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Abstrakt 
Syftet med den här studien var att undersöka hur användandet av laborativt material kan 
hjälpa eleverna att få en ökad förståelse i matematikundervisningen både inom bråk men 
även i övrigt matematiskt innehåll. De metoder som har använts i studien är intervju och 
observation och den teori som jag utgick från i min analys var variationsteorin. De som 
medverkade i intervjuerna var två lärare där en utav dem arbetar i årskurs 4 och den 
andra arbetar i årskurs 5.  
 
Resultatet av studien visade att de intervjuade lärarna gärna använde laborativt material 
i sin undervisning för att gynna undervisningen. Lärarna valde att använda materialet 
för att göra matematiken mer konkret, ge eleverna en bild av ett svårt begrepp men även 
för att skapa en variation i undervisningen. Lärarna som medverkade i studien ansåg 
även att laborativt material hade många fördelar när det användes i bråkundervisningen.  
Argument som lärarna lyfte stämde väl överens med vad litteraturen sa om att använda 
laborativt material.   
 
 
Nyckelord 
Bråk, konkret, laborativt material, matematik, resurs. 
 
English title 
Concrete material, a resource in the classroom? 
The relationship between understanding and concrete materials in the middle school’s 
teaching of fractions  
 
Tack 
Ett tack till de lärare som ställde upp i min studie och lät mig göra mina observationer 
och intervjuer. Ytterligare ett tack till min handledare Berit Roos Johansson för stöd och 
tips under arbetets gång.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ii 

Innehållsförteckning	
NYCKELORD	............................................................................................................................	I	

1	INLEDNING	.........................................................................................................................	1	
1.1	LÄROPLAN	FÖR	GRUNDSKOLAN,	FÖRSKOLEKLASSEN	OCH	FRITIDSHEMMET	.........................................	1	

2	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	.........................................................................................	3	
2.1	FRÅGESTÄLLNINGAR	................................................................................................................	3	

3	LITTERATURBAKGRUND	......................................................................................................	4	
3.1	BESKRIVNING	AV	LABORATIVT	MATERIAL	.....................................................................................	4	
3.2	LABORATIVT	MATERIAL	OCH	BRÅKUNDERVISNING.	........................................................................	6	
3.3	FÖR-	RESPEKTIVE	NACKDELAR	MED	LABORATIVT	MATERIAL	.............................................................	8	

4	TEORI	...............................................................................................................................	11	
4.1	VARIATIONSTEORIN	...............................................................................................................	11	

4.1.1	Lärandeobjektet	........................................................................................................	11	
4.1.2	Kritiska	aspekter	och	kritiska	drag	............................................................................	12	
4.1.3	Variationsmönster	....................................................................................................	13	

5	METOD	.............................................................................................................................	14	
5.1	VAL	AV	METOD	.....................................................................................................................	14	
5.2	URVAL	................................................................................................................................	14	
5.3	DATAINSAMLING	..................................................................................................................	14	

5.3.1	Observation	..............................................................................................................	14	
5.3.2	Intervju	......................................................................................................................	14	

5.4	GENOMFÖRANDE	.................................................................................................................	15	
5.5	DATABEARBETNING	...............................................................................................................	15	
5.6	TILLFÖRLITLIGHET	.................................................................................................................	15	
5.7	ETISKA	ASPEKTER	..................................................................................................................	16	

6	RESULTAT	OCH	ANALYS	....................................................................................................	17	
6.1	VARFÖR		VÄLJER	LÄRARE	ATT	ANVÄNDA	LABORATIVT	MATERIAL	I	MATEMATIKUNDERVISNINGEN?	.......	17	

6.1.1	Analys	.......................................................................................................................	17	
6.2	HUR	KAN	ANVÄNDNINGEN	AV	LABORATIVT	MATERIAL	GYNNA		MATEMATIKUNDERVISNINGEN	OCH	
ELEVERNAS	LÄRANDE?	.................................................................................................................	18	

6.2.1	Analys	.......................................................................................................................	19	
6.3	HUR	KAN	LABORATIVT	MATERIAL	BLI	ETT	STÖD	I	BRÅKUNDERVISNINGEN?	.......................................	20	

6.3.1	Analys	.......................................................................................................................	21	

7	DISKUSSION	......................................................................................................................	24	
7.1	METODDISKUSSION	...............................................................................................................	24	
7.2	RESULTATDISKUSSION	............................................................................................................	24	

7.2.1	Varför	väljer	lärare	att	använda	laborativt	material	i	matematikundervisningen?	.	24	
7.2.2	Hur	kan	användningen	av	laborativt	material	gynna	matematikundervisningen	och	
elevernas	lärande?	............................................................................................................	25	
7.2.3	Hur	kan	laborativt	material	bli	ett	stöd	i	bråkundervisningen?	................................	27	

7.3	VIDARE	FORSKNING	...............................................................................................................	27	

8	POPULÄRVETENSKAPLIG	SAMMANFATTNING	..................................................................	28	
LABORATIVT	MATERIAL,	EN	RESURS	OM	DET	ANVÄNDS	UTIFRÅN	RÄTT	PREMISSER.	.................................	28	

REFERENSER	........................................................................................................................	29	

BILAGOR	.................................................................................................................................	I	
BILAGA	1	MISSIVBREV	....................................................................................................................	I	
BILAGA	2	INTERVJUFRÅGOR	............................................................................................................	II	



  
 

iii 

BILAGA	3	OBSERVATIONSGUIDE	.....................................................................................................	III	
BILAGA	4	UPPGIFTER	ELEVERNA	UTFÖRDE	UNDER	OBSERVATION	1	OCH	2	..............................................	V	
BILAGA	5	SAMMANSTÄLLNING	AV	INTERVJU	1	.................................................................................	VII	
BILAGA	6	SAMMANSTÄLLNING	AV	INTERVJU	2	..................................................................................	IX	



  
 

1 
 

1 Inledning 
Under min utbildning har jag insett att undervisa inom matematik handlar inte endast 
om att få eleverna att utföra uppgift efter uppgift i matematikboken utan det måste också 
handla om att få eleverna att förstå grunderna. För att eleverna ska få möjlighet att gå 
vidare i sin utveckling måste de förstå varför de ska göra på ett visst sätt, vilket även 
Fyfe, McNeil och Borjas (2015) betonar i sin studie är en viktig del i undervisningen. 
Laborativt material kan därför vara ett bra läromedel för att hjälpa eleverna att få en 
djupare förståelse. Med hjälp av laborativt material får eleverna en chans att själva se 
talet på ett annat vis än bara genom siffror och tecken. Malmer (1990) menar att skolan 
lär ut väldigt mycket till eleverna men tyvärr finns inte all den kunskapen kvar efter 20 
år och hon säger därför att ”Det är viktigt att lära sig ett sätt att lära” (Malmer, 1990:10). 
Här kan det laborativa materialet spela en stor roll för eleverna när de ska lära sig att 
lära. När laborativt material används blir eleverna mer intresserade utav matematik och 
det i sin tur leder till en bättre utveckling för dem (Rystedt och Trygg, 2010).  
 
Malmer (1990) diskuterar att det är lätt att samtala kring ett laborativt arbetssätt men 
inte lika enkelt att använda det i praktiken. Hon menar att många lärare inte har fått testa 
det under sin lärarutbildning och därför blir det inte naturligt att använda materialet i 
klassrummet. Det ser däremot inte ut så längre på utbildningen och därför ska det bli 
spännande och lärorikt att genom mina observationer och intervjuer se hur det ser ut i 
dagens verksamma klassrum. Under min utbildning har jag fått uppfattningen att 
eleverna anser att det är svårt att förstå bråk och att det kan vara en stor fördel att 
använda laborativt  material för att öka förståelsen. Clarke, Roche och Mitchell (2010) 
ger mig stöd i det jag har upplevt och menar att eleverna uppfattar bråk som besvärligt 
att lära sig. De lyfter att undervisningen om bråk är komplicerad men viktig för att 
förstå många andra delar inom matematiken. Eftersom det finns många uppfattningar 
kring att ämnet är svårt känns det viktigt och användbart för mig att ta reda på mer. 
Användningen av laborativt material ger eleverna en chans att förbättra sina kunskaper 
inom matematiken enligt Swan et al. (2007).  
 
Som blivande lärare hoppas jag att min studie och undersökning kan leda till en ökad 
medvetenhet om laborativt material och om varför och hur det kan användas på bästa 
sätt för att bidra till ett ökat lärande hos eleverna. Ifall kunskaperna om hur det 
laborativa materialet ska användas växer tror jag att det kan bidra till ett ökat resultat för 
eleverna inom matematikundervisningen.  
 
1.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
Eftersom att läroplanen är en mycket viktig del i skolans arbete är det väsentligt att veta 
vad den säger om laborativt material. I kursplanen nämns inte orden laborativt material 
däremot står det i delen som behandlar syftet; 
 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 
metoder, modeller och resultat. [---] Genom undervisningen ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp 
och metoder och deras användbarhet. (Skolverket, 2016:55) 

 
Kursplanen diskuterar begrepp som modeller, metoder och att lösa problem och då 
pratar de indirekt om laborativt material eftersom det skulle kunna vara en del av en 
metod, av en modell eller ett sätt att lösa ett problem. Genom det kan det laborativa 
materialet bli en naturlig del av undervisningen.  
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I kursplanen står det att undervisningen ska få eleverna att skaffa sig ett ökat intresse för 
matematik och det lyfts fram så här ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang.” (Skolverket, 2016:55). För att hjälpa eleverna att få ett ökat intresse för 
matematiken kan laborativt material vara ett bra alternativ menar Rystedt och Trygg 
(2010).  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att undersöka hur användandet av laborativt material kan 
hjälpa eleverna att få en ökad förståelse i matematikundervisningen och hur materialet 
används i klassrummet. En del av syftet är även att jag ska undersöka hur laborativt 
material kan bidra med en ökad förståelse i undervisningen om bråk.  
 
2.1 Frågeställningar 
Mina frågeställningar är: 

• Varför  väljer lärare att använda laborativt material i matematikundervisningen?  
• Hur kan användningen av laborativt material gynna matematikundervisningen 

och elevernas lärande? 
• Hur kan laborativt material bli ett stöd i bråkundervisningen?  
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3 Litteraturbakgrund 
I denna del av studien kommer jag presentera vad laborativt material är för något, vad 
det finns för för-respektive nackdelar med att använda materialet och hur laborativt 
material kan används i bråkundervisningen.  
 
3.1 Beskrivning av laborativt material  
Enligt Rystedt och Trygg (2010) kan laborativt material innebära fysiska föremål som 
vanligtvis är tillverkade i antingen trä eller plast. Materialet kan ha egenskaper som att 
de går att vrida på, plocka isär dem eller omfördela. Det kan vara material som är 
speciellt framtaget för att användas på matematiklektionerna men även annat material 
som vi använder på ett annat vis i vardagen som till exempel kapsyler eller papper. De 
lyfter också fram i sin kunskapsöversikt att det inte behöver vara fysiska material utan 
det kan även vara ett digitalt program som används genom till exempel en surfplatta, 
dator eller mobiltelefon.  
 
Rystedt och Trygg (2010) lyfter laborativt material som något som har funnits med oss 
människor i flera tusen år. Man har hittat olika föremål som har använts till att utföra 
beräkningar i olika sammanhang. Självfallet har det utvecklats en hel del och det som 
användes förr i tiden är inte det vi använder idag. Johan Comenius var en känd pedagog 
som levde på 1600-talet och han uttryckte sig om hur vi skulle lära oss på bästa sätt. 
Han menade att vi skulle använda olika sinnen och inte bara ord vilket skulle kunna 
innebära en användning av laborativt material. Karlsson och Kilborn (2010) diskuterar 
vad Vygotskij säger om att använda sinnena. Vygotskij uttrycker sig om att det däremot 
inte räcker med att använda sina sinnen utan för att det ska ske ett lärande måste man bli 
verbal. Det måste ske en språklig bearbetning hos eleverna.   
 
Det går att dela in laborativt material i flera kategorier och pedagoger och forskare gör 
på olika sätt. Szendrei (1996) har valt att i sin studie kring hur laborativt material 
används dela upp dem i två kategorier och hon benämner dem som pedagogiskt material 
och vardagliga föremål. Hon beskriver vardagliga föremål som material som finns runt 
omkring oss och exempel på föremål kan vara snäckor eller kastanjer medan 
pedagogiskt material är material som är speciellt tillverkat och utformat för att kunna 
användas i undervisningen. Utöver de två kategorierna nämner hon också spel. De två 
kategorierna används på olika sätt. Det pedagogiska materialet kan användas när det 
vardagliga inte räcker till. Det kan även vara till hjälp när det förekommer för mycket 
störningar av det vardagliga föremålen. De vardagliga föremålen är lätta att använda för 
att det är föremål som de allra flesta känner till och vet hur det ska användas. Det gör 
materialet lätt att använda även inom matematikundervisningen.  
 
Laborativt material kan sorteras utifrån vilket användningsområde det har. Malmer 
(2002:94) har valt att dela upp det i sex kategorier som jag beskriver i korthet nedan;  
1.Material för sortering, klassificering, jämförelse etc: Exempel på material är logiska 
block, träklossar eller annat plockmaterial.  

 
Figur 1, plockmaterial. Foto: Maria Johansson (2017). 
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2.Strukturellt material för arbete med tal- och taluppfattningar: Exempel på material är 
räkneväska, multibasmaterial och centimomaterial.  

 
Figur 2, multibasmaterial och centimomaterial. Foto: Maria Johansson (2017). 
 
3.Relationsmaterial för att belysa de matematiska processerna, men även för att 
åskådliggöra relationer vid vissa matematiska problem. Exempel på material är 
cuisenairesstavar.  

 
Figur 3, cuisenairestavar. Foto: Maria Johansson (2017). 
 
4.Utrustning för övningar med olika enheter såsom längd, massa, volym, area, tid, 
temperatur och pengar.  

 
Figur 4, pengar. Foto: Maria Johansson (2017) 
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5.Färighetstränande material som kan vara delvis självkontrollerande. Exempel på 
material är aktivspel, aktiv-system och surfplatta.  

 
Figur 5, surfplatta. Foto: Maria Johansson (2017). 
 
6. Övrigt: Exempel på material är tärningar, geobräde och spel av olika slag.  

 
Figur 6, tärningar. Foto: Maria Johansson (2017). 
 
3.2 Laborativt material och bråkundervisning.  
En stor del av eleverna upplever bråk som något svårt och anledningen till det kan vara 
att de inte har fått befästa begreppet tidigt i skolåren. Genom att låta eleverna få 
använda laborativt material och diskutera begreppet bråk kan det hjälpa eleverna att få 
en större förståelse.  Detta enligt Cramer, Post och delMas (2002) som i sin studie har 
undersökt effekten av att elever får använda material. I sin studie jämförde de hur 
elevernas inlärning skiljde sig åt om de antingen utgick från CC (commercial curricula) 
eller RNP (Rational Number Projekt). Det visade sig i deras studie att de elever som 
fick undervisning som grundade sig i RNP fick högre resultat. RNP är ett projekt som 
under flera års tid har undersökt hur elever lär sig bråk. Projektet vilar på övertygelsen 
att för att eleverna ska lära sig bråk på bästa sätt måste de få arbeta med material och de 
måste få möjlighet att diskutera med varandra och med lärarna. Det innebär även att 
läroplanen måste lägga fokus på att använda material och låta eleverna utvecklas med 
hjälp av det, det är också viktigt att låta det fysiska materialet få samspela med begrepp, 
symboler och realistiska representationer (Cramer, Post och delMas, 2002). Att eleverna 
upplever bråk som svårt är en avgörande tes i Fazio, Kennedy och Sieglers (2016) 
studie som undersöker om ett spel som handlar om bråk och tallinjen kan öka 
förståelsen för eleverna i bråkundervisningen. Ett sätt att förstärka inlärningen av bråk 
är att använda en tallinje istället för till exempel en cirkel. På tallinjen kan eleverna  
placera ut bråktal på en linje istället för att arbeta med bråk som en del av en hel cirkel. 
Det kan vara svårt för eleverna att se samband när de inte får se talen på en tallinje. Ett 
spel där tallinjen spelar en central roll är ett sätt att öka förståelsen och med hjälp av det 
används laborativt material för att bidra till en bättre inlärning, det är en del av Fazio, 
Kennedy och Sieglers (2016) resultat. Clarke, Roche och Mitchell (2010) hänvisar även 
dem till att använda tallinjen när läraren undervisar om bråk. De anser att tallinjen har 
många fördelar och visar på ett enkelt sätt för eleverna vilka samband det finns mellan 
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olika tal i bråkform. Karlsson och Kilborn (2015) talar om bråkundervisning och 
tallinjen. De menar att med hjälp av tallinjen går det att föra resonemang som hjälper 
eleverna att se och förstå vilket tal i bråkform som är störst eller minst. Därför betonar 
det hur viktigt det är att använda tallinjen så här: ”Vikten av att avbilda bråken på 
tallinjen kan inte nog betonas” (Karlsson och Kilborn, 2015:169).  
 
Att koppla ihop konkretisering med bråk ger läraren goda förutsättningar för att kunna 
planera och genomföra en lektion som är utvecklande för eleverna. Särskilt användbart 
blir det då språket inte räcker till. Skolverket (2011) säger detta om konkretisering och 
att använda material; 
 

Konkretisering handlar inte om att arbeta med material utan om att synliggöra ett 
matematiskt innehåll med hjälp av materialet. När det gäller konkretisering av 
matematiska modeller och metoder så är konkretiseringen ett stöd för språket, som 
inte alltid räcker till. (Skolverket, 2011:29). 

 
 
Ett material som kan användas som en resurs i klassrummet i samband med 
bråkundervisningen är cuisenairesstavar. Materialet består utav tio stavar i olika färger 
och olika längder. Varje färg har en längd och tanken bakom stavarna är att de ska 
symbolisera olika tal beroende på vilka talrelationer läraren vill att eleverna ska se. 
Genom att mäta de olika stavarna med till exempel den vita staven som är den kortaste 
kan eleverna enkelt se hur många vita det får plats i de andra stavarna. Detta ger 
eleverna en introduktion till hur tal i bråkform relaterar till varandra. Med hjälp av 
cuisenairestavarna får de tidigt en förståelse för helheten och delarna. När eleverna inte 
har någon tillgång till laborativt material är det svårt för dem att jämföra och 
storleksordna bråk. En vanlig missuppfattning hos eleverna är att de tror att 1/3 är större 
än 1/2 för att 3 är större än 2. Kan de få tillgång till materialet ser de tydligt att 1/2 är 
större än 1/3. Ytterligare en aspekt de får syn på är att det som avgör hur stor hälften är 
utgår från hur stor helheten är (Malmer, 2002). Hon menar också att det är väsentligt för 
eleverna att få se och handskas med tal i bråkform på många olika sätt (Malmer, 2002).  
 
Det finns en utmaning när det handlar om bråkundervisningen och den gäller för både 
lärare och elever. Det handlar om att få en tillräckligt mogen och flexibel förståelse för 
bråk. Genom att besitta den förståelsen går det mycket lättare att arbeta vidare med 
matematiken eftersom många delar inom matematiken hör ihop. Det finns många olika 
material och modeller att använda i bråkundervisningen och det är en väsentlig del för 
elevernas lärande att de blir vana vid olika material. Det förekommer att elever endast 
utgår från en cirkel när de beräknar bråk och när de ska utgå från en hel är det ofta en 
cirkel. För att göra eleverna mer flexibla och bredda deras kunskaper är det bra om de 
får tillgång till flera olika material som ger dem möjlighet att tänka på olika sätt. För att 
öka elevernas förståelse för bråk är det bra att visa dem en stor variation av laborativt 
material. Exempel att visa är cuisenairestavar, rita bilder men även göra lekar där 
eleverna få öva på tal i bråkform (Clarke, Roche och Mitchell, 2010). De menar att 
genom att göra bråk mer levande blir det lättare att förstå (Clarke, Roche och Mitchell, 
2010).  
 
När bråk ska konkretiseras måste det innehålla en stor variation. Eleverna måste få se 
olika aspekter men även vanliga missuppfattningar. Det är viktigt att variera storlek och 
form så att de blir medvetna om att 1/4 kan variera beroende på storleken av helheten. 
Det är för att de ska lära sig att skilja på bråket som tal och bråket som andel. Det finns 
dock en risk med att använda materialet i bråkundervisningen. För när eleverna 
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behärskar bråken tillräckligt bra för att förstå att till exempel 1/3 är lika mycket som 2/6, 
3/9,4/12 så ska materialet bort och de ska klara av att beräkna utan material. 
Anledningen till det är att eleverna ska kunna beräkna detta i huvudet för att ta sig 
vidare i sin inlärning och för att materialet senare inte ska bli ett hinder (Karlsson och 
Kilborn, 2015).   
 
3.3 För- respektive nackdelar med laborativt material  
Flera lärare berättar i Rystedts och Trygg (2010) att de anser att laborativt material 
påverkar eleverna positivt och de upplever att eleverna blir mer intresserade och 
engagerade i matematikundervisningen. Med hjälp av laborativt material får eleverna en 
vidare  syn på matematiken. Karlsson och Kilborn (2015) anser att fördelar med att 
konkretisera undervisningen är att det hjälper eleverna att skapa förståelse för antingen 
ett begrepp eller en metod. Att konkretisera undervisningen kan innebära att använda 
laborativt material, eftersom att materialet förtydligar, förklarar och åskådliggör. Om 
laborativt material ska användas är det viktigt att det fyller sitt syfte och att det används 
på rätt sätt så att det kan hjälpa eleverna att öka sin förståelse (Löwing och Kilborn, 
2002). För att få bästa resultat ska det laborativa materialet användas under en längre tid 
enligt Sowells åsikt (1989).  
 
Laborativt material fungerar bäst om det får samverka med instruktioner. Det förhindrar 
att materialet blir ett hinder för eleverna att komma vidare inom matematiken. Om det 
används på korrekt sätt ger det eleverna chans att konstruera egna uppfattningar kring 
begrepp. Att i början av ett område använda laborativt material tillsammans med något 
mer abstrakt för att senare kunna fasa ut materialet och låta eleverna bara arbeta med det 
mer abstrakta är ytterligare ett effektivt sätt för lärande. Dock viktigt att låta dem förstå 
första steget med hjälp av laborativt material (Fyfe, McNeil och Borjas, 2015). 
Författarna gjorde en studie som bestod av tre olika experiment där de ville undersöka 
ifall det blev gynnsamt för eleverna att först få arbeta med material som sedan sakta 
fasas ut och blir till symboler. Deras resultat blev att arbeta med material på det här 
viset är gynnsamt för elevernas förståelse (Fyfe, McNeil och Borjas, 2015).  
 
Moyer (2001) lyfter i sin studie där hon följde tio lärare i ett år och utförde intervjuer 
och observationer, varför vi ska använda laborativt material. En anledning är att 
elevernas inlärning mår bra av att få se olika varianter av metoder och begrepp. Hon 
lyfter att eleverna inte har den mentala mognaden för att kunna förstå endast det 
abstrakta utan det krävs något konkret som ett komplement. Med hjälp av det laborativa 
materialet kan de skapa sig en egen mental bild som de kan använda senare när de inte 
längre har tillgång till materialet. För att nå det tänkta målet i undervisningen genom att 
använda laborativt material måste materialet anpassas till teorin på lektionen. Görs det, 
kan läraren visa att materialet och teorin relaterar till varandra. Det fungerar som 
komplement men det visar även på samband mellan teorin och materialet (Moyer, 
2001).  
 
Ett mål med att använda laborativt material i matematikundervisningen är att det ska 
hjälpa eleverna att få en bättre förståelse för begrepp och symboler som används på ett 
abstrakt vis i matteboken. Däremot måste man vara försiktig med vilket material man 
använder. Om eleverna får använda material som de är vana vid att använda i 
vardagsmiljö kan det bli ett hinder för dem då de kan ha ett starkt emotionellt band till 
föremålet. Därför är det bättre att använda material som består av objekt som endast är 
kopplade till matematikundervisningen (Uttal, Scudder och DeLoache, 1997).  
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Szendrei (1996) uttrycker att läraren spelar en stor roll för om materialet ska uppfattas 
som utvecklande för eleverna. Det är genom läraren som materialet får liv, det som 
avgör är hur läraren presenterar materialet och hur det används. Författaren lyfter att det 
inte är materialet i sig som påverkar om undervisningen blir lärorik eller inte. Det är 
läraren som måste planera lektionen väl och när undervisningen bedrivs är det viktigt att 
läraren använder ett lämpligt språk och lämpliga instruktioner. Skolverket (2011) delar 
åsikter med Szendrei och menar att läraren måste vara tydlig med vad eleverna ska 
använda materialet till och lärarens ämneskunskaper spelar en stor roll för att materialet 
ska fylla den önskade funktionen i undervisningen. 
 
Det är viktigt att veta att laborativt material inte löser alla problem. Det finns inte någon 
som styrker att laborativt material på egen hand kan förbättra undervisningen och 
lärandet hos eleverna (Rystedt och Trygg, 2010). Det innebär att det krävs en utvecklad 
planering för att laborativt material inte ska upplevas negativt. De menar också i sin 
kunskapsöversikt att det är avgörande att dokumentera vad eleverna gör med materialet. 
Om ingen dokumentation görs kan eleverna uppleva att allt är försvunnet när materialet 
plockas bort, både kunskapen och materialet. Finns det dokumenterat har de en 
möjlighet att gå tillbaka och titta på vad de har gjort. Detta kan upplevas som 
tidskrävande men enligt Rystedt och Trygg (2010) som en mycket avgörande del i 
undervisningen. De uppger också i sin kunskapsöversikt att det förekommer åsikter om 
laborativt material som handlar om att det är tidskrävande, kräver en god ekonomi från 
skolan och att eleverna kan uppleva det som barnsligt (Rystedt och Trygg, 2010).  
 
Om materialet inte används på rätt sätt innebär det en risk för elevernas inlärning och 
utveckling inom matematiken. Rystedt och Trygg (2010) nämner att läraren spelar en 
stor roll för vilken effekt det laborativa material ska få och vad det är läraren vill att 
eleverna ska få syn på. De menar att det finns en risk att eleverna och lärarna inte har 
samma matematikuppfattning och uppfattar därför inte samma sak i det laborativa 
materialet. Något som läraren ser tydligt behöver inte eleverna uppfatta eller tolka på 
samma sätt. Enligt Karlsson och Kilborn (2015) måste materialet kopplas samman med 
god didaktik och det är lärarens ansvar att se till att de laborativa materialet gör det. Det 
måste finnas ett tydligt mål för varför materialet ska användas för att det ska ge eleverna 
möjlighet att skaffa sig en modell som är generaliserbar och användbar.  
 
Skolverket (2011) har gjort en utvärdering och sammanfattning av flertalet skolor och 
deras användning av laborativt material efter en större satsning från regeringen som 
grundade sig på de låga resultatet från TIMSS som kom 2007. Satsningen innebar att 
flertalet skolor fick ekonomiskt stöd för att kunna utveckla sin undervisning, en stor del 
av skolorna satsade på att uppdatera sitt laborativa material. Syftet med utvärderingen 
var att ta reda på ifall det hade blivit någon skillnad i kvalitén i undervisningen efter 
satsningen, och främst att lyfta fram insatser som kan påverka undervisningen i positiv 
riktning. De såg i sitt resultat som grundade sig på lektionsobservationer, intervjuer, 
enkäter och elevdiagnoser att en del lärare blev så fokuserade på materialet att de 
glömde av vad avsikten med lektionen var och det saknades tydliga mål. Det blir 
problematiskt eftersom det påverkar elevernas lärande negativt. Det är därför det är 
väldigt viktigt att veta varför man använder materialet och vilket syfte det ska fylla för 
att inte det laborativa materialet ska bli en nackdel för utvecklingen (Skolverket, 2011). 
Även Szendrei (1996) lyfter att det är ett problem om fokus hamnar på materialet istället 
för hur det ska användas på bästa sätt och vilket mål det finns för lektionen. 
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En del utav de lärare som var med i det här projektet som skolverket (2011) har 
sammanställt uttryckte att de tog väldigt mycket tid att använda laborativt material  och 
de har därför en negativ inställning till material. De upplevde att de inte hann med den 
färdighetsträning som de gärna ville och som de ansåg var viktig för elevernas inlärning 
eller sin övriga planering för matematikundervisningen.  
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4 Teori 
Detta avsnitt handlar om vilken teori jag har utgått från när jag gjorde min studie och 
när jag analyserade mitt resultat. Därför behandlar detta avsnitt variationsteorin och dess 
tre viktiga begrepp. 
  
4.1 Variationsteorin 
Enligt variationsteorin handlar lärande om att erfara omvärlden på ett nytt sätt och 
genom att utbyta olika erfarenheter får vi syn på nya aspekter av samma sak 
(Holmqvist, 2006). Variationsteorin handlar främst om att utveckla lärandet men också 
att vi måste ha en tidigare erfarenhet för att veta. Vi måste till exempel veta vad det 
innebär att vara lång för att veta vad det innebär att vara kort (Wernberg, 2005). 
Variationsteorin utgår från fenomenografin som handlar om att vi agerar utifrån hur vi 
erfar världen eller fenomen. Det är utifrån det här tankesättet vi måste variera sättet att 
erfara fenomen (Marton och Booth, 2000).  
 
En vanlig tanke hos lärare är att så länge undervisningen är tydlig för eleverna kommer 
de att uppfatta innehållet i undervisningen på samma sätt som läraren, men så är inte 
fallet. Elever och lärare har vanligtvis olika uppfattningar om samma sak vilket 
påverkar undervisningen. Det är därför sätt att erfara har blivit en viktig tanke inom 
variationsteorin. Undervisningen måste erbjuda eleverna möjlighet att skaffa sig 
effektiva sätt att erfara (Lo, 2014). Inom variationsteorin tror man att lärandeobjektet 
har två olika aspekter där den ena aspekten handlar om kortsiktiga mål och den andra 
aspekten berör långsiktiga mål i undervisningen och av ett visst lärandeobjekt. En 
förutsättning för lärande är, för att vi ska kunna urskilja ett objekt och lära oss något 
måste vi först uppleva en variation utav objektet för att sedan kunna skilja det objektet 
från ett annat objekt. Enligt variationsteorin måste eleverna ha ändrat sitt sätt att se på 
något för att kunna lära sig något. Vilket innebär att eleverna har fått en djupare 
förståelse eller ett bredare perspektiv eller till och med i vissa fall uppfattat ett objekt på 
ett helt nytt sätt.  Inom variationsteorin finns det tre viktiga begrepp att utgå från och det 
är lärandeobjektet, kritiska aspekter och variationsmönster. Det är dessa tre begrepp 
som är grunden för teorin och hur vi på bästa sätt ska uppnå lärande hos eleverna ( Lo, 
2014).  
 
4.1.1 Lärandeobjektet 
Det första begreppet som spelar en central roll inom variationsteorin enligt Lo (2014) är 
lärandeobjektet. Lärandeobjektet är inte samma sak som lärandemålet men de hör ändå 
ihop. Det som skiljer dem åt är att lärandeobjektet är vad eleverna behöver lära sig för 
att nå lärandemålet. Om lärandemålet bestäms vet vi vilka kunskaper vi vill att eleverna 
ska nå i slutet av ett specifikt område. Lärandeobjektet är dynamiskt och förändras 
under lärandeprocessen. Lärandeobjektet har siktet inställt på startpunkten av 
lärandeprocessen istället för slutet som lärandemålet har. Lo (2014) diskuterar vidare att 
det objekt som vi har valt att undersöka måste befinna sig i ett förhållande till det 
system som det tillhör. Det går inte att se endast ett objekt utan att ha något att jämföra 
det med. Han menar att objektet måste förhålla sig till den externa horisonten. Som 
exempel på det är inom bråkundervisnigen att för att vi ska veta vad 1/4 är måste vi veta 
hur tal i bråkform är uppbyggt och att det innebär 1/4 av en hel. Genom detta vet vi då 
att 2/4 är 1/2 och att 1/3 är större än 1/4.  Den externa horisonten är det som påverkar 
huruvida objektet får olika innebörder beroende på i vilket sammanhang objektet 
befinner sig. Vanligast är att lärandeobjektet syftar på vad det är som ska läras i 
klassrummet och därför krävs det mycket medvetenhet från lärarens sida för att planera 
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och utnyttja det begränsade utrymme som finns i klassrummet. Ett lärandeobjekt kan ha 
två olika aspekter. Det handlar om både den specifika och den generella aspekten. Som 
lärare har vi ansvar för att lära eleverna ämneskunskaper men vi måste också vara 
medvetna om hur klassrumsmiljön påverkar. Därför påverkas lärandeobjektet av 
elevernas bakgrund och deras sätt att se på saker. Det finns också både indirekt och 
direkt lärandeobjekt. Det som skiljer de här åt är att det direkta lärandeobjektet syftar på 
innehållet och det indirekta syftar istället på vad en elev kan bli kompetent till att göra 
utifrån det inlärda innehållet (Lo, 2014).  
 
Lärandeobjektet är det som avgör vad eleverna kan få möjlighet att lära sig. När läraren 
väljer ut ett lärandeobjekt och identifierar kritiska drag ger det eleverna goda 
möjligheter att lära sig. Det är läraren som är ansvarig för att ge eleverna möjlighet att 
lära sig genom att noga välja ut ett lärandeobjekt (Lo, 2014).  
 
4.1.2 Kritiska aspekter och kritiska drag 
För att utveckla lärandet och ta reda på vad som ska varieras måste läraren först 
identifiera den kritiska aspekten. Det är utifrån den kritiska aspekten som en variation 
kan ta plats. Det som räknas som en kritisk aspekt är de aspekter som är nödvändiga för 
att förstå ett begrepp eller ett objekt (Wernberg, 2005).   
 
Ett objekt har väldigt många olika särdrag och när vi undersöker eller tittar på samma 
drag uppfattar vi objektet på vissa sätt. Om vi däremot tittar på olika drag får vi skilda 
uppfattningar av objektet. Skillnaden mellan kritiska aspekter och kritiska drag är att 
kritiska aspekter syftar på en variation i en dimension medan kritiska drag har ett värde i 
dimensionen av variation (Lo, 2014). Vilket innebär om läraren till exempel beskriver 
en geometrisk figur som liten, gul, kvadrat så är liten, gul och kvadrat de kritiska dragen 
som kommer från de kritiska aspekterna storlek, färg och geometrisk figur. För att det 
ska vara möjligt för oss att urskilja de kritiska dragen måste vi även kunna urskilja de 
kritiska aspekterna. Det är omöjligt för oss att veta om en kvadrat är liten om vi inte vet 
vad det innebär att vara stor. Kritiska drag och kritiska aspekter är inte samma begrepp 
men däremot hör det ihop och samspelar med varandra (Lo, 2014). När en identifiering 
av det kritiska draget sker bidrar det till att vi lättare kan uppfatta ett objekt likadant för 
annars uppfattar vi det på olika vis på grund av olika erfarenheter. Först när de kritiska 
dragen används i olika sammanhang blir det lättare att förstå att det är utifrån 
sammanhanget som ett objekt får sin betydelse (Wernberg, 2005). 
 
När läraren har valt ett lärandeobjekt måste de kritiska dragen identifieras hos det valda 
lärandeobjektet. Det finns två argument för varför läraren ska identifiera de kritiska 
dragen. Det första argumentet handlar om ifall läraren och eleverna ska uppleva objektet 
på samma sätt måste de undersöka samma drag hos objektet och därför måste läraren 
försöka få eleverna att se samma drag hos objektet som läraren gör. När de ser på 
objektet utifrån samma drag kan de inrikta sig tillsammans på dem och lära sig utifrån 
det. Det andra argumentet handlar om att läraren är ansvarig för att ge eleverna 
möjlighet att urskilja olika drag och aspekter som eleverna inte har upplevt tidigare. När 
eleverna inte lär sig det som var lärarens plan beror det ofta på att eleverna har missat de 
kritiska dragen. Det är därför det blir direkt avgörande att läraren ger eleverna möjlighet 
att urskilja och upptäcka de nödvändiga dragen och aspekterna i det aktuella 
lärandeobjektet. En viktigt aspekt att ha i åtanke är att vissa kritiska drag och aspekter är 
svåra för läraren att urskilja för att hen tar ett drag för givet och missar då att ge 
eleverna möjlighet att upptäcka dessa drag. Det kan leda till att det blir en lucka för 
eleverna och de förstår då inte hela lärandeobjektet. Därför blir det extra viktigt för 



  
 

13 

läraren att vara medveten om de kritiska drag och aspekterna för att eleverna ska lära sig 
så mycket som är möjligt (Lo, 2014). Även Wernberg (2005) menar att det är lärarens 
ansvar att identifiera de kritiska dragen och efter det skapa en variation som gynnar 
elevernas lärande. Lo (2014) hävdar att genom att identifiera kritiska drag och aspekter 
hos lärandeobjektet ger vi eleverna möjlighet att lära sådant som vi trodde var omöjligt.  
 
4.1.3 Variationsmönster 
Idag handlar undervisning mycket om att vi ska visa eleverna likheter för att kunna dra 
slutsatser kring en viss regel. Att bara visa likheterna är inte tillräckligt enligt 
variationsteorin. Lo (2014) menar att för att vi ska kunna uppleva något måste vi vara 
medvetna om skillnaderna eller variationerna som finns mellan de olika kritiska dragen. 
Det hjälper eleverna att uppfatta kritiska drag om de får en variation att jämföra objektet 
med. Läraren måste medvetet hjälpa eleverna att se en variation i de kritiska drag av 
lärandeobjektet för att alla eleverna ska få en möjlighet att lära sig. Det är sällan som 
eleverna självmant jämför sina tidigare drag och aspekter med de nya som läraren tar 
upp i undervisningen. Varför läraren medvetet måste stötta eleverna i detta.  
 
Inom variationsmönstret finns det olika sorters medvetenheter för att uppfatta objekt 
menar Lo (2014) och det är dessa fyra som exemplifieras utifrån bråk. Det första 
handlar om att sätta olika objekt i kontrast till varandra. Genom att sätta ett tal i 
bråkform bredvid ett tal i procentform kan vi uppfatta en skillnad eller en variation. 
Nästa medvetenhet handlar om separation. När ett tal i bråkform har jämförts med ett tal 
i procentform öppnas en variation upp och det har då skett en separation. Efter att 
eleverna har upplevt en separation blir de medvetna om objektets drag och aspekter. Det 
bidrar också till att eleverna får en dimension av olika variationer i deras medvetande.  
Ytterligare en medvetenhet handlar om generalisering. Att arbeta med generalisering 
innebär att läraren varierar den fokuserade aspekten och den aspekt som inte är i fokus 
ska vara oförändrad. Om en lärare ska lära eleverna hur tal i bråkform är uppbyggda och 
ser ut, kan ett exempel på hur det går det till vara så här. Läraren börjar först med att 
visa flera olika tal i bråkform men även i procent och decimaltal för att eleverna ska få  
uppleva en variation. När de har förstått hur de ska skriva tal i bråkform kan läraren 
börja variera färg, form och storlek. Dock måste läraren variera en aspekt i taget. Det 
sista sorten av medvetenhet är fusion. Fusion innebär att eleverna förstår ett objekt 
utifrån objektets kritiska aspekters förhållande till varandra och till objektet som helhet. 
Detta skulle då innebära om läraren vill lära eleverna hur de skriver tal i bråkform att de 
måste veta att till exempel 1/4 utgår från en hel och även förstår betydelsen av ettan och 
fyran.  
 
Det går inte att utgå från att bara för att undervisningen har ett visst variationsmönster 
så lär sig eleverna. Det som även spelar in är vilka undervisningsmetoder och 
undervisningsstrategier som används. Samtidigt menar Lo (2014) att det inte är 
undervisningsstrategierna som vi ska variera, utan de kritiska aspekterna hos 
lärandeobjektet. Det är genom att vissa drag och aspekter hålls konstanta samtidigt som 
andra drag och aspekter varierar som ett variationsmönster skapas. Det som har stor 
betydelse vid inlärningen är än en gång vad det är som eleverna kan urskilja och 
uppleva av objektet (Lo, 2014). Wernberg (2005) instämmer i det som Lo menar är 
avgörande för inlärning och hon lyfter även att det är tillsammans som lärande sker, att 
det är genom samspelet mellan elev och lärare som ett rum med variationer kan skapas.   
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5 Metod 
I detta avsnitt redovisar jag mina valda metoder och hur mitt genomförande gick till. Jag 
argumenterar för valda metoder och urval.  
 
5.1 Val av metod 
De metoder jag använde var observation och intervju. När studien utfördes använde jag 
ett kvalitativt synsätt. Det synsättet valdes för att jag tolkade och förstod mitt resultat 
vilket är det som Stukát (2011) menar att ett kvalitativt synsätt innebär. Eftersom tiden 
var begränsad valde jag att försöka förstå och tolka det resultat som mina intervjuer och 
observationer gav mig istället för att jag generaliserade resultatet. Stukát (2011) menar 
att vanligtvis använder man intervjuer och observationer istället för enkäter när man 
använder ett kvalitativt synsätt vilket ger mig ett argument för varför jag valde att 
använda observation och intervju. Genom att använda flera metoder ger det resultatet en 
ökad validitet och det blir lättare att få en ökad förståelse för problemet och att se det 
från olika vinklar (Stukát, 2011).  
 
5.2 Urval 
Mitt urval bestod av två lärare som jag observerade under varsin matematiklektion med 
en efterföljande intervju. Även eleverna observerades men största fokus låg på läraren. 
Den ena läraren arbetade i en årskurs 4 och den andra läraren i en årskurs 5. Vid 
intervjuer som sker ansikte mot ansikte som Denscombe (2010) har valt att kalla det 
styr jag själv över mitt urval vilket jag fick chansen att göra i den här studien. Att det 
blev lärare i de här årkurserna föll sig naturligt eftersom det är dessa årskurser som jag 
kommer få min behörighet i. Eftersom studien var relativt liten hade jag inte möjlighet 
att intervjua och observera så många som egentligen hade varit lämpligt vilket innebar 
att  jag gjorde ett icke-sannolikhetsurval. Hur lång tid jag hade tillgodo spelade även in i 
mitt urval (Denscombe, 2010). Typiskt för en kvalitativ studie är att man väljer ut någon 
som tillhör en speciell enhet och i detta fall blev det därför naturligt att välja mattelärare 
som använder laborativt material i sin undervisning (Denscombe, 2010).   
  
5.3 Datainsamling 
5.3.1 Observation  
Jag valde observation för att få syn på vad lärare och elever gör vilket är precis vad 
observation går ut på enligt Denscombe (2010). Jag använde en systematisk observation 
eftersom jag undersökte samma saker under båda observationerna. Som hjälp användes 
ett observationsschema (se bilaga 3). För att få ut så mycket som möjligt hamnade mitt 
fokus på hur det laborativa materialet användes. Finns det inget tydligt fokus finns en 
risk att observationen inte fyller sitt syfte Denscombe (2010). En systematisk 
observation grundar sig i att använda ett schema för att minimera risken att forskaren 
observerar en sak i ett klassrum och sedan en annan grej i nästa klassrum (Denscombe, 
2010).  
 
5.3.2 Intervju 
När man utgår från en kvalitativ ansats kan det innebära både en djupgående intervju 
eller en öppen intervju. Det som användes i studien var två djupgående intervjuer för att 
få en djupare förståelse och förklaring av användandet av det laborativa materialet. 
Metoden som användes var en semistrukturerad intervju där jag utgick från samma 
frågor (se bilaga 2) till alla informanter men jag behövde ställa olika följdfrågor 
beroende på deras svar för att få ett tillräckligt utvecklat svar (Stukát, 2011). 



  
 

15 

Denscombe (2010) menar även han att intervju ger en mer detaljerad och fyllig data och 
när man träffas och gör intervjun ger det möjlighet att omedelbart kunna ställa 
följdfrågor. Jag spelade in intervjun vilket gav stora fördelar eftersom att jag då inte 
missade något och om så var fallet kunde jag lyssna igen (Denscombe, 2010). 
Kroppsspråk och ansiktsuttryck fick jag anteckna som ett komplement till inspelningen.  
 
5.4 Genomförande 
Jag började med att kontakta min handledare från min senaste VFU-period och undrade 
om hon kunde tänka sig att vara med i min undersökning. Min handledare och en annan 
kollega på skolan ställde upp i min studie. De fick mitt missivbrev (se bilaga 1) för att 
få en uppfattning om vad min studie handlade om.  
 
Genomförandet innebar två observationer, en i varje klass. Under observationen 
använde jag mig utav mitt observationsschema. Under observationen var jag helt passiv 
och iakttog endast lektionen. Det som observerades var hur läraren presenterade det 
laborativa materialet och hur eleverna använde det. Efter observationen följde jag upp 
med en intervju med varje lärare, där jag valde att spela in intervjuerna för att få med så 
mycket information som möjligt. Efter intervjuerna och observationerna transkriberades 
intervjuerna och vilket var tidskrävande men då jag endast hade två intervjuer ansåg jag 
att hade tiden.  
 
Därefter framställde jag ett resultat och en analys utifrån variationsteorin. I diskussionen 
lyfte jag ämnet utifrån vad tidigare forskning säger om ämnet laborativt material i 
matematikundervisningen men även när undervisningen handlar om bråk. 
 
5.5 Databearbetning 
Efter observationerna sammanställdes observationsschemat för att få en tydligare 
överblick som underlättade arbetet med resultatdelen men även diskussionsavsnittet. 
Som en följd av intervjuerna transkriberade jag dem och använde svaren från 
intervjuerna och iakttagelserna från observationerna i resultatet. Analysen av intervjun 
och observationerna tog avstamp i variationsteorin vilket blev ett sätt att bearbeta 
litteraturen kring variationsteorin. Då jag kopplade ihop den tidigare forskningen med 
diskussionsdelen blev det ytterligare ett sätt att bearbeta litteraturen. 
 
Jag benämnde observationerna och intervjuerna med siffror för att göra det tydligt vilket 
betyder att intervju 1 hör ihop med observation 1 och med lärare 1.  
 
5.6 Tillförlitlighet 
Det låga antalet av medverkande personer i min studie innebar en begränsning i 
generalisering. Det ifrågasatte även reliabiliteten, vilket är därför jag valde att inte 
försöka generalisera mitt resultat utan istället gjorde jag en tolkning utav det jag fick 
fram (Stukát, 2011).  
 
Eftersom jag använde en semistrukturerad intervju såg intervjuerna inte exakt likadana 
ut eftersom jag gav utrymme för följdfrågor och det blev inte samma följdfrågor. Detta 
kan ha påverkat jämförbarheten mellan intervjuerna och de blev inte riktigt lika 
tillförlitliga och entydiga som en strukturerad intervju (Stukát, 2011). Något som kan ha 
påverkat resultatet är intervjuareffekten. Det innebar att jag som intervjuade gjorde att 
informanten kände sig obekväm och därför svarade hon som hon trodde att jag ville 
(Denscombe, 2010). Det jag gjorde för att undvika det var att vara lyhörd och neutral.  
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Att använda intervju som en metod är alltid en risk då det inte finns några garantier för 
att informanten talar sanning, ett sätt att komma runt det är att inte bara använda en 
intervju och att ha det som enda datainsamlingsmetod (Denscombe, 2010). 
 
När en observation utförs finns det alltid en risk att de som man observerar beter sig 
annorlunda när de vet att det är föremål för en observation (Stukát, 2011). Att jag gjorde 
en passiv observation tror jag hjälpte eleverna och lärarna att inte bete sig annorlunda då 
det förhoppningsvis kunde ignorera mig i klassrummet. Ytterligare en aspekt som kunde 
påverka observationerna är den individuellas kompetens att observera, det kan som en 
följd påverka resultatet.  
 
5.7 Etiska aspekter    
När mitt arbete skrevs fanns det etiska krav jag var tvungen att förhålla mig till. Det 
handlar i grund och botten om att visa respekt och ta hänsyn (Johansson och Svedner, 
2004). Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram fyra olika 
krav som man ska ha i beaktning när man skriver en uppsats. Jag kommer att presentera 
de fyra kraven här nedan (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det första kravet är informationskravet. I det här kravet ingår det att jag som forskare 
har ett ansvar för att informera och presentera syftet för alla som är med och som blir 
berörda. Informationen ska också innehålla alla villkor som gäller för de deltagande och 
att de har rätt att avbryta när de vill. Informationen gick ut till de berörda deltagarna 
genom mitt missivbrev.  
 
Det andra kravet är samtyckeskravet. Det kravet innebär att deltagarna har rätt att 
bestämma själva över sitt deltagande. Då jag observerade främst lärarna och endast 
intervjuade lärarna fick jag endast ett samtycke från dem. Min undersökning innehöll 
inte  något privat eller något känsligt ämne därför behövde jag inte få samtycke från fler 
håll. Inom kravet gäller också att de som deltar kan välja att avbryta sin medverkan när 
som helst.  
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det är ett krav som innebär att uppgifter om 
de deltagande ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det  
handlar också om att kunna ge så mycket konfidentialitet som är möjligt för de som 
deltar i undersökningen. Uppsatsen skrevs på ett sådant sätt att det inte går att identifiera 
några personer och uppgifter som samlats in i samband med undersökningen har 
avrapporteras.  Alla som deltog i min studie var anonyma och jag benämnde aldrig 
skolan eller deltagarna med namn.  
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att den information som 
jag samlar in endast får användas i min studie. Det är inte heller rätt att låna ut 
information som kan användas i en annan studie eller för att fatta några beslut. Det 
kravet förhöll jag mig till genom mitt missivbrev där jag informerade om att de material 
jag samlade in endast är till för min studie.  
 
Det är utifrån de här fyra kraven som jag handlade när jag har utförde mina 
observationer och intervjuer. Jag undanhöll inte någon information och jag var tydlig 
med mitt syfte och all information till alla berörda innan jag började.  
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6 Resultat och analys 
Denna del behandlar mitt resultat och jag  kopplar samman det med mina 
frågeställningar. En analys av resultatet utifrån variationsteorins tre viktiga begrepp 
kommer att behandlas.  
 
6.1 Varför  väljer lärare att använda laborativt material i 
matematikundervisningen?  
I mina intervjuer och observationer framkom det att lärare 1 och lärare 2 gärna använder 
laborativt material men deras tyngsta argument kring varför skiljde sig en del. Lärare 1 
menar att användandet av laborativt material ger en djupare förståelse. Hon ansåg också 
att det fungerar bra att använda materialet när eleverna behöver se alla olika former för 
att förstå. Med olika former menar lärare 1 bild, symbol och begrepp. Lärare 2 däremot 
menar att användandet av materialet är bra för det hjälper eleverna att se det mer 
konkret. Lärare 2 tycker att det är ett problem att matematik är abstrakt och därför kan 
det laborativa materialet hjälpa eleverna. Hon anser att materialet hjälper till att 
åskådliggöra det abstrakta och genom materialet blir det tydligt för eleverna.  
 
På frågan om vad laborativt material är för dig svarade de olika även där och lärare 1 sa 
” Det är att visa en bild av det man sedan ska göra om till symboler. Det ger en djupare 
förståelse istället för att bara skriva.” Medan lärare 2 valde att säga ”Det är olika saker. 
Något som hjälper eleverna. Det hjälper till att åskådliggöra och eleverna ser bättre. Det 
är allt ifrån white boards, klossar, klockor och allt man kan ta på.”. De båda lärarnas 
svar på vad laborativt material är för något kan även fungera som argument för varför 
det ska användas, eftersom de svarade att det ger en djupare förståelse och att det 
åskådliggör för eleverna. 
 
Lärare 2 använder materialet mer frekvent och har allt material kvar i klassrummet trots 
att de inte använder det just nu. Lärare 2 använder gärna materialet till flera olika 
områden inom matematiken. Lärare 1 däremot använder det oftast när undervisningen 
handlar om bråk eller division med rest. När hon använder materialet är det för att 
förklara ett begrepp eller för att förstå en teknik. När lärare 2 använder materialet finns 
det färre begränsningar. Hon använder materialet mer fritt och eleverna får använda det 
när alla förmågor ska utvecklas.  
 
6.1.1 Analys 
Lärandeobjektet: Båda lärarna i min studie utgår från lärandeobjektet när de väljer att 
använda laborativt material. Eftersom de nämnde att syftet med materialet är att hjälpa 
eleverna och att ge dem en djupare förståelse. Det handlar om att de har valt ut ett 
objekt eller begrepp som de vill att eleverna ska lära sig i slutet, alltså lärandemålet. För 
att komma dit behöver de använda laborativt material för att tydligare visa 
lärandeobjektet för eleverna. Lärandeobjektet varierar beroende på vilket matematiskt 
område läraren väljer att använda materialet i.  Enligt Lo (2014) handlar lärandeobjektet 
om att hjälpa eleverna att nå målet. Under observation 1 var lärandeobjektet att eleverna 
skulle lära sig jämföra storleken på olika tal i bråkform, begrepp som de skulle lära sig 
var större, mindre eller lika stora tal i bråkform. Under observation 2 var det delvis 
samma lärandeobjekt eftersom de eleverna också fick jämföra storleken på bråk, men de 
fick också göra beräkningar med tal i bråkform vilket innebär att läraren ville att de 
skulle lära sig hur en uträkning med bråk går till. Begrepp som lärare 2 lyfte var då 
förutom större, mindre eller lika stora även blandad form.  
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Kritiska aspekter och kritiska drag: När lärarna i min studie väljer att använda 
material är det för att eleverna ska få en djupare förståelse och att de ska se det 
matematiska innehållet mer konkret. Det är något som går att koppla ihop med de 
kritiska dragen och de kritiska aspekterna. Genom att hjälpa eleverna att se något mer 
än bara ett tal på ett vis och från en vinkel upptäcker eleverna de kritiska dragen och 
aspekterna. Läraren hjälper eleverna att få syn på samma kritiska drag och aspekter som 
de själva ser vilket bidrar till att eleverna ökar sina möjligheter att lära sig (Lo, 2014).   
 
Variationsmönster: Lärare 1 använder ett variationsmönster när det laborativa 
materialet ska användas då hon uttrycker att materialet fungerar bra för att visa på olika 
former som till exempel bild, symbol och begrepp. Läraren väljer att variera ett objekt 
men behålla en del av objektet konstant, som är en del i variationsmönstret. De båda 
lärarna använder material för att visa på skillnader i det som eleverna ska lära sig och 
det är också en del i variationsmönstret eftersom eleverna måste se variationer för att de 
ska få möjlighet till att lära sig (Lo, 2014).  
 
6.2 Hur kan användningen av laborativt material gynna  
matematikundervisningen och elevernas lärande? 
För att laborativt material ska gynna eleverna säger lärare 1 att lektionen måste ha ett 
tydligt syfte och tydliga instruktioner så att materialet används på ett sådant sätt att det 
uppfyller syftet. Enligt lärare 2 blir materialet gynnsamt när det används ofta vilket hon 
gör i sin undervisning. Lärare 1 tycker att det blir gynnsamt för eleverna när läraren 
använder materialet till att presentera samma sak fast på olika sätt med hjälp av olika 
representationsformer. Hon var väldigt tydlig med att en kombination av olika 
representationsformer är det som gynnar undervisningen mest. Båda lärarna i min studie 
presenterar alltid materialet för eleverna första gången de ska använda det och det sker 
med en gemensam genomgång.  
 
Att det laborativa materialet hjälper eleverna att se matematiken mer konkret är något 
som båda lärarna håller med om. Lärare 2 sa att det blir mer konkret och den andra 
valde istället ord som att eleverna får en bild framför sig. Lärare 1 menar att eleverna får 
med hjälp av material en bild framför sig och då en djupare förståelse och det i sin tur 
blir gynnsamt för elevernas lärande. Lärare 1 anser att det är utvecklande för eleverna 
när de får se matematiken på ett annat vis än siffror och att de inte behöver rita några 
figurer eller symboler utan istället få känna och hålla i något. Det är något som lärare 2 
håller med om och hon menar att det går bra att använda material även vid 
problemlösningar för att ge eleverna något att känna och hålla i. Vid sådana uppgifter 
använder eleverna material där exempelvis en kub som brukar representera en sak får i 
problemlösningsuppgifter representera något annat som materialet inte är tänkt att 
representera. Här blir materialet i sig ingen utmaning i problemlösningen men läraren 
menar att materialet fungerar som en hjälp eller ett stöd.  
 
Lärare 1 anser att materialet gynnar undervisningen mest när innehållet är bråk eller 
division. Däremot anser lärare 2 att det gynnar undervisningen oavsett innehåll. Lärare 2 
använder materialet flitigt i många olika avseenden och gärna i de allra flesta innehåll. 
Denna lärare tycker att undervisningen gynnas när materialet får stanna kvar i 
klassrummet även när de inte används för att eleverna ska kunna välja själva att använda 
det. Hon menar att genom att använda laborativt material kan eleverna få möjlighet att 
se vad något är för att sedan veta vad det inte är. Exempel som läraren tar upp är att de 
använder materialet på det viset när de ska mäta och väga saker. Lärare 2 anser att det 
gynnar eleverna när de har friare och större tillgång till materialet varför hon har valt att 
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ha kvar materialet i klassrummet även när det inte används, dock i ett skåp. Lärare 1 
däremot plockar bort materialet när hon anser att eleverna inte behöver använda 
materialet mer och ställer då det i ett skåp utanför klassrummet.  
 
6.2.1 Analys 
Lärandeobjektet: Det är avgörande vad läraren väljer för lärandeobjekt och att det är 
noga undersökt för att det ska kunna ge eleverna möjlighet att lära sig (Lo, 2014). Detta 
har lärare 1 tagit tillvara på då hon menar att det måste finnas ett tydligt syfte med att 
använda material vilket innebär att materialet blir ett noga utvalt lärandeobjekt för att 
öka elevernas chanser att lära sig. Eftersom lärare 2 använder materialet inom fler 
områden kan det finnas en risk att lärandeobjektet inte blir lika noga utvalt som det blir 
för lärare 1. Båda lärarna använder material så att det direkta och det indirekta 
lärandeobjektet kommer fram som Lo (2014) lyfter som en viktig del i sin litteratur. När 
lärarna använder material är det för att visa det direkta lärandeobjektet på olika vis till 
exempel vid bråkräkning men det är efteråt som det indirekta lärandeobjektet kommer 
till uttryck. För det är då det visar sig vad eleverna kan och hur de kan använda sin nya 
kunskap. Eftersom materialet plockas bort efteråt och hamnar antingen i ett skåp inne i 
klassrummet eller i någon korridor. Det indirekta lärandeobjektet är det som eleverna 
kan utföra ändå trots att materialet är borta.  
 
Kritiska aspekter och kritiska drag: För att undervisningen ska bli gynnsam genom 
laborativt material måste läraren ta hänsyn till de kritiska aspekterna och de kritiska 
dragen. Att använda material kan bidra till att eleverna och läraren ser på ett objekt på 
samma sätt utifrån samma aspekter och drag. Därför är det viktigt att läraren identifierar 
de kritiska dragen och aspekterna innan material används (Lo, 2014) (Wernberg, 2005). 
Ingen utav lärarna i min studie nämnde något utav de här direkt. Däremot diskuterade 
lärare 1 hur noga det var att man hade ett igenomtänkt syfte vilket kan innebära att 
läraren även har tänkt igenom de kritiska dragen och aspekterna. Det är viktigt att 
läraren identifierar de kritiska dragen för eleverna för att förhindra att något drag 
försummas. Här kan det uppstå en kunskapslucka om ett drag glöms bort (Lo, 2014). 
Om läraren har identifierat de kritiska dragen skulle det laborativa materialet kunna 
fungera för att synliggöra det. Eftersom båda lärarna i studien använder material för att 
göra det mer konkret går det att se att de jobbar utifrån det här tankesättet. Det som 
tyder på att de arbetar utifrån den här teorin är att när de använder materialet är det den 
undervisande läraren som presenterar och har genomgång utav materialet. Det innebär 
att läraren och eleverna går in i området med samma uppfattning kring materialet och 
innehållet vilket är viktigt då vi annars uppfattar objekt på olika sätt. Har läraren gett 
eleverna samma uppfattning om materialet och innehållet som sig själv kommer det 
troligtvis att gynna undervisningen (Lo, 2014).  
 
Variationsmönster: Eftersom lärare 2 har kvar sitt material inne i klassrummet kan det 
hjälpa eleverna att jämföra sina tidigare erfarenheter med nya eftersom de kan gå 
tillbaka till det gamla materialet. Eller om läraren väljer att plocka fram det gamla och 
jämföra med det nya. Det är något som är en viktig del i variationsmönstret att hjälpa 
eleverna att se olika uppfattningar. Det är vanligt förekommande att eleverna inte gör 
det själva utan stöd från läraren (Lo, 2014). När lärare 1 använder materialet är det för 
att visa på samma sak genom olika representationsformer och det är precis vad 
variationsmönster handlar om. Det är dock viktigt att man behåller en del av objektet 
konstant för att variera de andra delarna för det ger eleverna möjlighet att lära sig enligt 
Lo (2014). Lärare 2 sa i intervjun att hon använder laborativt material för att eleverna 
ska få veta vad det är för att sedan kunna veta vad något inte är. Precis det här menar Lo 
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(2014) att det är så vi måste arbeta. Läraren ska visa eleverna variationer för att de ska 
kunna urskilja olika objekt från varandra.  
 
6.3 Hur kan laborativt material bli ett stöd i bråkundervisningen?  
De två lärarna i min studie använder laborativt material för att ge eleverna stöd i 
bråkundervisningen. Det material som de båda två helst använder är cuisenairestavar 
och runda cirklar som är uppdelade i bråkdelar. Lärare 2 brukar använda de cirklarna 
som ser ut som pizzor och lärare 1 använder några andra cirklar i olika färger och där 
storleken i bråkform står på varje bit. Lärare 1 anser att det teoretiska i 
bråkundervisningen är för svårt att ta till sig för eleverna och därför väljer hon att 
använda materialet för att det ska bli ett stöd. Att använda material i bråkundervisningen 
blir ett sätt att förstå bråk på olika sätt och se vilka bråktal som hör ihop och vilka 
samband det finns mellan de olika bråken enligt lärare 1. Lärare 2 använder laborativt 
material i bråkundervisningen för att det ska blir lättare för eleverna att beräkna men 
även för att de ska se det mer konkret. Lärare 1 använder oftast laborativt material när 
de kommer till bråkundervisningen för att hon anser att det är där det fyller störst 
funktion och hjälper eleverna mest. Användningen av material i bråkundervisnigen var 
självklart för båda lärarna som jag intervjuade.  
 
Under observation 1 använder läraren tre olika material. De är cirklar med bråkdelar 
utskrivna, cuisenairestavar och tallinjen. Läraren i observation 2 använder bara två olika 
material, cirklar som föreställer pizzor och cuisenairestavar.  Observation 1 börjar med 
att läraren visar cirklarna på tavlan och de jämför vilket bråk som är störst och vilka 
som är lika stora, till exempel 2/4 och 4/8. De blir en diskussion kring samband i 
klassrummet. Efter cirklarna går lärare 1 över till att visa eleverna bråktal på en tallinje. 
Läraren ritar upp en tallinje på tavlan och eleverna svarar på frågor kring hur stor del 
som är markerad på tallinjen. Nästa material som läraren presenterar är cuisenairestavar, 
lärare 1 visar två olika modeller som eleverna själva får bygga upp och som de ska utgå 
från när de gör uppgifterna. När eleverna har byggt upp sina modeller får de ut ett häfte 
med uppgifter där de ska jämföra olika bråk (se bilaga 4). Uppgifterna handlar om att 
eleverna ska se vilket bråk som är större eller mindre eller lika stora. De använder dessa 
symboler =,< eller > som inte är nya symboler för eleverna.  
 
Observation 2 innehåller inte lika mycket lärarledd genomgång som observation 1. 
Denna lektion börjar med att lärare 2 berättar vad de ska göra på lektionen. Läraren och 
eleverna räknar tre uppgifter tillsammans där läraren visar hur materialet kan användas i 
uträkningarna och eleverna får också utföra uppgifterna med eget material på deras 
bänkar. Uppgifterna som de räknar tillsammans är en uppgift där de jämför storleken på 
tal i bråkform till exempel 1/3 och 2/5, och två uppgifter där de gör uträkningar. De 
uppgifter som de beräknade tillsammans såg ut så här;  
- Beräkna och svara i blandad form. 1 3/7 + 6/7= 
- Emil sparar pengar för att köpa en ny cykel. Han har sparat ihop 1000 kr. Av de 1000 
kr har han fått 1/4 av sin mormor och 1/5 av sin pappa. Hur mycket har han fått av sin 
mormor? Hur mycket har han fått av sin pappa? 
 
När de har beräknat tre uppgifter tillsammans får eleverna ut ett häfte med uppgifter 
som de ska arbeta med (se bilaga 4). Uppgifterna i häftet handlar om att de ska jämföra 
storleken på bråk och beräkna med bråk. 
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6.3.1 Analys 
Lärandeobjektet: Lärandeobjektet handlar om hur eleverna ska nå målet (Lo, 2014). 
Därför är användningen av laborativt material i bråkundervisnigen mycket användbar 
och det gynnar bråkundervisningen. Båda lärarna använder materialet för att eleverna 
lättare ska förstå och sedan nå lärandemålet. Lärandeobjektet syftar på början och inte 
på slutet av lärandeprocessen och det var i början av bråkundervisningen som lärarna i 
den här studien väljer att ta in materialet som ett stöd för eleverna. Det finns både det 
direkta och indirekta lärande objektet som Lo (2014) diskuterar och det syns i de 
observerade och intervjuade lärarnas arbete eftersom de använder materialet i början för 
att synliggöra innehållet som är det direkta lärandeobjektet. Lärarnas vidare tankar som 
kom fram i intervjun var sedan att lämna materialet och låta eleverna beräkna vidare 
utan material vilket då speglar vad de kan bli kapabla till med det inlärda innehållet.  
 
Lärarna som deltog i observationen har delvis valt ut samma lärandeobjekt då de båda 
valde att ge eleverna uppgifter där de skulle få möjlighet att lära sig att jämföra 
storleken på tal i bråkform. De som skiljde deras lärandeobjekt åt var att lärare 2 ville 
att hennes elever skulle göra uträkningar med tal i bråkform medan lärare 1 var mer 
inriktad på att eleverna skulle få se samband mellan de olika talen i bråkform. Lärarna 
valde ett lärandeobjekt som har den specifika aspekten som Lo (2014) menar att rena 
ämneskunskaper har. Det är även den generella aspekten som påverkar lärandeobjektet 
men genom att lärarna hade en tydlig genomgång och hjälpte eleverna att se på 
lärandeobjektet på samma vis som läraren så kommer inte den generella aspekten att 
påverka lärandeobjektet i så stor grad. Det som visade sig under observationen var det 
direkta lärandeobjektet som syftar på innehållet. Det indirekta däremot är vad eleverna 
kan bli kompetenta till efteråt enligt Lo (2014). Att ta reda på det indirekta 
lärandeobjektet skulle innebära att jag återvände och gjorde ytterligare en observation 
för att undersöka i vilken grad eleverna har fått en tillräcklig kompetens inom området.  
 
Kritiska aspekter och kritiska drag: Lärarna i studien valde att använda laborativt 
material i bråkundervisningen för att göra det mer konkret för eleverna. När materialet 
används kan den undervisande läraren även se till att de och eleverna har samma 
uppfattning kring lärandeobjektet och dess kritiska drag och aspekter (Lo, 
2014)(Wernberg, 2005). Det förklarar varför lärarna valde att använda material i 
bråkundervisningen. Lärare 1 valde främst att använda material för att teorin i sig är för 
svår. Lo (2014) menar att ofta är någonting svårt för en elev för att läraren har missat att 
identifierat ett kritiskt drag eller en aspekt. Om däremot materialet används för att visa 
på de kritiska aspekterna och kritiska dragen så går det att undvika det och det 
laborativa materialet blir en resurs för bråkundervisningen. Lo (2014) menar att vi 
uppfattar objekt olika beroende på vilka kritiska drag vi väljer att undersöka.  Att 
använda olika material i undervisningen blir ett sätt att upptäcka samma objekt fast sett 
utifrån olika drag och aspekter. Det förklarar också varför lärarna i min studie har valt 
att använda flera olika material i bråkundervisningen. I bråkundervisningen menar Lo 
(2014) att lärare ofta försöker lära ut 1/3 eller 1/10 utan att nämna att det är 1/3 utav en 
hel eller 1/10 utav en hel. Detta blir då ett kritiskt drag som lätt skulle kunna åtgärdas 
om läraren bara nämnde det. Detta misstaget gjorde inte lärare 1 i min studie utan hon 
visade att det utgick från en hel med flera olika material, både tallinjen, cuisenairestavar 
och cirklar med bråkdelar.  
 
De kritiska aspekterna som båda lärarna valde att lyfta fram var främst storlek på 
bråken. Lärarnas önskan var att eleverna med hjälp av materialet skulle få syn på de 
kritiska dragen. Genom att visa 1/4 och 1/3 med cuisenairestavar såg eleverna tydligt 



  
 

22 

vilket bråk som var störst. De visade med hjälp av materialet att 1/4 inte är större trots 
att fyra är större än tre. Lärare 2 lyfte fler kritiska drag då eleverna även fick göra 
uträkningar med materialet som hjälp. När hon hade en genomgång i början av 
lektionen visade hon de kritiska dragen genom att de löste några uppgifter tillsammans 
och hon visade eleverna hur materialet kunde bli ett stöd i uträkningen. De uppgifter 
hon visade i början var liknande dem som kom i häftet och därför kunde eleverna lättare 
lösa de uppgifterna då hon hade synliggjort de kritiska dragen och aspekterna och de 
arbetade i häftet utifrån samma upplevelse. Detta är avgörande enligt Lo (2014) att 
lärare och eleverna ser på objekt utifrån samma sätt. Vilket var något som jag fick 
uppleva under båda mina observationer, då båda lärarna presenterade både material och 
uppgifter i början av lektionen. Det gjorde att eleverna blev uppmärksammade på 
samma kritiska drag som läraren och de kunde efter det ta sig an uppgifter utifrån 
samma vinkel. Lo (2014) menar att det är läraren som bär ansvaret för att eleverna ska 
bli uppmärksammade på de olika kritiska dragen för det är först när eleverna har 
uppmärksammat dessa som de kan lära sig. Eftersom det är helt avgörande att eleverna 
får se en variation av ett objekt när de ska lära sig. När lärarna under mina observationer 
visade olika material visade de eleverna olika drag och aspekter av tal i bråkform, och 
de gav eleverna en möjlighet att lära sig som kommer av att lärarna identifierar de 
kritiska dragen (Lo, 2014).  
 
Variationsmönster: Som en väsentlig del i variationsteorin är variationsmönstret viktig 
och det är främst för att lärarna måste visa på variationer för att eleverna ska bli 
medvetna om de variationer som finns (Lo, 2014). De lärarna som jag observerade och 
intervjuade använder flera olika material i bråkundervisningen för att visa eleverna olika 
variationer. Lärare 1 valde att använda fler sorter än lärare 2. Dock var de elever som 
lärare 2 undervisar lite äldre och hade mer erfarenheter utav materialet. När lärarna visar 
flera olika material för eleverna hjälper de dem att blir mer medvetna och på det viset 
blir det laborativa materialet ett stöd i bråkundervisningen. Då lektionerna var mycket 
lärarstyrda blev det naturligt att läraren hjälpte eleverna med att få syn på variationerna 
och skillnaderna. Eleverna fick även en chans att kunna jämföra materialen vilket är 
möjligt först efter att de har fått uppleva en variation. Enligt Lo (2014) är det lärarens 
ansvar att variationen synliggörs för eleverna och att de sedan kan göra en jämförelse 
mellan sin tidigare erfarenheter och sina nya erfarenheter.  
 
Båda lärarna som jag observerade visade på ett variationsmönster i undervisningen. 
Lärare 1 visade samma tal i bråkform fast med olika material när hon valde att använda 
cirklar, tallinjen och cuisenairestavar. Hon ville visa på samband men även skillnader 
och likheter. Eleverna fick med hjälp av materialet se skillnader i storlek vilket var 
precis det som lärare 1 ville att de skulle få syn på. Hon valde att först visa olika 
material och att 1/4 berodde på hur stor helheten var och sedan kunde hon därför visa 
fjärdedelar i olika färger och former. Även lärare 2 visade detta fast bara med två 
material istället för tre, hon visade också hur de skulle beräkna tal i bråkform med hjälp 
av materialet. Genom detta skapades ett variationsmönster och enligt Lo (2014) är detta 
en sorts medvetenhet som kallas för generalisering vilket är en viktig del i 
variationsmönstret.  
 
Lo (2014) anser att det är helt avgörande för att eleverna ska lära sig, att de får syn på 
objekt utifrån olika drag vilket båda lärarna under observationen visade eleverna då de 
bidrog med ett variationsmönster. När cuisenairestavarna används är det lätt för 
eleverna att se skillnader mellan de olika talen i bråkform eftersom de hela tiden har 
något att jämföra med. De använder då en medvetenhet som Lo (2014) menar handlar 



  
 

23 

om att sätta objekt i kontrast till varandra. Det är även enkelt för läraren att få alla elever 
att utgå från samma upplevelse av variation om hon gör en modell som lärare 1 valde att 
göra. Lo (2014) talar om att elever väldigt sällan själva jämför sina tidigare upplevelser 
med nya aspekter eller variationer och därför spelar läraren en väldigt stor roll här. 
Detta såg jag tydligt i mina observationer att lärarna ville hjälpa eleverna att se samma 
saker och arbeta med uppgifterna utifrån samma upplevelse och därför valde de att ha 
en gemensam genomgång i början.  
 
Lärare 1 hade inte stor variation i de uppgifter som eleverna fick lösa utan istället var 
det materialet som stod för variationsmönstret och hjälpte till att visa på en variation av 
de kritiska dragen. Lärare 2 däremot valde att variera uppgifterna och hålla sig till lite 
färre material fast fortfarande en liten variation i materialet men den största variationen 
låg i uppgifterna och med hjälp av dem kunde olika kritiska drag varieras. Enligt Lo 
(2014) gäller det att välja strategier och metoder noga och variera de kritiska dragen för 
att de ska bli så bra som möjligt för eleverna. Under mina observationer var det noga 
valda metoder och strategier och samtidigt en variation trots att de visade på två olika 
lektioner. Wernberg (2005) lyfter att det är i samspelet mellan lärare och elev som 
lärande sker och där kan det skapas en variation. Både lärare 1 och lärare 2 undervisade 
på ett sådant sätt att de fick samspela med eleverna och skapa variation tillsammans. 
Det syntes tydligt då båda lärarna i studien hade en muntlig genomgång i början av 
lektionen där ett samspel kunde äga rum.   
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7 Diskussion 
Detta avsnitt behandlar diskussionen. Först kommer en diskussion kring metoden som 
följs av en diskussion om resultatet. Sedan följer förslag på vidare forskning.  
 
7.1 Metoddiskussion 
Att använda intervju och observation som metod fungerade väl för att uppfylla mitt 
syfte. För att få ett resultat med högre tillförlitlighet och ett resultat som är 
generaliserbart skulle fler personer behövt medverka i undersökningen. Det som 
hindrade mig från detta var tiden och storleken på arbetet. För att förbättra studien tror 
jag främst att det handlar om att få fler lärare involverade. För att få ut ännu mer 
information från observationen hade flera och längre observationer varit önskvärt. Hade 
en annan metod använts hade resultat påverkats, eventuellt hade det blivit ett helt annat 
resultat.  
 
Intervju ansikte mot ansikte fungerade bra, däremot var det bara lärarna och inte 
eleverna som intervjuades, det hade varit intressant att få med deras åsikter men 
tidsbristen blev ett hinder. Om även eleverna hade blivit intervjuade hade troligen 
resultat blivit något annat. Intervjun som användes var semistrukturerad vilket innebär 
att inte exakt samma följdfrågor ställdes till de två intervjuade lärarna. Detta påverkar 
hur jämförbara intervjuerna är då lärarna inte har fått helt samma frågor. Att använda 
strukturerad observationen som en utav metoderna i min undersökning fungerade bra 
för att uppfylla mitt syfte. Mitt fokus låg på hur det laborativa materialet användes och 
hade jag haft ett annat fokus hade mitt resultat med största sannolikhet blivit 
annorlunda. Om jag hade valt att rikta mitt fokus på ännu en aspekt hade resultatet blivit 
annorlunda och antagligen bredare. Hade ett observationsschema inte använts hade jag 
troligtvis inte undersökt samma saker under observationerna. Utan ett 
observationsschema är det lätt att fokus hamnar på fel saker och inte det som 
undersökningen ska handla om. Därför anser jag att ett observationsschema är 
nödvändigt.  
 
Det finns alltid en risk med att använda intervju och observation som metod. Det finns 
inga garantier för att informanterna talar sanning eller att de som observeras inte beter 
sig på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig. Dessa två risker kan få 
konsekvenser för resultatet . För att minimera riskerna är det bra att använda mer än en 
metod och att vara så neutral som möjligt under observationen och intervjun 
(Denscombe, 2010)(Stukát, 2011).  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Här för jag en diskussion kring mitt resultat utifrån vad  tidigare forskning säger och 
som rubriker använder jag mina tre frågeställningar. 
 
7.2.1 Varför väljer lärare att använda laborativt material i 
matematikundervisningen?  
Min studie visar att lärarna väljer att använda materialet utav olika anledningar. De 
olika anledningarna är att lärare 2 vill göra matematiken mer konkret då matematik är 
något väldigt abstrakt. Lärare 1 väljer att använda materialet för att visa eleverna en bild 
av det som sedan ska göras om till symboler och hon tycker att det ger en djupare 
förståelse. Däremot stämmer båda deras argument överens med vad Karlsson och 
Kilborn (2005) nämner om att laborativt material ska användas för att förtydliga, 
förklara och åskådliggöra. Detta är två starka argument för att använda laborativt 
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material. Trots att de båda lärarna inte uttrycker sig med samma ord vill de ändå få 
samma resultat utav materialet. Lärarnas åsikter stämmer överens med vad den tidigare 
forskningen säger om varför vi ska använda laborativt material.  
 
I min studie var lärarna väldigt positiva till att använda material och lärare 2 var tydlig 
med att det var viktigt att åskådliggöra det abstrakta. Medan lärare 1 anser att det är 
viktigt att det laborativa materialet kan hjälpa eleverna att skapa en inre bild. Det är två 
argument som även Moyer (2001) tar upp i sin text som argument för varför material 
ska användas i undervisningen då hon menar att eleverna inte är tillräckligt mogna för 
att förstå allt det abstrakta utan det krävs även något konkret som ett komplement. Båda 
lärarna ansåg att det även var bra att erbjuda eleverna ett varierat arbetssätt. Precis som  
Moyer (2001) tar upp och diskuterar att materialet är bra att använda dels för att erbjuda 
ett varierat arbetssätt men också för att visa olika varianter av samma innehåll.  
 
Rystedt och Trygg (2010) skriver i sin text att genom att använda material ger det 
eleverna en vidare syn, de kan bli mer intresserade och engagerade. Det är ingenting 
som lärarna i studien tog upp som ett argument. Däremot arbetade eleverna väldigt 
flitigt under lektionen som jag observerade och det skulle kunna bero på att de fick 
använda material och därför blev de mer intresserade och ville engagera sig. Vilket i sin 
tur borde leda till en positiv utveckling i deras förståelse inom matematiken eftersom 
det är lättare att lära sig något som man är intresserad av.  
 
Uttal, Scudder och DeLoache (1997) lyfter som ett argument att om man använder 
laborativt material kan det ge en ökad förståelse för begreppen. Lärare 1 sa i intervjun 
att hon gärna använder materialet när hon behöver förklara begrepp men även för att 
visa på olika tekniker.  
 
Både lärare 1 och lärare 2 hade svårt att komma på någon nackdel med att använda 
laborativt material men lärare 1 nämnde trots det denna slutsatsen ” Det är om jag inte 
visar hur materialet ska användas och då finns en stor risk att det används på fel sätt. 
Om jag inte har ett tydligt syfte med min lektion och användning av materialet blir det 
en nackdel att använda det.” Det är något som Löwing och Kilborn (2002) lyfter i sin 
litteratur att det är viktigt att materialet fyller sitt syfte och att det används på rätt sätt för 
att det ska vara möjligt att hjälpa eleverna att öka sin förståelse. Det är viktigt att ställa 
denna slutsats mot argumenten som talar för varför ett material ska användas så att det 
används på rätt sätt och med rätt syfte för att undervisningen ska få så bra kvalité som 
möjligt.  
 
7.2.2 Hur kan användningen av laborativt material gynna 
matematikundervisningen och elevernas lärande? 
Innan man kan börja fundera över hur det laborativa materialet kan gynna 
undervisningen är det viktigt att tänka på att det inte finns något som tyder på att det är 
materialet i sig som förbättrar undervisningen. Det är precis som Rystedt och Trygg 
(2010) säger att det löser inga problem så fort man tar fram material. Det måste finnas 
ett tydligt syfte och en välplanerad undervisning som stödjer användningen av material. 
Det som jag såg i min studie var precis det  här då lärare 1 inte tyckte att lektionen inte 
gick som hon hade tänkt sig. Lärarens förklaring var att lektionen var inte tillräckligt 
välplanerad och instruktionerna som hon gav räckte inte till för att eleverna skulle 
gynnas på bästa sätt.  
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För att göra det möjligt att gynna matematikundervisningen genom att använda 
laborativt material är det bäst om det får användas under en längre tid säger Sowell 
(1989). Det jag upplevde när jag gjorde min studie var två olika sätt att använda 
materialet. I klassrummet  där lärare 1 undervisar upplevde jag att det inte användes 
under en längre period utan att materialet används i klassrummet någon lektion för att 
sedan hamna i ett skåp igen. Medan materialet i det andra klassrummet användes under 
några lektioner för att sedan vara kvar i klassrummet för att eleverna skulle ha tillgång 
till det när de ville. Lärare 2 använder materialet mer frekvent och också under en längre 
tid vilket då skulle innebära att det gynnar undervisningen.  
 
Lärarna som jag observerade och intervjuade anser att materialet kan gynna 
undervisningen genom att det hjälper eleverna att se matematiken mer konkret och att 
det bidrar till en djupare förståelse. Genom den djupare förståelsen kan eleverna se en 
bild framför sig. Lärare 1 nämnde att materialet gynnar undervisningen för att hon kan 
presentera samma sak fast på olika sätt nämligen med både en bild, rita och material. 
Att tänka på det här viset  går att stärka med hjälp av Rystedt och Trygg (2010) som 
menar att laborativt material bidrar till en vidare syn och främst när eleverna får se 
samma sak presenteras fast på olika vis. Att laborativt material  ger en djupare förståelse 
håller Karlsson och Kilborn (2015) med om och det var även något som jag upplevde 
när jag utförde min observation. Eftersom jag var helt passiv kunde jag lyssna in 
elevernas olika resonemang som stärker denna tes att laborativt material ger en djupare 
förståelse.   
 
Det material som båda lärarna använder sig av i min studie både under observationen 
och som de nämnde i intervjun är pedagogiskt material. Enligt Szendrei (1996) finns det 
pedagogiskt material och vardagliga föremål och de fördelar som finns med att använda 
pedagogiskt material är det fungerar när det vardagliga inte räcker till eller när det blir 
för mycket störningar av det vardagliga föremålen. Det pedagogiska är även speciellt 
utformat för att användas i matematikundervisningen. I min studie var det ingen utav 
lärarna som använde flera stycken utav de olika material som Malmer (2002) lyfter fram 
i sin litteratur. Lärare 2 uttryckte i sin intervju att hon gärna använde flera olika material 
från olika kategorier men det var inget jag fick se under observationen. Både hon och 
lärare 1 använde endast det som Malmer (2002) kallar för relationsmaterial där 
cuisenairestavarna ingår. De båda lärarna använde under observationen cirklar med 
färdiga bråkdelar och lärare 1 använde även en tallinje som stöd men det är inte material 
som Malmer (2002) har sorterar in i sina kategorier.  
 
Båda lärarna i min studie valde att använda materialet i början av lektionen och i början 
av ett arbetsområde. Detta är enligt Fyfe, McNeil och Borjas (2015) gynnsamt för 
elevernas inlärning. En annan aspekt som är viktig är lärarens roll, Skolverket (2011) 
menar att läraren spelar en stor roll och att materialet måste användas tillsammans med 
tydliga instruktioner för att gynna undervisningen på bästa sätt. Lärare 1 berättade i 
intervjun att hon var lite missnöjd med lektionen och att det berodde på att hon inte 
hade gjort en tydlig planering och att hennes instruktioner kring hur materialet skulle 
användas inte var så pass tydliga att det inte gick att missförstå något. Hennes tankar går 
att koppla ihop med det som Skolverket (2011) lyfter som en viktig aspekt och det visar 
att hon hade en medvetenhet kring vad som är viktigt för undervisningen.  
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7.2.3 Hur kan laborativt material bli ett stöd i bråkundervisningen?  
De två lärarna som har varit med i min undersökning har nämnt flera gånger att de 
använder laborativt material för att öka förståelsen och i bråkundervisningen är det inget 
undantag. De anser att genom att använda laborativt material i bråkundervisningen får 
eleverna en djupare förståelse för ett svårt matematiskt innehåll. Det är precis det här 
som Cramer, Post och delMas (2002) anser om laborativt material och bråk. De menar 
att laborativt material kan bidra till en djupare förståelse och att det är mycket 
användbart i bråkundervisningen.  
 
Lärare 1 valde att använda sig utav en tallinje på den observerade lektionen. Läraren 
gjorde det för att visa ytterligare ett sätt att se på tal i bråkform. Att använda tallinjen i 
bråkundervisningen är det flera som anser är bra. De anser att det blir tydligt för 
eleverna och en viktig del i bråkundervisningen är att utgå från en hel vilket är det man 
gör när man använder tallinjen. De som ställer sig bakom det här påståendet är Karlsson 
och Kilborn (2015), Clarke, Roche och Mitchell (2010) och Fazio, Kennedy och 
Sieglers (2016). Detta styrker att lärare 1 valde att använda materialet.  Malmer (2002) 
anser däremot att cuisenairestavarna är att rekommendera när läraren ska undervisa om 
tal i bråkform. Hon anser att det är bra för att eleverna får lära sig att se på delarna i 
förhållande till helheten. Det syns då tydligt hur de olika delarna relaterar till varandra. 
Både lärare 1 och lärare 2 valde att använda cuisenairestavarna i undervisningen när jag 
utförde min observation i deras klassrum. Deras argument för varför de valde just detta 
material var att de anser att det är tydligt för eleverna.  
 
Malmer (2002) menar att laborativt material fungerar bra att använda i 
bråkundervisningen för att låta eleverna handskas med bråk i olika former och på olika 
sätt. Lärarnas argument för varför de valde att använda mer än ett material på lektionen 
var att de ville att eleverna skulle få se tal i bråkform på olika vis. Lärare 1 uttryckte 
också att när eleverna får se bråk på olika vis får de se skillnader men det får även syn 
på vilka bråk som hör ihop. Även Karlsson och Kilborn (2015) ställer sig positiva till att 
använda laborativt material i bråkundervisningen och de menar att det är nyttigt för 
eleverna att få se olika variationer.  
 
Lärare 1 sa att hon väljer att använda det laborativa materialet när hon upplever att 
eleverna behöver olika former för att förstå. Denna åsikten får stöd i det Clarke, Roche 
och Mitchell (2010) säger då det menar att det hjälper eleverna att få en bredare syn på 
bråk genom att de får se olika. Genom en bredare syn får eleverna en större förståelse. 
 
7.3 Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att involvera flera personer i undersökningen för att 
kunna generalisera resultatet. Både att intervjua fler och att observera fler hade varit 
intressant och bidragit till användbar forskning. Det skulle även vara intressant att 
undersöka hur laborativt material kan användas inom något annat matematiskt innehåll 
än bråk. Ytterligare en aspekt att bygga vidare på är att välja ut ett specifikt material och 
undersöka hur det används och hur det kan påverka undervisningen. En annan 
infallsvinkel som en vidare forskning skulle kunna ta är hur eleverna ställer sig till att 
använda materialet och deras uppfattning kring att använda laborativt material.  
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Laborativt material, en resurs om det används utifrån rätt premisser.  
Syftet med min studie var att ta reda på hur användandet av laborativt material ser ut i 
klassrummet, både när det gäller bråkundervisningen men även inom övrigt 
matematisktinnehåll.  Det som har visat sig i min studie är att det laborativa materialet 
kan fungera som en resurs så länge det används på rätt sätt.  
 
För att materialet ska fungera som en resurs i klassrummet kan läraren inte bara ställa in 
materialet och tror att det löser sig av sig själv. Det krävs mycket tanke och planering 
bakom en fungerande undervisning där material används. Ett tydligt syfte och ett tydligt 
mål är två väldigt viktiga grunder när laborativt material ska användas och gynna 
undervisningen. Det är lätt att dessa två grunderna glöms bort och att materialet används 
utan någon direkt eftertanke. Behovet av att veta hur laborativt material ska användas är 
stort, men så länge inte läraren vet varför eller hur det ska användas så tappar det sitt 
annars stora värde som det kan fylla om det bara används på rätt sätt. Litteraturen visade 
att laborativt material gynnar undervisningen när det används under en längre tid och 
gärna inom flera olika områden. Mina intervjuer visade att den ena läraren använde det 
inom flera olika områden och under en längre tid medan den andra läraren använde det 
endast vid bråk och division. I mitt resultat framkom det att lärarna som var med i 
studien ansåg att laborativt material hjälper eleverna att se matematiken mer konkret 
och att det bidrar till att eleverna själva kan skapa sig en bild av det abstrakta inom 
matematiken. Deras åsikter fick stöd från litteraturen som höll med om att laborativt 
material är bra för att förtydliga och åskådliggöra det abstrakta för eleverna. 
 
Att många elever upplever bråk som svårt är ett allvarligt problem. Kan vi med hjälp av 
laborativt material hjälpa eleverna att öka deras förståelse kan det betyda mycket. Mitt 
resultat visar att laborativt material fungerar mycket väl i bråkundervisningen, både för 
att visa på hur det fungerar men även för att skapa en variation i undervisningen. Detta 
visade sig både i litteraturen som behandlade tidigare forskning och i mina intervjuer 
och observationer. Inom bråkundervisningen är det bra om flera olika material används 
men viktigt att läraren inte glömmer bort att undervisa om att bråkdelarna utgår från en 
hel. Effektivt material för det är tallinjen och cuisenairestavar.    
 
Mitt arbeta redovisar flera olika typer utav material både i bild och text och kan därför 
bidra till att visa vad det finns för material att använda och även hur en del material ska 
användas. Resultatet visar också att lärarna måste fundera kring vad de vill att eleverna 
ska lära sig innan de ska använda materialet så att det laborativa materialet fyller sitt 
syfte och strävar mot ett tydligt mål för både läraren och eleverna. Mitt resultat kan 
bidra till en ökad medvetenhet och kunskap om laborativt material hos lärare vilket kan 
påverka elevernas inlärning positivt.  
 
Som metod för att komma fram till mitt resultat användes två intervjuer och två 
observationer. Den teori som jag utgick från när jag gjorde min analys av resultatet var 
variationsteorin.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev  
 
Hej. 
Mitt namn är Maria Johansson och jag läser sista året på grundlärarprogrammet med  
inriktning mot årskurs 4-6 på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver nu mitt andra 
självständiga arbete inom matematik. Det handlar om hur laborativt material kan 
användas i klassrummet och jag kommer därför att utföra en observation under en 
matematiklektion i ditt klassrum och en intervju med dig.  
 
All information som jag samlar in under observationen och intervjun kommer endast att 
användas i mitt självständiga arbete och samtliga kommer att vara anonyma. Intervjun 
spelas in och jag kommer sedan att transkribera den och endast använda informationen i 
mitt arbete. Under lektionen kommer jag att göra en passiv observation och eleverna 
kommer endast att benämnas som t.ex. elev 1 eller elev 2.   
 
Har ni några frågor kring studien får ni gärna höra av er till  
Mf222rd@student.lnu.se  
 
 
 
Med vänliga hälsningar Maria Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Fråga 1. Hur vill du beskriva ditt syfte med lektionen? 
 
Fråga 2. Gick lektionen som du hade planerat? 
 
Fråga 3. Använde eleverna materialet som du hade tänkt? 
 
Fråga 4. Varför valde du att använda just det här materialet? 
 
Fråga 5. Vad är laborativt material för dig?  
 
Fråga 6. Vad ser du för fördelar med att använda laborativt material? 
 
Fråga 7. Vad ser du för nackdelar med att använda laborativt material?  
 
Fråga 8. Brukar du använda laborativt material?  
 
Fråga 9. Hur anser du att laborativt material kan bli en resurs och utveckla eleverna? 
 
Fråga 10. Vet eleverna om vad det finns för material att använda eller får de bara 
använda materialet när du har bestämt det? 
 
Fråga 11. När anser du att du måste använda laborativt material? När utvecklar det 
eleverna mest? 
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Bilaga 3 Observationsguide 
Tid och datum:  
Årskurs och antal elever:  
Antal pedagoger: 
Material som presenteras,  syftet                    hur: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Antal elever som använder materialet  
som det presenteras:                                   Hur många gånger? 
Material 1.   
Material 2.   
Material 3.  
Material 4.   
Material 5.   
Material 6.   
Material 7.   
 
Antal elever som leker med materialet,          Hur många gånger? 
Material 1.   
Material 2.   
Material 3.   
Material 4.   
Material 5.   
Material 6.   
Material 7.   
 
Antal elever som inte bryr sig om materialet,  Hur många gånger? 
Material 1.   
Material 2.   
Material 3.   
Material 4.   
Material 5.   
Material 6.   
Material 7.   
 
 
 



  
 

IV 

 
Hur genomförs lektionen: 
 
 
 
 
 
 
 
Hur avslutas lektionen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

Bilaga 4 Uppgifter eleverna utförde under observation 1 och 2 
 
Uppgifter lektion 1.  
Jämför bråken och skriv ut rätt symbol. Använd <, >, = 

1. 1/4      1/3  
2. 1/2      2/4 
3. 2/5      2/6 
4. 4/4      8/8 
5. 3/6      3/5 
6. 4/4      4/6 
7. 3/6      4/7 
8. 4/5      7/8 
9. 1/2      1/3 
10. 3/3      8/8      

 
Uppgifter lektion 2. 
Skriv som ett bråk   
1. a) en sjundedel b) en femtedel  
2. a) tre fjärdedelar b) tre åttondelar  
3. a) fem sjundedelar b) fyra femtedelar 
 
Jämför bråken och skriv ut rätt symbol. Använd <, >, = 
4. a) 6/5     3/5 
b) 2/7         2/4 
c) 5/4         4/5 
d) 1/2         5/10 
e) 6/7         7/8 
f) 4/5          4/6 
 
5. Räkna ut och svara i blandad form.  
a)  2 1/5 + 1 2/5  
b)  3 1/3 + 2 1/3   
c)  2 3/5 + 1 1/5  
 
6. På gården leker 24 hundar med varandra. 1/6 av dem är svarta. Hur många hundar är 
svarta? 
 
7. Kristoffer har 100kr i sin sparbössa. Han har fått 1/4 av sin mamma. Hur mycket har 
han fått av sin mamma? 
 
8. Emma och Linn målar ett staket som är 10 meter långt. Linn målar 2/5 och Emma 
målar resten.  
a)Hur många meter målar Linn?  
b)Hur många meter målar Emma? 
 
Vad ska det stå istället för stjärnan? 
9. a) 1/5 +  * =  4/5 
b) 3/5 + * = 5/5 
c) 1/7 + * = 6/7 
 



  
 

VI 

10.a) 3/5 + * = 1 2/5 
b) 3/10 + * = 7/10 
c) * + 2/8 = 2 1/8 
 
11.Jämför bråken och skriv bråken i storleksordning. Börja med det minsta.  
2/5, 3/8, 1/9, 6/6, 2/4, 1/2, 3/5, 3/4, 7/10. 
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Bilaga 5 sammanställning av intervju 1 
 
Fråga 1. Hur vill du beskriva ditt syfte med lektionen? 
Att förstå bråk på olika sätt, vilka som hör ihop. Jag ville visa en bild istället för bara 
siffror. För annars blir teorin för svår om de inte har någon bild att koppla ihop teorin 
med. När de får se en bild blir det lättare för dem att räkna i matteboken.  
 
Fråga 2. Gick lektionen som du hade planerat? 
Ungefär, jag var lite för dåligt förberedd. Jag borde ha visat mer innan de fick jobba 
själva och så borde vi ha gjort en uppgift ihop innan de fick räkna själva i häftet. Men 
annars är jag ganska nöjd.  
 
Fråga 3. Använde eleverna materialet som du hade tänkt? 
Både och. När de skulle jämföra bråken så var det många som plockade isär modellen 
istället för att låta den ligga kvar och jämföra. Jag skulle ha haft tydligare instruktioner. 
Materialet låg inte riktigt i ordning när lektionen började heller så de visste inte riktigt 
hur de skulle använda det.  
 
Fråga 4. Varför valde du att använda just det här materialet? 
Cuisenairstavarna är väldigt tydliga. Cirklarna är också väldigt tydliga och det är bra att 
det står på dem hur stor delen är och på baksidan står det i procent så det kan man jobba 
vidare med sedan.  
 
Fråga 5. Vad är laborativt material för dig?  
Det är att visa en bild av det man sedan ska göra om till symboler. Det ger en djupare 
förståelse istället för att bara skriva.  
 
Fråga 6. Vad ser du för fördelar med att använda laborativt material? 
Att det ger en djupare förståelse som jag sa nyss men även att eleverna får se något 
annat än siffror. Och det är bra att inte behöva rita allt utan här kan de istället får hålla 
och ta i materialet.  
 
Fråga 7. Vad ser du för nackdelar med att använda laborativt material?  
Det är om jag inte visar hur materialet ska användas och då finns en stor risk att det 
används på fel sätt. Om jag inte har ett tydligt syfte med min lektion och användning av 
materialet så blir det en nackdel att använda det.  
 
Fråga 8. Brukar du använda laborativt material?  
Ja när jag undervisar om bråk, när man mäter och för att förstå division med rest. Ibland 
använder jag det för att förklara ett begrepp och ibland för att förstå tekniken. 
 
Fråga 9. Hur anser du att laborativt material kan bli en resurs och utveckla 
eleverna? 
Det bidrar till en djupare förståelse och eleverna ser en bild framför sig. Jag kan 
presentera samma sak fast på olika sätt, både med bild, rita och material. Jag tror att 
man måste använda alla sätt, det blir inte bra att bara göra på ett sätt. Det måste vara en 
kombo. 
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Fråga 10. Vet eleverna om vad det finns för material att använda eller får de bara 
använda materialet när du har bestämt det? 
Det används när jag bestämmer det. Ibland gör vi det alla tillsammans och gemensamt 
och ibland finns det tillgängligt i klassrummet om det är någon elev som vill använda 
det. Det finns inte alltid tillgängligt i klassrummet.  
 
Fråga 11. När anser du att du måste använda laborativt material? När utvecklar 
det eleverna mest? 
När de behöver alla olika former för att  förstå. Och då menar jag bild, symbol och 
begrepp.  
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Bilaga 6 sammanställning av intervju 2 
Fråga 1. Hur vill du beskriva ditt syfte med lektionen? 
Syftet med lektionen var att  eleverna skulle träna på att räkna med bråk. Både jämföra 
men också räkna.  
 
Fråga 2. Gick lektionen som du hade planerat? 
Ja ungefär.  
 
Fråga 3. Använde eleverna materialet som du hade tänkt? 
Nästan alla. En del lekte med det men det hade jag räknat med skulle hända redan innan 
lektionen.  
 
Fråga 4. Varför valde du att använda just det här materialet? 
För att det gör det väldigt konkret för eleverna. Och jag tycker att det är ett bra material. 
Jag valde två olika material för att de skulle få se bråk på olika sätt. 
 
Fråga 5. Vad är laborativt material för dig?  
Det är olika saker. Något som hjälper eleverna. Det hjälper till att åskådliggöra och 
eleverna ser bättre. Det är allt ifrån white boards, klossar, klockar och allt man kan ta 
på. 
 
Fråga 6. Vad ser du för fördelar med att använda laborativt material? 
Det blir mer konkret för eleverna. Matte är väldigt abstrakt.  
 
Fråga 7. Vad ser du för nackdelar med att använda laborativt material?  
För en del blir lek med materialet, annars kan jag inte komma på någon nackdel.  
 
Fråga 8. Brukar du använda laborativt material?  
Ja det brukar jag men eleverna är lite emot och de tycker att det är lite pinsamt att det är 
något som de yngre barnen gör. 
Jag använder det till geometri när de ska lära sig begreppen. Klockan så finns det spel 
på skolplus som vi använder. Egna små white boards där eleverna kan kladda för de vill 
inte kladda i sitt räknehäfte. Termometern brukar jag också använda. Kuber för att visa 
på 10-tal, 100-tal och 1000-tal. När jag undervisar om bråk brukar jag använda pizzor 
som cirklar där delarna finns klara men också cuisenairstavarna.  
Jag brukar inte använda materialet för att  utmana men ibland vill de använda materialet 
vid kluringar men det är mer som hjälp då för att kunna se och ha något att plocka med. 
Så här blir materialet ingen utmaning utan bara som en hjälp. 
 
Fråga 9. Hur anser du att laborativt material kan bli en resurs och utveckla 
eleverna? 
Det hjälper dem se att det mer konkret.  
 
Fråga 10. Vet eleverna om vad det finns för material att använda eller får de bara 
använda materialet när du har bestämt det? 
Jag försöker se mitt klassrum som ett matterum och därför vet eleverna vilket material 
som finns och var det finns. Materialet lämnar inte klassrummet. Däremot är det ofta jag 
som presenterar materialet och sen finns det kvar för dem att använda det. En del väljer 
att inte använda det fler gånger men andra frågar efter det sen och då plockar vi fram 
det.  
 



  
 

X 

Fråga 11. När anser du att du måste använda laborativt material? När utvecklar 
det eleverna mest? 
När jag undervisar om klockan, termotern, bråk och problemlösning för att det ska bli 
lättare att räkna. Men vid problemlösning kanske de använder två kuber som får 
representera två kor. När jag undervisar i geometri använder jag det mycket och vid 
längder och viktenheter, area och omkrets. När det gäller vikt och längd så måste de ju 
veta vad det inte är för att veta vad det är och genom att de får se så blir det mycket 
lättare för dem. 


