernas 

spontana svar på den ställda frågan. 

 

Nina:  Hur tyckte ni att det kändes när ni fick..när ni såg dem här..när ni 

såg att ni skulle jobba med dem?  

Belinda:  Oj.. 

Anna: Svårt.. 

Daniella:  Svårt.. 

Belinda:  Kul! Men jag kände bara Oj..Det här kan bli ett problem 

Daniella:  Både svårt med roligt 

Nina: Mmm..  

Belinda: Det kändes som att då skulle det bli såhär jättejobbigt och 

sen..aah..direkt så blir det jättekul...  
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Som en naturlig följd ställdes frågan ”vad var det som var kul?”. Då blev svaren att det var 

kul att göra något annorlunda, hålla på med materialet, limma och klistra. En av eleverna 

tyckte det var roligt till skillnad från att ”bara räkna tal och sånt”, vilket förmodligen kan 

tolkas som mer abstrakta tal i matteboken. Dock var det inte enbart positiva svar. Det 

uttrycktes också vissa negativa sidor till användandet av materialet. Vissa elever menade att 

det kunde bli lite rörigt bland allt material. Det kunde vara problematiskt när man arbetade i 

grupp att hålla reda på vem som gjort vad. I exemplet nedan påpekar några av killarna en 

viktig aspekt, nämligen materialets storlek.  

 

Felix:  Det enda jag tyckte va lite tråkigt va att det va så himla pilligt.  

Erik:  Aaah, det var det faktiskt.  

Felix:  Att man måste ha sånna små bitar.. För vissa har inte så 

liksom..pilliga händer.  

Gustav:  Hehe inte jag. (Lägger fram handen på bordet)  

 

Genomgående i intervjuerna använder eleverna även ordet lättare när de talade om materialet. 

De var alla överens om att det blev lättare att lösa uppgiften med hjälp av materialet. Några av 

dem reflekterade också över att de antagligen inte hade kunnat lösa uppgiften utan materialet 

som hjälpmedel. När frågan ”Hur kändes det att lösa uppgiften med hjälp av 

materialet?”ställdes blev några av svaren så här:  

 

Erik:  Mycket lättare.  

Gustav:  Aah.  

Nina:  Mm 

Felix:  Lite lättare faktiskt.. 

Erik:  Aaah. Att räkna i huvudet kan va ganska svårt ibland.  

Felix:  Aah, man har liksom koll på vad det är man ska jobba med.  

 

I videoinspelningen kan man se att Felix, under sitt sista citat ovan, gestikulerar med händerna 

över bordet. Detta för att visa på att man fick en större överblick av vad man gjorde och som 

han säger ”man har koll på” vad det är man gör. Nedan uttrycker en av eleverna också att det 

blev lättare att arbeta med materialet då man kunde pröva sig fram på ett annat sätt än man 

kan när man skriver i ditt häfte.   

 

Anna:  Men det blev lättare för att då kunde man experimentera och 

inte sudda allt.. Man kunde flytta runt och göra om utan att 

behöva sudda. Det var lättare för att man inte behövde skriva 

sitt. 

 

Några av eleverna höll däremot inte med Anna då de uttryckte att de saknade penna och 

papper. De menade att det blev svårare att räkna ut uppgiften eftersom de inte såg talet 
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framför sig. I exemplet nedan framgår det tydligt att Gustav var en av eleverna som föredrog 

att skriva ned hans uträkningar.  

 

Gustav:  Ja, jag har ju lättare för att o se talet iallafall.. 

Felix:  Mmm.. när man ser.. 

Gustav:  Om jag ser talet kan jag räkna ut det.  

 

Nästa exempel är från observationerna som gjordes när eleverna fick arbeta med materialet. I 

exemplet syns det tydligt att Gustav skrev ner allt gruppen gjorde medan Lucas (en annan elev 

i gruppen) räknade allt direkt genom att peka på materialet.  

 

Lucas :  Och sen en, två (räknar hönsen)..Nej, det räckte inte till en till!  

Gustav:  Vänta, mm, men då får vi göra så här. Jag har en idé...men jag 

måste bara skriva.. två är lika med..            

Lucas:  Nä men det blir...det går inte.. med fler tror jag.. en, två.. sex 

(räknar korna) 

Gustav:  Jo, vänta, jag ska bara visa.. två minus tre och då är det tre 

kvar, minus två, då är det en kvar  

 

Någon minut senare i videon inser Gustav och Lucas att de kommit fram till samma svar fast 

på två olika sätt.  

Passande svårighetsgrad  
Situationen ovan med Gustav och Lucas är ett bra exempel som visar att alla individer är olika 

och lär sig på olika sätt. Detta betyder också att alla individer har olika behov och 

förutsättningar när det kommer till lärande. Två av eleverna som deltog i intervjun är 

högpresterande och båda uttryckte att de väldigt sällan använde materialet under 

matematiklektionerna. Däremot var alla elever, oavsett vilken nivå de ligger på, överens om 

att materialet var bra att använda när uppgifterna var lite klurigare. Däremot menade dem att 

det var överflödigt vid lättare tal. Nedan är exempel på när eleverna talar om sitt användade 

av laborativt material.  

 

Belina:  Jag tycker om det.  

Anna:  Det är ju bra, men ibland är det bara i vägen. Ibland kan det 

vara sådär när det är för enkla tal så blir man förvirrad..  

Nina:  Så när det är enkla tal är det lättare att inte använda materialet?  

Anna:  Aah, för ibland blir man såhär..eeehm.. (Tittar fram och tillbaka 

på bordet som om hon är förvirrad).. What!  
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Erik:  I fyran brukade jag använda pengar ganska ofta också..Men 

då använde...då jobbade vi lite med sånna typ tal och sånt.. 

Nina:  Mmm.. Och då blev det lättare o använda pengarna eller?  

Erik:  Aah det blev mycket lättare..  

Felix:  Jag själva brukar inte använda det så ofta.. 

Gustav:  Inte jag heller.. 

Nina:  Varför gör du inte det då?  

Felix:  För jag tycker jag kan dom talen väldigt bra..  

Gustav:  Mmm.. 

Felix :  Jag kan dom flesta talen..  

Nina:  Aah. För ni vill inte använda det när det är för lätta..asså för lätta 

tal? 

Felix:  Nää då behöver man inte... 

Erik:  Näää då är det bara onödigt att dra fram det liksom.. 

Felix:  Jaa..Dra fram en hel låda med massa pappersbitar som bara 

typ.. 

Erik:  När man typ löser det på några sekund..  

Felix:  Ja, typ ett plus ett liksom.. ”åhh hur mycket är ett plus ett? Jag 

måste ta en sån, å var hittar jag det liksom?”  

 

I udragen ovan berättar Erik att han ofta använde sig av pengar när han räknade matematik i 

årskurs fyra. Felix menar att han inte använder materialet särskilt ofta eftersom han känner att 

han kan de flesta talen väldigt bra. Att Erik använde pengar mycket i årskurs fyra kan vara ett 

tecken på att hans abstrakta uppfattningsförmåga var något outvecklad då. Medan Felix som 

känner att han inte har problem med att lösa talen de räknar i årskurs fem kan ha en mer 

utvecklad förmåga att uppfatta det abstrakta i matematiken.  

 

Rätt förutsättningar 
I intervjun tog eleverna upp många faktorer som är viktigt att ta hänsyn till när man arbetar 

med laborativ matematik. Materialets storlek har redan nämnts, men ytterligare saker som 

kom på tal var materialets förvaring i klassrummet, materialets tyngd och vädret (om man 

vistas utomhus). Eleverna menade att materialet inte användes om inte läraren plockade fram 

det eller rent av delade ut det till dem.   

 

Nina:  Ah . Brukar ni använda det här materialet som Ylva (läraren) 

lägger fram nån gång på lektionerna?    

Cecilia:  (Skakar på huvudet) 
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Anna:  När hon lägger fram dem använder vi dem.  

Daniella:  När jag är här inne (grupprummet) använder jag det varje 

gång.  

Nina:  Mm.  Känner du att det hjälper dig? 

Daniella:  Ja.  

I citatet ovan ser vi att Anna använder materialet enbart när läraren lägger fram det. Daniella 

som däremot brukar sitta största delen av veckans matematiklektioner inne i grupprummet 

med en specialpedagog, använder materialet varje gång hon är där inne. Vidare berättar en 

annan elev att hon inte vågar hämta och använda materialet eftersom hon sitter längst bak i 

klassrummet.  

 

Belinda:  Jag känner att jag vet inte om jag vågar att.. vågar gå fram och 

ta materialet för att.. det brukar jag inte alltid våga.  

Nina:  För att det känns som..  

Belinda:  Alla ska stirra på mig.. och det vill jag inte.  

Nina:  Är det när Ylva tar fram materialet då eller när det ligger i 

lådan..eller är det alltid?  

Belinda:  När det ligger i lådorna. Jag gillar inte att såhär..gå fram, 

öppna, ta, stänga, och gå tillbaka. Jag sitter liksom längst bak. 

Nina:  Men om det ligger framme, uppe på bänken?    

Belinda:  Ah 

Nina:  Går du fram och tar det då eller?  

Belinda:  Mm.. Då kan jag tänka mig att gå fram, men har aldrig gjort 

det.  

Nina:  Nee.  Hade det hjälpt om Ylva kom och la det på din bänk?  

Belinda:  Aah. Det brukar hon göra.  

 

Eleverna uttryckte också svårigheter när det kom till materialets tyngd. De menade att om 

man andades på materialet blåste det iväg. Denna händelse kan man också se flera gånger i 

videoinspelningarna av eleverna när de arbetade med materialet. När eleverna skrattade eller 

andades ut hastigt blåste materialet iväg och blandades runt så de fick börja om.  

 

Nina:  Men var det nått som gjorde att det blev svårare att jobba med 

materialet? 

Felix:  Det var pilligt mest, och sen att vissa delar inte liksom inte 

passade..och dom är väldigt lätta så dom kan blåsa iväg.  

Gustav:  Mmm..  
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Felix:  Om man bara andas lite.. (Blåser).. Då åker dem iväg väldigt 

lätt.. 

I vissa fall uttryckte eleverna att det tar längre tid att använda materialet när de ska räkna 

matematik. Men i andra fall uttryckte eleverna att det gick snabbare att räkna med hjälp av 

materialet.  

 

Belinda:  Ja, jag brukar göra såhär. När jag har klossar, så brukar jag 

lägga först i en så att det är en i varje hög, sen fortsätter jag 

göra det tills det tar slut.  

Nina:  Mm.  

Belinda:  Det tycket jag hjälper. Fast det kan ta lite tid.  

Nina:  Men gör det nått då? 

Belinda:  Nää.  

 

 

Nina:  Aah. Om ni får bara säga en sista mening om vad ni tycker om att 

använda sånt här material..på mattelektionerna.  

Erik:  Väldigt bra! (visar tummen upp) 

Felix:  Bättre koll på talet. 

Erik:  Det går snabbare.  

Gustav:  Aaah. Man har bättre koll på det  

Erik:  Och det gick mycket snabbare att räkna ut.  

Alla:  Mmm.. (Nickar) 

 

Dessa två utdrag ovan är exempel på hur elever lär sig på olika sätt. Vissa elever tycker det är 

smidigt och går snabbare att använda materialet när de ska lösa en uppgift. Medan vissa 

elever tycker det tar lång tid att använda laborativt material men att det är ett bra verktyg 

ändå.  

Abstrakt eller konkret 

Flera av eleverna pratade under intervjun om att hålla talet i huvudet. De uttryckte också som 

tidigare nämnt att materialet gjorde att de hade en bättre översikt över uppgiften och deras 

uträkning. Det kan tolkas som att när de pratar om att ha saker i huvudet menar de att 

matematiken är mer abstrakt, medan materialet var mer konkret.  

 

Erik:  Jag vet inte exakt om jag hade räknat ut det utan dem.. Vissa.. 

Felix:  Mm..det hade iallafall vart svårare.. 

Erik:  Ah, det hade vart ganska svårt.. 
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Gustav:  Mmm.. Det hade tatt längre tid.  

Erik, Felix:  Mmm (nickar) 

Nina:  Varför tror ni det hade vart svårare? 

Erik:  Därför de e så lätt att bara placera dem var dem ska vara när 

man ser vad det står där. Annars hade man fått räkna i 

huvudet och de är ganska jobbigt.. 

Felix:  Mmm.. 

Gustav: Då kan man.. om man typ ska räkna med två saker så kan 

man..glömmer man bort den andra  sen när man räknar ut den 

andra.. 

Erik:  Aah 

Felix:  För det är ju rätt stora tal liksom.. 

 

Elevernas resonemang ovan kan tolkas som att de anser att det blir svårare att räkna större tal 

på ett abstrakt vis. När de talar om den genomförda uppgiften (Harrys bondgård) menar de att 

det hade varit svårt att hålla allt i huvudet, speciellt när det är flera steg som ska göras.   

Diskussion 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om elevers perspektiv på arbetet med 

laborativt material. I det här kapitelet diskuteras det resultat som framkommit ur analysen och 

även studiens metod. Detta för att få svar på frågeställningarna ” vilka erfarenheter har elever 

av laborativ matematik?” och ”vilka uppfattningar uttrycker elever om laborativ matematik?”  

Metoddiskussion 
Efter att ha utfört en undersökning finns det mycket att reflektera över. Inte bara resultatet 

utan också tillvägagångssättet. I den här studien finns det flera aspekter som skulle behövas 

diskuteras och möjligtvis förbättras. Här kommer både för-och nackdelar kring de 

metodologiska val som gjorts att diskuteras. Den valda teori som arbetet har sin utgångspunkt 

i kommer också diskuteras och kritiskt granskas.  

 

Genom problemlösningen som utformats i syfte för just den här undersökningen fick eleverna 

öva på flera av sina matematiska förmågor. Några förmågor ur kursplanen för matematik 

(Skolverket, 2011b) som uppgiften behandlade var resonemangförmågan och 

begreppsförmågan. I efterhand har vissa problem lyfts som jag inte tog hänsyn till när jag 

skapade det laborativa materialet. Ett exempel är att materialet var väldigt smått vilket gjorde 

att vissa elever upplevde uppgiften pillig. Ett annat exempel är att de små pappersbitarna lätt 

blåste bort när man andades på dem. Om man ska använda uppgiften fler gånger kan man i så 

fall klippa större material och laminera dem så blir de förhoppningsvis både större och tyngre.  

 

När det kommer till valet av videoinspelning som datainsamlingsmetod finns ingen ånger. Det 

är ett väldigt bra verktyg i den bemärkelsen att man som forskare kan i efterhand upptäcka 

sådant som man inte lade märke till under själva inspelningstillfället. Däremot finns det saker 
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runt omkring filmningen som jag ångrar att jag inte lade ner mer tanke på. En av de sakerna är 

min roll som intervjuare. Då jag inte utfört mer än en handfull intervjuer i mitt liv är det inte 

lätt att bemästra rollen. Det jag hade behövt öva på är att inte avbryta eleverna med 

bekräftande ord som ”mmm”, ”ah”, ”okej” osv. Sådana småord kan få eleverna att tappa 

tråden och dessutom hörs det inte vad eleven säger i videon när det är flera personer som 

pratar samtidigt. Så trots att det sades med ett gott syfte gjorde det nog mer skada än nytta. 

Inom livsvärldsperspektivet handlar det om att låta personer berätta sina berättelser och att 

intervjuaren som sagt ska visa en lyhördhet (Bengtsson, 1999).  

 

Ännu en sak som man kan fundera på i efterhand är om de begrepp man använde sig av i 

intervjun begreps av eleverna. I en intervju måste man som forskare påminna sig själv om att 

man har en förförståelse för ämnet som inte eleverna har (Bengtsson, 1999). Vissa frågor och 

ord kan tolkas på ett annat sätt än förutspått. Ett exempel från denna studie var när eleverna 

blev frågade om vad de tyckte om att arbeta med händerna. I detta sammanhang och med min 

förförståelse menade jag förstås att arbeta konkret med händerna till skillnad från det 

traditionella räknandet i matteboken. Eleverna började däremot direkt prata om hur de räknar 

på fingrarna ibland. De förklarade att de speciellt använder fingrarna när de ska räkna ut något 

i nians gångertabell och skulle även visa hur metoden går till.  

 

Placeringen av kameran är också en viktig aspekt att tänka på vid en sådan här undersökning. 

Enligt min erfarenhet är placeringen av kameran mer avgörande än vad man kan tro.  Även 

om man innan genomförandet tror sig veta hur och var kameran ska stå kan det ändå finnas 

störande moment som man missar. Ett exempel på ett störande moment under 

videoinspelningen är att rikta kameran mot ett fönster. När solen lyser in blir filmen väldigt 

mörk och både eleverna och deras aktioner blir svåra att se. En annan sak som inte var så lätt 

att förutspå var när jag ställde en av kamerorna på en fönsterbräda i ett fönster. Efter en stund 

gick någon person förbi och stötte till gardinen så den föll framför kameran och täckte halva 

bilden. Det kan låta som självklara saker för en van filmare eller forskare, men det är nog 

lättare än vad man tror att sådana här otippade saker sker. Om man filmar flera saker grupper 

samtidigt kan det bli svårt att fördela sin fokus på filmkamerorna samtidigt som man ska 

agera lärare och hjälpa eleverna.  

 

Människor identitet är formade efter deras levda kroppar och deras upplevda livsvärld. En 

människas identitet är tvetydlig i den bemärkelsen att den är både personlig och social 

(Bengtsson, 1999). Eftersom denna tvetydighet präglas av personens individuella upplevda 

livsvärld är den svår för andra människor att förstå. I ett forskningssammanhang kan det 

finnas en risk att denna tvetydlighet försvinner i analysen och framställs istället entydigt(ibid). 

Därför har ett viktigt riktmärke för mig i denna studie varit att inte se undersökningen som en 

chans att fördjupa min egen kunskap inom ämnet, utan att skapa en text där elevernas röster 

och berättelser görs rättvisa. Detta är däremot inte det lättaste att göra då en livsvärldsanalys 

görs ur ett relationistiskt perspektiv. Att lyssna på andra människors upplevelser och öppna 

upp sig helt i hopp om att försöka förstå och tolka den andres erfarna livsvärld kan vara 

problematiskt. Det är viktigt att man som forskare inte tolkar elevernas berättelser som 

objektiva sanningar utan istället som subjektiva relationer.  

Resultatdiskussion 
I det här kapitlet diskuteras det presenterade resultatet i förhållande till tidigare forskning, 

styrdokument och litteratur som togs upp i bakgrundskapitlet. Resultatet diskuteras utifrån det 

teoretiska perspektiv som arbetet genomsyras av. Kapitlet är indelat i tre underrubriker; den 
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levda kroppen, erfarenheter av matematiskt lärande och resultat i relation till tidigare 

forskning.   

Den levda kroppen 

Alla människor har en kropp. Enligt Bengtsson (2015) spelar det ingen roll vad vi gör, vi gör 

det alltid i vår kroppsliga existens. Eftersom vi inte kan koppla bort oss från vår kropp är det 

omöjligt att uppleva något oberoende av våra kroppar (ibid).  

 

I intervjun uttrycker Belinda en rädsla för att gå fram och hämta material hon behöver under 

matematiklektionen. Det märks att hon är väl medveten om sin egen kroppsliga existens i 

relation till både de andra eleverna och klassrummet då hon påpekar sin position i rummet. 

Enligt Rystedt och Trygg (2010) kan laborativt material få en viss status i klassrummet 

beroende av elevers och lärares inställningar till det. Det är uppenbart att Belinda skäms över 

att gå fram och hämta material och dessutom berättar hon att hon är rädd för att de andra 

eleverna ska stirra på henne. Detta kan tolkas som att i hennes upplevda livsvärld har det 

laborativa materialet en negativ status. Bengtsson (2015) betonar att lärare oftare fokuserar på 

elevers kognition och glömmer således bort deras kroppar. Att lärare har laborativt material i 

ett skåp eller på en bänk längst fram i klassrummet är ett sådant fall enligt mig. Läraren är 

medveten om att det finns elever i klassrummet som kan vilja använda materialet som ett 

hjälpmedel under matematikundervisningen och tycker sig bidra genom att lägga fram 

materialet. Läraren har dock antagligen inte uppmärksammat hur materialet förhåller sig i 

relation till elevernas kroppar.  

 

Vår kropp är beroende av vår kognition och vice versa. Utan våra kroppar och vår kognition 

skulle vi inte kunna ta till oss ny kunskap. Enligt Rystedt och Trygg (2010) är svårigheter i 

matematik inte medfött utan snarare en begränsning i utvecklingen av den abstrakta 

uppfattningsförmågan.  Detta kan vara en av anledningarna till varför eleverna i studien tyckte 

det var lättare att lösa uppgiften med hjälp av det konkreta materialet. Det förklarar också 

varför de lågpresterande elever som inte nått lika långt i sin matematiska utveckling känner att 

de förstår matematiken bättre med hjälp av materialet. De elever som nått längre i sin 

utveckling och därmed utvecklat en djupare uppfattning av det abstrakta kände som sagt inte 

samma behov av att använda materialet. En elev berättar i intervjun att han nog inte skulle 

kunna räkna ut uppgiften utan hjälpen av materialet. Detta är ett tecken på att han inte kommit 

så långt i sin utveckling att han hade klarat räkna ut uppgiften på ett abstrakt vis i sitt huvud.  

Erfarenheter av matematiskt lärande 

Balansgången mellan det konkreta och det abstrakta i matematikundervisningen verkar vara 

svår att gå. Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas utefter varje elevs behov och elever 

ska även utmanas för att kunna nå sin högsta potential (Skolverket, 2011b). Alla elever lär sig 

på olika sätt vilket också uttrycktes i undersökningen. Vissa elever föredrog att arbeta med 

materialet medan vissa elever lärde sig bäst genom att skriva ned uträkningarna på papper. 

Som nämns i bakgrunden är en traditionell modell där eleverna räknar i sina matteböcker 

vanlig i svensk matematikundervisning (Skolverket, 2003). Detta kan innebära att svenska 

elever är vana vid denna typ av undervisning och därför visar på en del förvirring när de 

kommer i kontakt med annat material. I intervjun berättade eleverna att de blev chockade när 

de såg det laborativa materialet och tänkte ”oj”. Utefter elevernas svar och reaktioner i 

intervjun tolkar jag det som att deras första tankar var en blandning av nyfikenhet och oro för 

att det skulle bli svårt. Bengtsson (2015) menar att när en människa utsätts för något nytt 

påverkas även dennes livsvärld. När personen dock har vant sig och/eller förstått sig på det 



20 
 

nya fenomenet öppnar sig världen igen, men nu med en viss förändring.  Även Rystedt och 

Trygg (2010) betonar det faktum att elever behöver tid att vänja sig vid nytt laborativt 

material, till skillnad från när man använder vardagliga ting som pinnar eller stenar.   

 

Eleverna som deltog i intervjun tyckte allihop det var lättare att lösa uppgiften med hjälp av 

det laborativa materialet. De uttryckte att man hade en bättre översikt av vad det var man 

gjorde under räknandets gång. Malmer (2002) betonar att meningen med ett laborativt 

arbetssätt är att eleverna ges möjlighet att se, ta på och undersöka materialet och på så sätt 

använda flera sinnen samtidigt. Flera av eleverna i studien påpekade fördelarna med att kunna 

experimentera och flytta runt på materialet istället för att behöva skriva och sudda allt när man 

ville testa sig fram. Killarna uttryckte en viss problematik när det kom till materialets storlek. 

De tyckte det var pilligt och smått, vilket inte passade allas händer. Eleverna fortsätter att 

resonera kring att det var lättare för att man konkret kunde placera ut djuren i varje rum 

istället för att hålla det i huvudet. De menade att det är lätt att man glömmer bort saker när 

man ska hålla allt i huvudet.  

 

Vissa av eleverna berättade i intervjun att de ibland använder sig av klossar och liknande 

material. När de ska räkna division delar till exempel upp klossarna i så många högar/delar de 

ska ha och sedan lägger de en kloss i varje hög tills klossarna tar slut. En av eleverna uttryckte 

att detta tar lite längre tid än att räkna ut det i huvudet. När jag frågade om det gjorde något 

svarade hon dock nej. Hon har hittat en representation som fungerar för henne när hon ska 

räkna division och hon kan med fördel räkna på detta sätt tills hon utvecklat sin abstrakta 

uppfattningsförmåga mer.  

Resultat i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att lärare använder mindre och mindre laborativt material ju högre 

upp i åldrarna eleverna kommer (Uribe-Flórez & Wilkins, 2010). Majoriteten av de 503 lärare 

som deltog i studien ansåg att äldre elever hade en större förmåga att uppfatta abstrakt 

matematik än de yngre eleverna. Detta stämmer överens med det eleverna uttryckte i 

intervjuerna. En elev jämförde sitt användande av materialet nu i femte klass med när han 

gick i fjärde klass och konstaterade då att han använde sig mycket av låtsatspengar då men 

inte lika mycket nu. Detta citat liknar en annan studie då det framgick att elever i sjunde klass 

tyckte det laborativa materialet var meningsfullt när de skulle lära sig något nytt, men när de 

hade förstått det matematiska innehållet för det området behövde de inte längre materialet till 

liknande uppgifter (Norton and Windsor, 2008) 

 

Båda datainsamlingarna visade att en elev föredrog att använda papper och penna istället för 

att experimentera med det laborativa materialet. Kanske delar han inställning med vissa av 

lärarna som deltog i en studie av Moyer (2001). De tyckte nämligen att laborativt material 

användes för ”rolig matte” medan ”riktig matte” kräver ett mer strukturerat arbetssätt med 

papper och penna som hjälpmedel. Vidare förklarar Moyer i sin studie att lärares inställning 

till materialet speglas i deras arbetssätt, vilket i sin tur gör att elevernas inställning till 

materialet antagligen är baserade lärarens inställning. Om det laborativa materialet har fått en 

något negativ status i det här klassrummet kan det kommer från läraren. Att det laborativa 

materialet används inne i grupprummet tillsammans med specialpedagogen är ingen 

hemlighet och det kan vara så att vissa elever skäms över att bli associerade med materialet.  
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Konklusion och implikation  
Syftet med denna studie var att utveckla kunskap elevers perspektiv på arbetet med laborativt 

material. Som tidigare nämnt har mycket forskning gjorts ur lärare och lärarstudenters 

perspektiv. Analysen i denna studie visar att det eleverna uttryckte stämde ganska bra överens 

med det som tidigare forskning har lyft. Detta kan vara ett tecken på att verksamma och 

blivande lärare har goda kunskaper kring användandet av laborativt material.  

Frågeställningarna som studien hade för avsikt att svara på var; ”vilka erfarenheter har elever 

av laborativ matematik?” och ”vilka uppfattningar uttrycker elever om laborativ matematik?”. 

Elevernas berättelser om deras upplevelser och erfarenheter kring laborativ matematik gav oss 

svaret på dessa frågor. I och med att sju elever deltog i studien kan självklart inte ett enda svar 

finnas på de ställda forskningsfrågorna. Däremot kan man dra en övergripande slutsats om att 

eleverna tycker arbetet med laborativt material är roligt och givande så länge det görs med rätt 

förutsättningar. Elever uppmärksammar detaljer och andra aspekter som en lärare kan missa, 

som till exempel materialets form, storlek, färg, tyngd m.m. De är också mer medvetna om sin 

egen existens i relation till andra objekt som till exempel det laborativa materialet än man kan 

tro. Barn tänker och reflekterar över sin upplevda livsvärld precis lika mycket som vi vuxna 

och om vi bara frågar delger de oftast gärna sina tankar. En viktig lärdom från denna studie är 

att det kan vara betydelsefullt för elever att få sätta ord på sina erfarenheter och uppfattningar 

då detta ger upphov till en utvecklad självinsikt.  

Jag anser att verksamma lärare kan få ut mycket av att göra liknande studier med sina elever. 

Någon djupare forskning krävs inte alltid men att intervjua/fråga sina elever om ett särskilt 

ämne kan ge läraren väldigt betydelsefull kunskap utifrån ett elevperspektiv. Jag tror att 

undervisning kan nå en hög nivå om lärare tar reda på elevernas åsikter och formar 

undervisningen utefter det.  Om eleverna dessutom får veta att deras åsikter och önskemål tas 

på allvar och sätts i kraft ökar säkerligen deras motivation också. För att tala i 

livsvärldsfilosofiska termer: intersubjektiviteten mellan elev och lärare är avgörande för 

lärandet. 
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Bilaga A1 

Harrys Bondgård 

 

Harry har en bondgård. Ikväll behöver han hjälp med att ta in sina djur i ladan. På 

gården har han kor, grisar och hönor. Ladan är uppdelat i fyra rum och i varje rum får 

det plats: 

3 kor 

5 grisar  

8 hönor 

 

 

Hjälp Harry fylla rummen efter hans önskemål! 

 

De färgade pappersbitarna föreställer de olika djuren, använd dem och klistra in i 

rummen när du löser uppgifterna. 

 

 

Ko:      Gris:   Höna: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1 ko = 2 grisar eller 6 hönor  1 gris = 3 hönor 

 



 
 

Bilaga A2 1. 

Här vill Harry få plats med så många kor som möjligt 

 



 
 

 

 

Bilaga A3  2. 

Här vill Harry ha dubbelt så många grisar som hönor 

 

 



 
 

 

Bilaga A4  3. 

Här vill Harry bara ha hönor 

 

 



 
 

 

Bilaga A5    4. 

Här vill Harry att antalet grisar ska vara en fjärdedel av antalet hönor 

 

 



 
 

Bilaga B  

 

Intervjufrågor Examensarbete 2 

 Hur kändes det när ni fick reda på att ni skulle använda materialet? 

 

 Hur kändes det när ni såg materialet?  

 

  Hur var det att använda materialet? 

 

 På vilka sätt använde ni materialet? 

 

 Hjälpte materialet er att lösa uppgiften eller gjorde det uppgiften  

svårare? 

 

 På vilket sätt?/ Hur hjälpte det er? 

 

 Vad fanns det för svårigheter med att jobba med materialet? 

 

 Hur gick samarbetet mellan er?  

 

 Hur är det att jobba med materialet jämfört med att t.ex. räkna i 

matteboken? 
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