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Abstrakt 
 

English title: ”There is mathematics everywhere” - A qualitative study of two preschool 

teachers use of manipulative materials in the preschool class when teaching 

mathematics. 

 

Svensk titel: ”Matematik det finns ju överallt”- En kvalitativ studie av två förskollärares 

användning av laborativa material i matematikundervisningen i förskoleklass. 

 

Målsättningen med studien är att belysa vilka laborativa material som används, hur de 

kan användas och varför laborativa material ska används i matematikundervisningen i 

förskoleklass. Detta mynnar ut i studiens syfte som är att med hjälp av intervjuer och 

observationer synliggöra lärares användning av laborativa material i 

matematikundervisningen i förskoleklass. 

 

Kvalitativ metod används och inspiration hämtas från etnografin. Det insamlade 

datamaterialet som har analyserats består av kvalitativa intervjuer med två förskollärare 

samt deltagande observation under en heldag på två skolor. Teorin inspireras av 

didaktisk teori och didaktiska frågor som vad, hur och varför. Empirin består av 

transkriberingar och fältanteckningar som analyseras utifrån den didaktiska triangeln 

och Bishops matematiska aktiviteter. 

 

I resultatet framkommer att laborativa material används vid alla Bishops sex aktiviteter 

och att olika typer av laborativa material används som vardagliga föremål, pedagogiska 

material och spel. Laborativt material används inte enbart vid matematiklektioner utan 

kan även användas vid temaarbete, på idrottslektioner och utomhus. Förskollärarna är 

positiva till användandet av laborativt material och ser dem som en självklar del av 

förskoleklasselevernas matematikundervisning. Förskollärarens syn på vad som är 

laborativa material påverkar hur laborativa material används. I resultatet framkommer 

att laborativt material kan vara en hjälp för elever att konkretisera matematiken och att 

valet av material beror på vilken elev som ska använda det och elevens förkunskaper. 

 

Nyckelord 
Förskoleklass, matematikundervisning, laborativa material, didaktisk teori 
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1 Inledning 
Det sägs ibland att det är lätt att undervisa i matematik. Verkligheten visar på 

motsatsen. I inget annat ämne misslyckas så många med sina studier, alltså är 

det en särskilt krävande utmaning att undervisa i matematik (SOU 2004:97, s. 

92). 

 

I matematikdelegationens slutrapport Att lyfta matematiken – intresse, lärande 

och kompetens som har analyserat ett flertal studier och rapporter, innebär 

egentligen en svidande kritik mot elevernas matematikundervisning i Sverige 

eftersom deras slutsats är att många elever misslyckas. Läraren är en av de 

viktigaste faktorerna för framgång inom matematikämnet. I rapporten betonas 

också att matematiklärare är alla som undervisar i matematik även i förskolan och 

förskoleklass (ibid.). Hur gör lärare när de undervisar i matematik i 

förskoleklassen? 

 

Laborativt material anses vara betydelsefullt i grundskolans tidiga 

matematikundervisning (Ahlberg 2000) och är därmed även viktigt i 

förskoleklassen. Eleverna får undersöka materialen och får på detta sätt hjälp att 

konkretisera matematiken genom att använda till exempel frukter eller kottar 

(Ahlberg 2000). Ett annat sätt att konkretisa undervisningen är att använda 

fingrarna vilket är ett bra redskap att använda när elever ska lära sig att förstå vad 

tal innebär (Neuman 1987 se Carlgren & Marton 2001). Genom att hålla upp nio 

fingrar och därefter vika bort två, går det sedan att räkna att sju fingrar återstår 

(ibid.). Neuman menar att: 

 
genom att använda fingrarna på detta viset, eller genom att använda sig av 

någon liknande metod för att göra talen och relationerna mellan dem i 

området 1-10 gripbara, kan man sinnligt erfara deras innebörd som så 

småningom blir en självklar beståndsdel av vårt sätt att se världen (Neuman 

1987 se Carlgren & Marton 2001, s. 145).   

 

Neuman menar att konkret material som till exempel fingrar eller andra föremål 

kan vara en hjälp när elever ska lära sig aritmetik. Att grunden till matematik kan 

läras genom laborativt material menar även läromedelsförfattarna Dahl och 

Rundgren (2004). I deras bok På tal om matte- i förskoleklassens vardag ges 

förslag på att gungbrädor kan användas på lekplatsen eller balansvågar. Här kan 

sexåringar lära sig att se att om det ligger fem stycken på ena sidan av vågen och 

två stycken av något och en påse med något i på andra sidan, är det tre stycken 

föremål i påsen. Författarna menar att detta är något som eleverna högre upp i 

åldrarna har svårt för när det heter x föremål istället. Att ha fått uppleva bråk med 

hjälp av att dela frukt så att den räcker till alla kan bli en grund inför att senare 

förstå vad siffrorna ½ betyder (Dahl & Rundgren 2004). Såväl 

forskningsrapporter som forskningsöversikter har under 2000-talet tagit upp 

betydelsen av laborativt material (Rystedt & Trygg 2010). Exempel på hur 

laborativt material kan användas i undervisningen återfinns rikligt i material från 

Skolverket och i annan litteratur (Ebbelind & Palmer 2016; Skolverket 2009a; 

Solem & Reikerås 2004 och Sterner 2016). 

 

Under min studietid i förskollärarprogrammet fick jag möjlighet att göra en VFU-

period i en förskoleklass. Efter att ha arbetat flera år inom förskolan var det 

intressant att se en annan verksamhet och vad barnen får göra när de lämnar 

förskolan. Under min VFU fick jag en handledare som hade ett speciellt ansvar 
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för matematikundervisningen och där även jag fick i uppgift att planera och 

genomföra matematiklektioner. Att välja hur lektionen skulle genomföras var en 

utmaning. Vad kan barnen sedan innan, vad finns det för material tillgängligt och 

hur vet jag om alla barn förstått det jag försökt undervisa om? Många frågor 

väcktes under samtal med handledaren. Då förskollärare kan undervisa både i 

förskolan och i förskoleklass finns ett behov av kunskap kring hur förskollärare 

kan göra när de undervisar i matematik i förskoleklassen.  

 

Förskoleklassen har funnits sedan 1998 och tanken med förskoleklassen var att 

den skulle förbereda barnen inför skolstarten (Myndigheten för Skolutveckling 

2006). Förskoleklassen är en del av grundskolan och har fått en egen läroplan. I 

undervisningen ska följande matematiska innehåll tas upp: 

 
Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över 

problemställningar samt olika sätt att lösa problem. 

 

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal 

och ordning. Del av helhet och del av antal. 

 

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva 

rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 2019, s. 20). 

 

I och med att förskoleklassen har fått en egen läroplan har den också fått en 

tydligare struktur. Lago, Ackesjö och Persson (2018) kommer i sin studie fram till 

att förskoleklasslärarna är positiva till att ha fått en läroplan och att lärarna anser 

att undervisningsuppdraget har blivit tydligare. I läroplanen poängteras bland 

annat vikten av svenska- och matematikkunskaper och förskoleklassen har fått ett 

kartläggningsmaterial i de båda ämnena. I förskoleklassen är det under 

höstterminen obligatoriskt att använda det nationella kartläggningsmaterialet Hitta 

matematiken (Skolverket 2019). 

 

Det inledande citatet från Matematikdelegationen visar att skolans 

matematikundervisning har misslyckats genom att många elever inte når målen. 

Samtidigt visar forskning att fler elever kan lyckas genom användning av 

laborativt material. Frågan för denna uppsats blir därmed att undersöka hur 

förskollärare i förskoleklass använder laborativt material i vardagen. Studien vill 

bidra med att synliggöra laborativa materials användning i 

matematikundervisningen genom att sätta det i relation till den didaktiska frågan 

hur laborativt material används och Bishops (1988) matematiska aktiviteter.  

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

Några begrepp är centrala i den här studien och presenteras nedan. 

 
1.1.1 Undervisning 

I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs undervisning som: ”sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling 

och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. 

 
1.1.2 Uttrycksformer 

Talet fem kan beskrivas på olika sätt och vi använder oss då av olika uttrycksformer 

som skrivna symboler, talade symboler, bilder, manipulativa modeller eller 
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omvärldssituationer (Emanuelsson & Helenius 2016). Talet kan representeras med 

klossar, med ritade bilar, skrivas med siffror eller sägas som en del av räkneramsan 

(ibid.).  

 
1.1.3 Laborativt material 

I litteraturen nämns flera olika namn som laborativa material, konkret material och 

manipulativa modeller. Jag kommer att använda mig av benämningen laborativt 

material. Rystedt och Trygg (2010) menar att eleven är aktiv och använder sina sinnen 

vid arbete med laborativt material. Författarna menar även att laborativa material kan 

vara både fysiska och digitala. En definition av laborativa material är ”manipulative 

materials are concrete models that involve mathematics concepts, appealing to serveral 

senses, that can be touched and moved around by the students” (Heddens 1997 se 

Rysted & Trygg 2010, s. 10). Här betonas att eleven behöver vara aktiv och att 

materialet ska ge dem möjlighet att använda flera sinnen när de lär sig matematik. Det 

matematiska tänkandet kan utmanas genom att eleverna vid matematikundervisningen 

får använda sig av konkret material som matematiska gåtor och spel (Förskoleklassen: 

ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del 2016, s. 21). Laborativa material kan 

delas in i: pedagogiska material, vardagliga föremål och spel (Szendrei 1996 se Rystedt 

& Trygg 2010, s. 10). 

 
1.1.4 Lärandeobjektet 

Lärandeobjektet är vad eleven ska lära sig (innehållet) och det kan vara en matematisk 

princip som att sortera (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 22). 

Ling (2014) beskriver lärandeobjektet som det som eleverna ska lära sig och menar att 

det inte ska förväxlas med hur vi gör när vi undervisar eller vilket material vi använder. 

 
1.1.5 Lärmiljö 

I Nationalencyklopedin beskrivs ordet miljö med ”omgivande förhållanden särsk. med 

tanke på deras inverkan på människor” och ordet lära med att ”skaffa sig kunskaper 

eller färdigheter i ngt”. Lärmiljö beskrivs med att det kan vara både i klassrummet och 

på andra platser utanför skolans område och att lärmiljö kan ”handla om hur man 

organiserar rummen för olika aktiviteter, vilket material som finns tillgängligt och hur 

det presenteras för eleverna” (Förskoleklassen- ett kommentarmaterial till läroplanens 

tredje del 2016, s. 8). Elevernas lärande påverkas av vad som finns i miljön, till exempel 

i form av material men även av läraren som är den som planerar eller väljer lärmiljön.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer och observationer synliggöra 

förskollärares användning av laborativa material i matematikundervisningen i 

förskoleklass. Studien vill därmed bidra med kunskap om hur laborativa material 

används i matematikundervisningen i grundskolans förskoleklass. Detta mynnar ut i tre 

forskningsfrågor: 

 

• Vilka laborativa material använder förskollärare i matematikundervisningen i 

förskoleklass? 

 

• Hur undervisar förskollärare i förskoleklass med hjälp av laborativt material? 

 

• Vilka möjligheter och begränsningar anser förskollärarna att det finns med att 

använda laborativa material i matematikundervisningen i förskoleklass? 
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3 Tidigare forskning 
Vid valet av material har fokus legat på vetenskapliga artiklar och avhandlingar där 

förskoleklassen och matematikundervisning berörs, då studien utgår från den didaktiska 

frågan hur laborativa material används i matematikundervisningen i förskoleklass.  

Utgångspunkten var att använda artiklar och avhandlingar som publicerats de senaste 

fem åren, men resultatet blev begränsat. När äldre artiklar har valts är det för att de 

berör förskoleklassen och matematikundervisning och den äldsta sträcker sig tillbaka till 

2008. Forskning om matematikundervisning i förskolan ansågs relevant, eftersom 

förskollärare kan arbeta både i förskolan och i förskoleklass och då 

matematikundervisningen i förskoleklassen ska utgå från de erfarenheter av matematik 

som eleverna har med sig sedan tidigare (Förskoleklassen- ett kommentarmaterial till 

läroplanens tredje del 2016, s. 21). Den svenska förskoleklassen är unik och det är svårt 

att hitta en motsvarighet i andra länder. Fokus har då legat på åldersgruppen sexåringar 

då även eleverna i förskoleklassen är i samma ålder. De internationella artiklarna har 

valts för att de beskriver hur laborativt material kan användas vid 

matematikundervisning. De internationella artiklarna anses ha relevans då de aktiviteter 

och material som används är möjliga att implementera i den svenska förskoleklassen.  

 

3.1 Matematikundervisning i förskoleklassen  

Sterner, Wolff och Helenius (2019) beskriver en tio veckor lång interventionsstudie om 

taluppfattning bland svenska förskoleklasselever. I studien övar barnen på mönster, 

siffror, räkna, sortera, klassificera, tallinjen och del-del-helhet. Varje delområde 

presenteras med hjälp av konkreta föremål som till exempel klossar. Det är en longitud 

studie med för-, efter- och uppföljningstest av barnens matematikkunskaper. I studien 

får experimentgruppen matematikundervisning av sin lärare som följer ett strikt 

program. Kontrollgruppen får vanlig matematikundervisning men även fonetisk 

stimulans. Syftet med studien är att undersöka om interventionsprogrammet hjälper till 

att utveckla barnens taluppfattning mellan för- och eftertestet och vid ett test i årskurs 

ett. Nio skolor och tolv förskoleklasser deltar i studien, sex f-klasser i 

experimentgruppen och sex i kontrollgruppen. Alla barn deltar i undervisningen men 

endast hundratjugofyra elever väljs slumpvis ut och testas, sextiotvå i varje grupp. 

Barnen är mellan sex och sju år vid första testtillfället. Experimentgruppen får 

matematikundervisning trettio minuter varje dag i tio veckor. Kontrollgruppen får 

istället trettio minuters fonologisk träning (Bornholms modellen) som ett komplement 

till sin vanliga matematikundervisning. Experimentgruppens lärare deltar i seminarier 

och workshops under åtta månader och har även tillgång till en lärarhandledning. I 

studien används en kvantitativ metod där barnens testresultat jämförs med varandra. 

Barnen i experimentgruppen ökar sina kunskaper i taluppfattning mer mellan för- och 

eftertestet än kontrollgruppen och effekten kvarstår vid testet nio månader senare i 

årskurs ett (Sterner, Wolff & Helenius 2019). 

 

I Sterners artikel är syftet att studera taluppfattning och inte matematik generellt. Därför 

kan hennes resultat att laborativa material som klossar kan användas vid 

matematikundervisning, anses vara ett material som kan användas vid aritmetik men 

kanske inte vid all matematikundervisning. 

 

I Förskoleklass - ett år att räkna med: förskoleklasslärares möjligheter att följa och 

analysera elevers kunskapsutveckling i matematik (2015), undersöks vilka möjligheter 

förskoleklasslärare har att analysera och följa elevers matematikutveckling. Vennberg 

(2015) använder sig av intervention där hon försöker påverka undervisningen. I studien 
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ingår fyra skolor. Två skolor och fyra förskoleklasser deltar i interventionsprogrammet 

och består av åttiofem elever och åtta lärare. Lärarna som deltar i 

interventionsprogrammet genomgår en fortbildning i matematik och får använda 

materialet Tänka, resonera och räkna med förskoleklass och förändra sin undervisning. 

Materialet innehåller en undervisningsmodell med förslag på aktiviteter som ska 

utveckla matematiska förmågor hos förskoleklasseleverna. I studien ingår även en 

kontrollgrupp med två skolor och tre förskoleklasser med totalt sextiofem elever som 

fortsätter sin undervisning som vanligt med sina tre lärare. Studien använder både 

kvalitativa och kvantitativa metoder och empiri samlas in bland annat genom 

observation i klassrummet, intervjuer med elever och förskoleklasslärare och genom att 

förskoleklasselevernas matematikkunnande mäts vid ett för- och eftertest. Vennberg 

(2015) kommer i sin studie fram till att ämneskunskap, kommunikation och pedagogisk 

kunskap gör det lättare för förskoleklasslärare att analysera och följa elevers 

matematikutveckling. Genom att lärarna får ta del av fortbildning och materialet Tänka, 

resonera och räkna med förskoleklass kan de upptäcka elever som har 

matematiksvårigheter tidigare så att dessa elever kan få hjälp. Alla elever i de sju 

förskoleklasserna utvecklar sina matematikkunskaper men det är lättare för de lärare 

som fått fortbildning att se elevernas matematikutveckling. Vennberg kommer också 

fram till att vid matematiklärande är resonemang och interaktion viktiga delar. 

Elevernas kunskapsutveckling blir bättre när lärarna är medvetna om elevernas 

kunskapsutveckling (Vennberg 2015). 

 

I Björklund och Pramlings (2013) empiriska studie undersöks hur en grupp svenska 

förskoleklasselever urskiljer mönster. Den teoretiska utgångspunkten är variationsteorin 

och barns lärande kopplas till deras förmåga att urskilja olika aspekter av ett fenomen, 

samt Vygotskiljs term pseudo-begrepp. I studien analyseras en videoobservation av en 

lektion som består av att läraren introducerar aktiviteten, eleverna får rita olika mönster 

under eget arbete och avslutas med en återsamling och diskussion. Lärandeobjektet för 

lektionen är att eleverna ska förstå vad ett mönster är. Forskarna vill ta reda på hur barn 

urskiljer olika mönster och vilka olika aspekter av mönster barnen får möjlighet att lära 

sig i aktiviteten. Forskarna kommer fram till att barnen stöds i att urskilja att mönster 

börjar och slutar någonstans för att sedan repeteras och att det finns flera olika sorters 

mönster. Genom att läraren ger exempel gör hon det möjligt för barnen att urskilja 

variation, ett mönster kan göras på olika sätt. Barnen kan ge exempel på ett mönster 

men inte förklara vad ett mönster är för något. Barnen får också möjlighet att jämföra 

sina olika mönster och att urskilja att ett barn hade gjort ett mönster efter färg och en 

annan efter storlek. Den andra aktiviteten som analyseras är när barnen får ett papper 

med fyra bilder i rad och fem tomma rutor där de ska fortsätta mönstret. För att kunna 

göra mönster måste barnen förstå vad som är speciellt med föremålet. Om barnet ska 

göra ett mönster med röd och blå, måste barnet kunna urskilja färg som det som är 

viktigt i mönstret. Barnen använder sig av pseudo-begrepp som börjar igen, när de 

menade att mönstret repeteras (Björklund & Pramling 2013). 

 

3.2 Problemlösning och olika uttrycksformer 

Charlesworth och Leali (2011) undersöker hur barn i USA som är mellan arton månader 

och åtta år löser matematiska problem. Jag har valt att endast redovisa resultat som 

beskriver de sex år gamla barnen i studien då de är i samma ålder som 

förskoleklasseleverna. Charlesworth och Leali (2011) menar att genom att använda 

problemlösning kan läraren bedöma barnens kunskaper i matematik genom att intervjua 

eller observera barnen. Det är viktigt att bedöma barnen för att vet vad de kan för att 

kunna anpassa undervisningen (Charlesworth & Leali 2011). Forskarna skiljer på tre 
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olika typer av matematiklärande: naturliga upplevelser som barnet själv bestämmer 

över, informellt lärande där barnet utmanas av en fråga från ett äldre barn eller vuxen 

och vuxenstyrt lärande där det finns en tanke om vilket innehåll som barnet ska lära sig 

och där läraren ger instruktioner. I artikeln Using Problem Solving to Assess Young 

Children’s Mathematics Knowledge (2011) observeras barnen när de utför en aktivitet 

som de själva har hittat på. Två barn leker med sand där de utforskar olika former och 

storlekar och läraren föreslår att de kan använda ett litet mått för att mäta hur mycket 

sand som rymdes i de olika behållarna. Detta inspirerar barnen till att själva 

dokumentera hur många skopor som rymdes i vilken behållare och att sortera från den 

som innehåller mest sand till den som innehåller minst. En pojke får tio röda och tio blå 

klossar och uppgiften är hur många olika kombinationer han kan skapa med dessa. Han 

ritar sitt svar på ett papper, till exempel åtta blåa och två röda klossar. En annan pojke 

får uppgiften att han ska visa på hur många olika sätt han kan visa fem. Han ritar 

prickar, skriver siffran fem, skriver 2+3, ritar en pizza med fem bitar kvar, fem 

döskallar och en insekt med fem ben. Författarna menar att för sex år gamla barn är det 

bra att använda nummer symboler, konkret material och bilder vid problemlösning och 

att det är viktigt att fråga barnen hur de tänker när de löser problemen (Charlesworth & 

Leali 2011). 

 

Charlesworth och Lealis (2011) artikel handlar om problemlösning och även om det är 

en internationell artikel som inte skrivits utifrån en svensk kontext, är problemlösning 

en del av det centrala innehållet i matematik i förskoleklassen (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 2019, s. 20). Barnen i artikeln är 

sex år gamla och går i first grade en del av det amerikanska skolsystemet. Även om det 

amerikanska skolsystemet ser annorlunda ut och har en annan läroplan går barnen i 

skolan precis som förskoleklassbarnen och undervisningssituationen skulle kunna vara 

likvärdig. 

 

I artiklen Identifying and solving problems: Making sense of basic mathematics (2008), 

beskrivs en fallstudie med en lärare och tjugo elever i en svensk förskoleklass. Syftet 

med studien är att studera hur det är möjligt att kombinera lek och lärande med 

utgångspunkt i läroplanens mål. Pramling och Pramling Samuelsson (2008) genomför 

en videoobservation av en lektion där läraren vill att eleverna ska lösa ett matematiskt 

problem i form av en berättelse. Uppgiften består av att läraren läser berättelsen för 

barnen och de ska lösa ett problem om hur fyra äpplen ska räcka till åtta hästar. Barnen 

behöver både lösa problemet rent matematiskt, förklara hur de tänker och rita svaret på 

ett papper. Det är läraren som konstruerar uppgiften och hennes tanke är att barnen ska 

få lära sig matematik på ett lekfullt sätt. Barnen delas upp i två grupper där grupp A är 

de som hade kommit längst i sitt matematiska tänkande enligt läraren och grupp B de 

som inte kommit lika långt. Forskarna analyserar vad barnen tyckte var svårt med 

uppgiften och upptäcker att det främst inte var matematiken i sig som var svår för 

eleverna utan att försöka att omvandla sina tankar till en teckning (Pramling & Pramling 

Samuelsson 2008). 

 

Överförbarheten kan diskuteras i Pramling och Pramling Samuelssons (2008) artikel då 

endast en förskoleklass har studerats. Dock kan arbetssättet vara relevant för studien och 

tanken att matematik kan läras in på ett lekfullt sätt samstämmer med denna studies syn 

på matematikundervisning. Artikeln skrevs då förskoleklassen ännu vara frivillig och 

det är en stor skillnad från dagens obligatoriska förskoleklass. Dock vill Pramling och 

Pramling Samuelsson (2008) i sin artikel studera hur det är möjligt att i undervisningen 
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kombinera lek med läroplanens mål. Läroplanen ger förskolläraren stor valfrihet att 

styra över undervisningens utformning så länge den utgår från målen i läroplanen. 

 

3.3 Drama som metod vid matematikundervisning 

I en turkisk studie undersöker Erdoğan och Barans (2009) om sex år gamla barns 

matematikutveckling kan stimuleras genom dramaundervisning. Studien inleds med att 

ett program för dramaundervisning utvecklas som ska utveckla barnens 

matematikkunskaper inom aritmetik. I studien deltar barn från två olika skolor som 

delas in i tre olika grupper med trettiofem barn i varje. Barnen har inte gått på förskola 

eller deltagit i dramaundervisning sedan tidigare och detta var ett krav för att få deltaga i 

studien. De olika grupperna kallas för experimentgruppen, kontrollgruppen och 

placebogruppen. Alla barn får genomgå ett test innan dramaprogrammet implementeras 

för att bedöma varje barns matematikkunskaper. Barnen i experimentgruppen får 

dramaundervisning förtiofem till femtio minuter, två dagar i veckan i tolv veckor. 

Experimentgruppen får deltaga i aktiviteter som rollspel, pantomim och dramatisering. 

Vid aktiviteterna används klossar, pärlor, stora och små lådor, böcker, nummer 

symboler och utklädningskläder. Kontrollgruppen fortsätter sin undervisning som 

vanligt och placebogruppen får högläsning, spela spel och spela musik en dag i veckan i 

två veckor. En kvantitativ metod används och efter tolv veckor testas barnen igen och 

deras resultat jämförs med varandra. I resultatet framkommer att barnen i 

experimentgruppen ökar sina matematikkunskaper mellan första och andra testet och är 

också de barn som ökar sina kunskaper mest mellan första och andra testet. Barnen i 

experimentgruppen testas en tredje gång fyra veckor efter test två. Forskarna kommer 

fram till att dramaundervisning kan stimulera barns matematikutveckling (Erdoğan & 

Baran 2009). 

 

Resultatet i artikeln går inte helt att likställa med svenska förhållanden, då studien är 

genomför i Turkiet och de använder en annan läroplan med andra mål. En stor skillnad 

är att eleverna i studien inte fick ha gått på förskola tidigare, för att de inte skulle ha fått 

någon matematikundervisning. Bland förskoleklasseleverna har de flesta gått på 

förskola innan de började i förskoleklassen och deras tidigare kunskaper i matematik ses 

som en tillgång. Drama är något som mycket väl skulle kunna användas i 

förskoleklassen och de laborativa material som används är sådant som med lätthet 

skulle kunna implementeras i förskoleklassens undervisning, då material som klossar 

och pärlor kan anses vara universella. Resultatet visar även att barnens färdigheter inom 

aritmetik förbättras men det är inte säkert om dramaundervisning även kan stimulera 

andra matematiskafärdigheter.   

 

3.4 Matematikundervisning i förskolan 

I Rostedts (2019) avhandling studeras planeringen av matematikundervisning i den 

svenska förskolan. Syftet är att analysera och beskriva hur förskollärare gör när de 

planerar barns möten med matematik vid planeringsmöten. Vid studien används 

deltagande observation vid planeringssamtal i förskolan. Kriterierna för valet av 

förskola är att personalen har fått någon form av fortbildning i matematik, att det finns 

minst en förskollärare och personalen arbetar i arbetslag. Den teoretiska utgångspunkten 

är den skoldidaktiska teorin och lärarens ansvar för undervisningen. Rostedt fokuserar i 

studien på reflektion och intention vid planeringsarbetet. Fältarbetet i förskolan sker på 

deltid under två terminer. I resultatet framkommer att lärarna reflekterar över 

dokumentationen vid sin planering av matematikundervisningen. Vid planeringen utgår 

lärarna inte från målformuleringar utan de diskuterar vad barnen kan ges möjlighet att 
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lära sig vid olika aktiviteter. Lärarna planerar att barnen ska få möta olika matematiska 

innehåll både i helgrupp och i mindre grupper. Fördelen med hela gruppen anser lärarna 

är att det skapades gemenskap och att barnen ges möjlighet att beskriva sina upplevelser 

för varandra. I den mindre gruppen finns utrymme för barnens intressen och de får även 

tillgång till materialet som lärarna erbjuder och läraren kan anpassa undervisningen 

efter barnen. Barnen samarbetar vid matematiska uppgifter och erbjuds vardagliga 

föremål och barnen gavs även möjlighet att använda materialet i andra sammanhang. 

Rostedt (2019) menar att barnen får komma i kontakt med olika former av matematik 

inom förskolans undervisning men barnen behöver också få komma i kontakt med 

matematiska ord vid matematikundervisningen (Rostedt 2019). 

 

En stor skillnad mellan förskolan och förskoleklassen är att förskoleklassen nu är 

obligatorisk och en del av grundskolan. Likheterna är att båda har läroplaner som tar 

upp ett liknande matematikinnehåll och det finns en tanke om progression i barnens 

lärande. Personaltätheten gör att förskolan kan erbjuda barnen mindre grupper och att 

eleverna i förskoleklassen förväntas att kunna arbeta mer självständig. En stor skillnad 

mellan Rostedts (2019) studie och förskoleklassen är att förskoleklassläraren behöver 

utgå från målen i läroplanen vid planering av matematikundervisningen. Tanken om att 

erbjuda barnen möjlighet att uppleva matematik både i helklass och i mindre grupper 

går att tillämpa i förskoleklassen. 

 

Bäckman (2015) beskriver i sin avhandling Matematiskt gestaltande i förskolan som 

lades fram vid Åbo Akademi, om matematikundervisning i förskolan. Studien består av 

videoobservationer på fyra förskolor och trettiofem fyraåriga barn och fyra förskollärare 

deltar. På förskolorna talas svenska och alla förskollärare har svenska som modersmål. 

Studien kompletteras senare med intervjuer med femton andra förskollärare vid tre 

andra förskolor. Syftet med studien är att studera hur förskollärare gör när de undervisar 

förskolebarn i matematik och vilka aktiviteter som används. Fokus är både på vad 

barnen gör och vad läraren har för mål med undervisningen och hur den genomförs. 

Den teoretiska utgångspunkten i Bäckmans studie är den sociokulturella teorin och 

variationsteorin. Studien är en kvalitativ studie där forskningsansatserna fenomenografi 

och videografi används. Datainsamling sker med hjälp av intervjuer och 

videoobservationer. Bäckman upptäcker många olika former av matematik i barns lek 

bland annat tyngd, volym, ”många”, positionering och geometriska former. En slutsats 

som Bäckman kommer fram till är att förskollärarna behöver ha kunskap inom 

matematikdidaktik men även kunskap om ämnet matematik och ämnesinnehållet 

(Bäckman 2015). 

 

I Bäckmans studie (2015) om matematikundervisning på förskolan finns det många 

likheter med undervisning i förskoleklassen. En av dessa är att Bäckman studerar 

förskollärare och att förskollärare även kan arbeta i förskoleklassen. En annan utgår från 

Bäckmans slutsats att förskollärare behöver ha kunskap både i matematik men även 

förmågan att lära ut matematik till barn, kunskaper som är minst lika viktiga i 

förskoleklassen även om undervisningen i förskoleklassen kan skilja sig från 

undervisning i förskolan. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

I forskningskapitlet framkommer att laborativt material kan användas för att presentera 

ett nytt innehåll och att laborativt material kan vara en hjälp för elever vid 

problemlösning som ett sätt att konkretisera. Laborativa material kan även användas vid 

lek och drama. Matematikundervisningen behöver inte enbart bestå av att läraren visar 
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material utan det är en fördel om eleven får vara aktiv och utforska laborativa material. 

Hur lärare använder laborativt material i sin undervisning påverkas av deras 

pedagogiska kunskap och deras ämneskunskap i matematik. Det är viktigt att elever får 

uppleva matematiska begrepp på olika sätt i olika aktiviteter och att läraren erbjuder 

eleverna variation genom att ge olika exempel och använda sig av matematiska begrepp. 

Vid matematikundervisning är det betydelsefullt att veta vad eleverna har för 

förkunskaper, då detta påverkar hur lektionen genomförs och vilka laborativa material 

som används. När barn möter matematik kan det vara en fördel att dettas görs både i 

helklass och i mindre grupper. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I kapitlet presenteras de teoretiska begrepp som kommer att användas för att analysera 

resultatet. Studien utgår från didaktisk teori och de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför och kompletteras med frågorna var och vem. Den didaktiska triangeln kommer 

att användas för att belysa relationen mellan läraren och innehållet och påverkas både av 

lärarens ämneskompetens och lärarens val av metoder och material. Vidare kommer 

Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter att användas för att analysera hur laborativa 

material används och Szendreis (1996) kategorisering av laborativa material som 

pedagogiska material, vardagliga föremål och spel används för att beskriva vilka 

laborativa material som används. 

 

4.1 Ett didaktiskt perspektiv 

När lärare planerar sin undervisning kan en utgångspunkt vara att reflektera över de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vad-frågan handlar om ämnesinnehållet, vad vi 

vill att eleverna ska lära sig. Varför-frågan handlar om vad vi har för syfte med 

undervisningen och är nära sammankopplat med vilka mål som vi har med 

undervisningen. Hur-frågan är vilka metoder som läraren använder sig av i sin 

undervisning (Lindström & Pennlert 2019). Hur-frågan inbegriper även vilket material 

som används vid undervisningen. Uljens (1997) beskriver didaktikens objekt som att vi 

ska tänka på var undervisningen sker, hur den sker, vem som blir undervisad, vad vi 

undervisar i och vilken verksamhet eleven deltar i för att lära sig något och vilket mål 

som finns med undervisningen.  

 
                   Syfte/ Varför? 

 

 

 

 
Metoder/ Hur?                      Innehåll/ Vad? 

 

 

 

Ett annat sätt att beskriva didaktiken är genom den didaktiska triangeln. Skolverket 

(2012) beskriver den didaktiska triangeln som att den består av läraren, eleven och 

innehållet som alla utgör ett hörn i triangeln. Relationen mellan läraren och eleven 

påverkas av interaktionen. Relationen mellan lärare och innehållet påverkas av på vilket 

sätt som läraren väljer att innehållet ska framställas. Den tredje relationen är mellan 

eleven och innehållet och påverkas av elevens tidigare kunskaper (Skolverket 2012). 

Lindström och Pennlert (2019) gör en egen tolkning av den didaktiska triangeln där de 

lägger in begreppen social kompetens, ämneskompetens och didaktisk kompetens och 

elevers lärande. I relationen mellan innehåll och eleverna möjliggörs lärande. Det är 

läraren som väljer ut det innehåll som eleverna ska få bearbeta för att öka sina 

kunskaper. Vid valet av innehåll ska elevens förkunskaper, sätt att förstå och känslor 

kring innehållet beaktas. I relationen mellan elev och lärare sätts lärarens sociala 

kompetens i fokus. Det är lärarens uppgift att skapa goda relationer till eleverna och 

mellan eleverna. Relationen mellan lärare och innehåll benämns ämneskompetens och 

kan förstås som lärares kunskap inom ett ämne men kan även innefatta kunskaper inom 

konstnärliga eller tekniska kunskapsområden. Den fjärde relationen är mellan läraren 

och elevens lärande. Vid val av undervisningsinnehåll måste läraren ta hänsyn till 

elevernas förkunskaper, läroplanen men även ramfaktorer. Det är läraren som ska 

Figur 1. Didaktiska frågor med inspiration från Lindström & Pennlert (2019), s. 27 
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”skapa miljöer och arrangera situationer då elever görs uppmärksamma på innehållet, 

och stimuleras att bearbeta det på olika sätt, med andra ord försöka hitta lämpliga 

former för undervisningen” (Lindström & Pennlert 2019, s. 12). Författarna menar även 

att lärare behöver kunskap både i att undervisa men även kunskap om undervisning och 

benämner detta didaktisk kompetens (Lindström & Pennlert 2019). 

 
Elev lärande Innehåll   

 
 Lärare 

 

 

 

 

Matematikundervisningen i förskoleklass ska utgå från de erfarenheter av matematik 

som eleverna har med sig sedan tidigare (Förskoleklassen- ett kommentarmaterial till 

läroplanens tredje del 2016, s. 21). Vem som ska använda materialet och delta i 

aktiviteterna är en fråga som inte får glömmas bort vid valet av aktivitet och material, då 

elevens förkunskaper bör vägas in vid planeringen av undervisningen. Vid analysen 

kommer den didaktiska triangeln att användas och fokus kommer att vara på relationen 

mellan lärare och innehåll och hur innehållet presenteras för eleverna med hjälp av 

laborativa material. 

 

För att förstå relationen mellan de olika didaktiska frågorna och den didaktiska triangeln 

menar Kroksmark (1997) att all undervisning har en avsikt, att lärande ska ske och ett 

mål, vad läraren vill att eleverna ska lära sig. Undervisning är kommunikativ och sker 

mellan minst två personer. Undervisningen innefattar läraren och eleven men även det 

innehåll som eleven ska lära sig. Ett krav för att det ska räknas som undervisning är att 

eleven lär eller försöker att lära sig något. Författaren menar att hur eleven ska lära sig 

innehållet handlar om på vilket sätt som läraren väljer att undervisa, vilken metod som 

används. I begreppet interaktion lägger Kroksmark in både relationen mellan lärare och 

elev men också mellan läroplan, läromedel och innehållet i undervisningen men att det 

även är nära förknippat med kontexten (Kroksmark 1997). Marton och Booth (2000) 

menar att nyckelaspekten av lärares undervisning är deras syn på hur de ska undervisa 

och hur de uppfattar sitt eget ämne. Patrick (1992) kommer i sin studie fram till att: 
 

lärare som undervisar utifrån exakt samma kursplan, faktiskt formar den 

enligt deras sätt att förstå ämnet som helhet. Även om de kan ha precis 

samma utbildning och varit lika länge i tjänst, känner till exakt samma fakta, 

förstår centrala begrepp på exakt samma sätt, och så vidare, formar de ändå 

och presenterar sina ämnen på radikalt skiftande sätt (Patrick 1992 se Marton 

& Booth 2000, s. 227). 

 

Detta innebär att när läraren ska undervisa om ett innehåll, till exempel begreppet 

mönster, så är det upp till läraren att välja hur detta ämnesinnehåll ska presenteras för 

eleverna. Metoden som väljs och vilket material som används påverkas av lärarens syn 

ämneskompetens 
social 

kompetens 

Figur 2. Didaktisk triangel med inspiration från Lindström & Pennlert 

(2019) s. 10 
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på ämnet, i detta fall matematik. På vilket sätt som läraren väljer att presentera 

innehållet för eleverna är nära förknippat med vilka matematiska aktiviteter som 

eleverna erbjuds och den lärmiljö de vistas i. 

 

4.2 Ett matematikdidaktiskt perspektiv på laborativt material  

Alan Bishop (1988) har identifierat sex stycken matematiska aktiviteter vilka återfinns 

i alla kulturer och därför kan ses som fundamentala för matematikutveckling. Dessa är: 

designing, locating, explaining, measuring, counting och playing. Heiberg Solem och 

Reikerås har i sin bok Det matematiska barnet (2004) tagit inspiration från Alan 

Bishops sex matematiska aktiviteter och menar att om lärare väljer att se matematiken i 

form av matematiska aktiviteter kan den ge oss ”en bredare och mer nyanserad 

uppfattning om vad matematik är” (s. 10). När barn får delta i matematiska aktiviteter 

där de tillåts att både tänka och handla, får de möjlighet att utveckla sitt matematiska 

tänkande (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Heiberg Solem och Reikerås (2004) 

tolkning av Bishops aktiviteter används vid analysen av hur laborativa material används 

vid matematikundervisningen. Begreppen presenteras i figur 3 och används för att 

kategorisera det insamlade materialet. Begreppen används för att synliggöra vilka 

matematiska aktiviteter som finns i förskoleklassens undervisning och som ett sätt att 

”se” laborativa material vid analys av fältanteckningar och transkriberingar. 

 

  

Matematisk 

aktivitet  

 Definition Material  

Lokalisera  Orientera sig i rummet, 

placering, lokalisering och att 

hitta. Lägesord  

Kartor, kompass, klätterställning  

Designa  Mönster, symmetri, konst, 

arkitektur, figurer och former  

Geometriska figurer, klossar, lego, 

pärlplattor, sykort, mandalas, 

snöflingor, mosaik, logiska block  

Räkna  Antalsord, talsystem, räkning 

och räknesystem  

Snäckor, sifferkort, hopprep, 

kassaapparat  

Mäta  Mätsystem, måttenheter, 

jämförelser, volym, tid, vikt, 

area, pengar och längd.  

Våg, termometer, klocka, måttband, 

tumstock, måttset, plasthink, timglas  

Leka och 

spela  

Tärningsspel, strategispel,  

fantasilek, pussel, rollekar och 

kurragömma  

APPar på lärplatta, digitala spel, 

sällskapsspel, tärningar, fyra i rad,  

kortspel  

Förklara   Logiska slutsatser, 

förklaringar, motiveringar och 

resonemang.  

  

 

 

 

 

Figur 3. Analysschema med inspiration från Heiberg Solem och Reikerås (2004). 
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Inom matematikundervisningen finns tre typer av laborativa matematikmaterial: 

pedagogiska material, vardagliga föremål och spel (Szendrei 1996 se Rystedt & Trygg 

2010, s. 10). Pedagogiska material är tillverkade speciellt för matematikundervisning 

medan vardagliga föremål kan vara från naturen, verktyg eller föremål som finns i vår 

vardag (ibid.). Jag väljer att dela upp spel i sällskapsspel/tärningsspel och digitala spel. 

Dessa tre kategorier används vid analysen av vilket laborativt material som används. 

 

Pedagogiska material  Logiska block och 

sifferkort 

Vardagliga föremål Naturföremål Snäckor och sand 

Vardagliga föremål Verktyg Tumstock och våg 

Vardagliga föremål Vardagsföremål Hopprep, knappar och 

plasthink 

Spel Sällskapsspel Bamses honungsjakt 

Spel Digitala APPar på lärplatta 

 

 

 

 

4.3 Studiens teoretiska ramverk 

Bishops sex matematiska aktiviteter bildar tillsammans med didaktisk teori det 

teoretiska ramverket för studien. Då studiens syfte är att studera ett didaktiskt problem 

ligger den didaktiska teorin nära både syfte och studiens frågeställningar. Bishops 

matematiska aktiviteter används som ett analysverktyg för att beskriva hur 

matematikundervisningen med laborativa material kan se ut. Den didaktiska triangeln 

används som ett analysverktyg där relationen mellan lärare och innehåll ges störst 

utrymme. Bishops sex matematiska aktiviteter kan kopplas ihop med hur läraren väljer 

att undervisa och vilka arbetssätt eller metoder som används. Det är läraren som 

bestämmer om eleven tillåts att leka matematik, spela, att få förklara eller att deltaga i 

varierande aktiviteter där olika sorters laborativa material används. 

 

  

  

Figur 4. Inspriation har hämtats från Szendreis (1996) uppdelning av laborativa material i 

kategorierna: pedagogiska material, vardagliga föremål och spel. 
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5 Metod 
I metodkapitlet presenteras kvalitativ metod som studiens forskningsmetod, hur data har 

samlats in och hur studien har genomförts samt de etiska ställningstagande som har 

gjorts.  

 

5.1 Forskningsmetod 

I studien användes en kvalitativ metod i syfte att få en djupare förståelse för lärarnas 

användning av laborativa material. Inom den kvalitativa forskningen analyseras ord 

(Denscombe 2018). Valet föll på forskningsverktygen intervju och deltagande 

observation. Personliga intervjuer har till syfte att ge djup i svaren och möjlighet att 

utforska ämnet och respondenternas uppfattningar och en fördel med personliga 

intervjuer är att man vet vem svaren härstammar från vid analysen (Denscombe 2018) 

och detta gör det lättare att jämföra svaren vid analys. Bishops sex matematiska 

aktiviteter planerades att användas vid analysen och har presenterats under 

teoriavsnittet.  

 

Studien hämtade inspiration från den etnografiska ansatsen då empirin samlades in ”på 

fältet”, i detta fall i en klassrumskontext. Både observationer och intervjuer 

genomfördes i klassrummet på skolorna. Förhoppningen med observationen var att få ta 

del av en ”vanlig dag” och se hur matematikundervisning med laborativa material kan 

se ut. Inom etnografin är vardagliga situationer att betrakta som betydelsefulla 

forskningsdata (Denscombe 2018). Då resurserna för studien var ytterst begränsade 

valdes att endast göra en observation på varje skola. Vid observationen studerades de 

pedagogiska processer som förekommer vid matematikundervisning med laborativa 

material. För att komplettera bilden av undervisningen gjordes även intervjuer med 

lärarna om vilka laborativa material de använder och hur de brukar användas. 

Etnografiska studier brukar innebära att en plats studeras under en längre tidsperiod 

(Denscombe 2018). Jeffrey och Troman (2004) föreslår att olika tidsperioder kan 

användas och en av dessa benämns som ”A compressed time mode” (s. 538) som 

beskrivs som en kort men intensiv period som kan pågå från några dagar upp till en 

månad. Denna intensiva men korta period är den som ligger närmast denna studie och 

den inspiration som hämtas från den etnografiska ansatsen. Vid observationen valdes att 

hela dagar skulle studeras och inte enbart ”matematiklektioner” för att få en heltäckande 

bild av hur laborativa material användes under en ”vanlig” dag. Detta i tron att 

matematiska aktiviteter inte enbart finns vid ”matematiklektioner” utan även vid andra 

tillfällen. Fältarbetet bestod inte enbart av observationer av matematikundervisning utan 

även andra vardagliga aktiviteter som att äta lunch med eleverna på Rubinskolan eller 

dricka te och ha informellt samtal med lärarna vid Safirskolan när eleverna var ute på 

rast. När lärarna var på rast skrevs tankar och frågor ner för att kunna ställas vid ett 

senare tillfälle. Under lektionstid var jag endast en observatör men vid raster och 

liknande kunde jag småprata med barnen och hjälpa till i hallen om någon bad om hjälp. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

I studien användes datainsamlingsmetoderna kvalitativ intervju, deltagande observation 

och informella samtal. För att besvara forskningsfrågorna användes transkriberingar och 

fältanteckningar som bestod av observationer men även information som framkom vid 

informella samtal. Ett informellt samtal genomfördes på båda skolorna innan 

observationen och handlade om lektionens innehåll och vilket matematiskt begrepp som 

eleverna skulle arbeta med under lektionen. Valet att använda mer än en metod kan 

kallas för metodkombination. Fördelen med en metodkombination var att först fick jag 
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kunskap om hur lärarna tänkte kring planeringen av undervisingen. Under 

observationen fick jag se hur undervisningen gick till under en vanlig dag. När elevena 

var ute på rast, tog förskollärarna initiativ till informella samtal där jag kunde ställa 

frågor om det var något jag undrade över. Avslutningsvis kompletterades empirin av 

semistrukturerade intervjuer. Vid intervjun gavs läraren möjlighet att berätta om sina 

tankar och erfarenheter av arbete med laborativa material. Under intervjun togs även 

exempel upp från observationen och ibland ställe jag frågor för att se om jag tolkat 

förskolläraren rätt. Då kunde jag referera till mina anteckningar från observationen och 

fråga hur förskolläraren tänkte i den situationen. På detta sätt fick jag en helhetsbild av 

undervisning där både planering, genomförande och reflektion ingick. Ibland kom 

reflektionen automatiskt av läraren själv och ibland ställe jag frågor där jag bad 

förskolläraren att exemplifiera. Reflektion var särskilt framträdande då förskollärarna 

svarade på frågan om vilka möjligheter och beränsningar som de ser vid användning av 

laborativa material.  

 
5.2.1 Intervju 

Syftet med att använda intervjuer var att förskollärarna tilläts att berätta om vilka 

laborativa material de använder, hur de används och varför och kopplas till studiens 

frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer med ett fåtal öppna frågor användes och 

kompletterades med följdfrågor i syfte att få så uttömmande svar som möjligt. 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att utveckla sina tankar i de 

öppna frågorna (Denscombe 2018). Intervjuguiden finns presenterad som bilaga B. 

Intervjufrågor konstruerades och kopplades till forskningsfrågorna för att underlätta vid 

analysen. Vid intervjusituationen togs inspiration om hur intervjun kan genomföras från 

Kvale och Brinkmann (2009) som i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun tar upp 

olika typer av frågor som kan användas: 

 

• Inledande frågor som inbjuder respondenten till att berätta om sina tankar så att 

forskaren får veta vad respondenten tycker är de viktigaste aspekterna av ämnet.  

• Uppföljningsfrågor eller att bara vara tyst, se intresserad ut, nicka eller säga 

mmm.  

• Betydelsefulla ord upprepas av forskaren och detta uppmuntrar respondenten till 

att berätta mer eller bekräfta sina svar.  

• Sonderande frågor när forskaren ber respondenten att ge exempel.  

• Tystnad kan användas så att respondenten får tid att tänka för att se om ämnet är 

uttömt.  

• Tolkande frågor där forskaren formulerar om respondentens svar.  

• Direkta frågor, men dessa bör komma i slutet av intervjun så att respondentens 

egna tankar får komma fram först. (Kvale och Brinkmann 2009, s. 150-152) 

 
5.2.2 Observation 

Valet att använda observation togs utifrån forskningsfrågan hur undervisar förskollärare 

i förskoleklass med hjälp av laborativt material? Detta för att själv få en bild av hur 

undervisningen går till och inte enbart förlita mig på lärarnas berättelse om hur de 

använder laborativt material. Då resurserna för studien var begränsade valdes att 

observationen skulle genomföras under en heldag i båda skolorna. Vid observationen 

satt jag på en stol och förde fältanteckningar av vad som hände under lektionen. Fokus 

var på hur läraren använde laborativa material i undervisningen och vilka material som 

användes kopplades till forskningsfrågorna. Då endast en dag och undervisning i 

klassrummet observerades kompletterades observationerna med intervjusvaren om hur 



  
 

17 

laborativa material används vid andra matematiska aktiviteter och i andra lärmiljöer än 

klassrummet. 

 
5.2.3 Informella samtal 

De informella samtalen var ett sätt att bekanta sig med verksamheten och en möjlighet 

att ställa frågor i stunden om tankar som hade uppstått. De informella samtalen gav 

information om hur lärarna tänkte kring planeringen av undervisningen och vilket 

lärande objekt eller matematisk begrepp som eleverna skulle arbeta med under 

lektionen. Under de informella samtalen gavs en kontext och jag fick möjlighet att se 

lokaler och material innan eller efter eleverna var där. Förskollärarna var själva positiva 

till de informella samtalen då de hade begränsat med tid till en intervju och de 

informella samtalen kunde göras samtidigt som de utförde andra arbetsuppgifter. 

 

5.3 Urval 

Urvalskriterierna för studien var att urvalet skulle bestå av lärare i förskoleklass som var 

legitimerade förskollärare. Endast anställda som vid observationen arbetade och 

undervisade i förskoleklass och som hade arbetat minst två år i förskoleklass. Detta för 

att lärarna skulle ha erfarenhet och hunnit hitta ett arbetssätt som de tyckte fungerade 

bra för att arbeta med laborativa material. Förskollärarna var också tvungna att 

undervisa i matematik och ha huvudansvaret för planeringen av undervisningen. Urvalet 

bestod av ett icke sannolikhetsurval, ett subjektivt urval med respondenter som hade 

kunskap om ämnet (Denscombe 2018). 

 

Två skolor valdes ut att deltaga i studien och de tilldelades de fingerade namnen 

Rubinskolan och Safirskolan. Skolorna ligger i två olika kommuner och är en 

kommunal skola och en Montessoriskola. Skolorna är likvärdiga i storlek och är båda F-

9 skolor och det finns endast en förskoleklass på vardera skolan. På Rubinskolan går 

tjugosex elever i förskoleklassen och där arbetar två förskollärare. Safirskolans 

förskoleklass består av tjugotvå elever och där arbetar en förskollärare och en 

grundskollärare. 

 
5.3.1 Presentation av deltagare 

 

Fingerat 

namn 

Utbildning Antal 

yrkesverksamma 

år 

Antal år i 

förskoleklass 

Fortbildning i 

matematik 

Ronja Legitimerad 

förskollärare 

40 år Vet inte 

exakt 

Speciallärare 

Saga Legitimerad 

förskollärare  

35 år 19 år Montessorilärare 

 

5.4 Genomförande 

Ett missiv skickades ut till sex olika rektorer i tre olika kommuner med information om 

studien syfte och tillvägagångssätt. I mailet uppmanades rektorerna att skicka vidare 

missivet till förskoleklasslärare om de godkände medverkan i studien. Kontakt med 

rektorer skedde mestadels via mail men vid Safirskolan träffade jag även rektor vid 

observationen. På Rubinskolan var rektor inte på skolan dagen för observationen. Två 

lärare tackade ja till observation och intervju. En lärare tackade ja till intervju men sa att 

hon samtidigt hade VFU elev och att det därför inte var möjligt att samtidigt göra 

observation i klassen. Läraren blev sedan sjuk och intervjun sköts upp. Två andra lärare 
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hörde av sig och sa att de tyckte studien verkade väldigt interessant men att de tyvärr 

inte hade möjlighet att deltaga på grund av tidsbrist. En skola tackade nej då de ansåg 

sig ha en för orolig grupp och tidsbrist på grund av många föräldra- och 

utvecklingssamtal under våren.  

 

Tanken från början var att observera och intervjua fyra olika förskollärare men detta 

fick ändras till två förskollärare. Det fanns i ett tidigt stadium en tanke om att göra en 

studie med en fenomenografisk ansats där lärarnas olika uppfattningar om hur 

laborativa material kan användas skulle jämföras med varandra. Syftet med detta var att 

synliggöra mångfalden av sätt som laborativa material kan användas på utifrån 

förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter. Valet blev istället att genomföra 

fältstudier på två skolor för att med hjälp av observation och intervju beskriva hur 

laborativa material används i matematikundervisningen. Att använda två skolor gjorde 

det möjligt att finna likheter och skillnader i förskollärarnas sätt att använda laborativa 

material. Vid de båda observationerna studerades hur läraren använde laborativa 

material i matematikundervisningen och vilka laborativa material som användes. 

 

Lärarna fick fylla i en samtyckesblankett innan intervjun påbörjades. I missivet fick 

lärarna information om studiens syfte och hur uppgifterna skulle användas och om de 

forskningsetiska principerna. Intervjuerna genomfördes på skolorna i ett rum som 

valdes av lärarna. Det var bara jag och läraren närvarande och intervjuerna spelades in 

på diktafon för att sedan kunna transkriberas. Rummet valdes för att det skulle vara tyst 

för att underlätta både samtal och att inspelningen skulle bli av god kvalitet. Tanke lades 

även vid placeringen så att ögonkontakt skulle vara möjlig och diktafonen placerades på 

ett bord för att få så bra ljudupptagning som möjligt, något Kihlström (2007) menar är 

av betydelse vid intervjusituationen. Trettio minuter avsattes till intervju då lärarna hade 

begränsat med tid och enligt Kihlström (2007) bör inte intervjuer överstiga sextio 

minuter. Intervju var det enda forskningsverktyget som kunde besvara frågan om vilka 

begränsningar och möjligheter som finns med att använda laborativa material och 

resultatet består av lärarnas uppfattningar. Samtalen transkriberades och 

fältanteckningar och observationsanteckningar renskrevs. 

 
5.4.1 Rubinskolan 

Besöket på Rubinskolan inleddes med ett informellt samtal med Ronja om hur dagen 

skulle se ut. Jag observerade när Mumingruppen hade matematiklektion och satt under 

observationen på en stol och förde anteckningar men interagerade inte med barnen. Min 

förhoppning med lektionen var att den skulle ”flyta på” som vanligt. När eleverna hade 

rast gavs möjlighet till informella samtal med Ronja. Matematiklektionen var uppdelad i 

två delar, där eleverna gick ut på rast innan lektion två startade. Efter lunch hade alla 

förskoleklasselever utvecklande lek. Den tredje observationen bestod av att Ronja lekte 

vårdcentral med fyra elever. En vårdcentral hade byggts upp i en del av hallen som 

fungerade som ett lekrum med olika teman, vid observationen var det en vårdcentral 

men Ronja berättade att det även har varit en frisörsalong tidigare.  

 

Eleverna delades in i olika grupper för att eleverna skulle ges möjlighet att leka med 

olika barn och prova på olika aktiviteter. När eleverna slutat för dagen genomfördes en 

intervju med Ronja. Intervjun inleddes med att Ronja fick berätta om hennes tankar om 

matematikundervisning med laborativa material. Vid intervjun användes nickningar och 

mmm-anden för att få henne att fortsätta sitt berättande. Följfrågor ställdes och 

sammanfattningar om vad hon sagt gjordes för att se om jag hade uppfattat henne rätt. 

Följfrågor ställdes och vid några tillfällen bad jag henne att förtydliga genom att ge 
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exempel eller att förklara hur hon menade. Besöket på skolan varade i sex timmar och 

intervjun varade i cirka trettio minuter. Fältanteckningarna och observationen 

sammanställdes till en berättelse och intervjun transkriberades för att kunna läsas vid ett 

flertal tillfällen. 

 
5.4.2 Safirskolan 

Upplägget på Safirskolan hade en liknande struktur. Morgonen inleddes med ett 

informellt samtal med Saga samtidigt som jag hjälpte henne med att placera ut material 

inför lektionen. Observation gjordes av alla aktiviteter i klassrummet mellan klockan 

8.15 till 13.15, men ej under lunch eller på raster. När eleverna var på rast gavs tillfälle 

att ha ett informellt samtal med Saga och att också växla några ord med den andra 

läraren över en kopp te. Besöket på Safirskolan varade i sju timmar och intervjun tog 

cirka trettio minuter. Efter intervjun hade jag ett informellt samtal med Saga och hon 

visade mig olika material i klassrummet. Eleverna på Safirskolan var uppdelade i två 

grupper, kotten och granen. Granengruppen hade sin lektion i det ena klassrummet där 

även fritids hade sin verksamhet. Första lektionen bestod av arbete med bokstaven R 

och följdes efter rasten av eget arbete där eleverna arbetade med olika ämnen och 

material och där Saga gick runt och hjälpte till. Lektionen efter lunch var en 

matematiklektion. På Safirskolan gjordes även observationer under samlingarna när 

Saga var den som höll i samlingarna, då studien utgår från en syn på att undervisning 

bedrivs även under samlingarna. Den ena läraren var ny och det var Saga som hade 

huvudansvaret för att planera undervisningen och det var endast henne jag observerade. 

När eleverna gick till fritids genomfördes intervjun i det andra klassrummet. 

Fältanteckningarna och observationen sammanställdes till en berättelse och intervjun 

transkriberades för att kunna läsas vid ett flertal tillfällen. 

 

5.5 Bearbetning av data 

Fältanteckningar fördes i loggbok under hela dagen på skolorna både vid observationen 

men även när intressant information framkom vid informella samtal. Fältanteckningarna 

renskevs samma dag för att vara färska i minnet medan intervjuerna transkiberades vid 

ett annat tillfälle. Att intervjuerna var inspelade gav möjlighet att lyssna på dem vid 

flera tillfällen för att vara säker på att transkiberingen blev en så korrekt återgivning av 

lärarens ord som möjligt. Transkiberingarna skrevs ut för att kunna läsas vid upprepade 

tillfällen för möjlighet till fördjupning i materialet. Även fältanteckningarna skrevs ut 

och lästes igenom då de gav bakgrundsinformation om lektionernas planering och mer 

information om Montessorimaterial på Safirskolan och mer information om temaarbetet 

kring vårdcentralen vid Rubinskolan.  

 

Utdrag ur loggbok: 
 

Saga visar en bild på bokstaven R i A4 format. Läser ”Räven Rutger rakar sin 

rumpa”. Säger ramsan flera gånger och barnen får vara med. Sedan frågar 

hon barnen vad det var för djur, vad djuret hette och vad han gör. Berättar för 

barnen vad de ska göra efter samlingen. Eleverna ska skriva meningen i sin 

skrivbok, sedan kan de göra ett papper som handlar om R och sedan måla en 

Mandala med bokstaven R. På R:et finns blomstermotiv. Läraren skriver R i 

luften med två fingrar. Berättar hur man gör när man skriver lilla R. ”Lyft 

inte på pennan”. Säger R flera gånger. Saga säger sedan färgerna på engelska 

och de barn som har färgen på sina kläder får gå till sin arbetsplats. 

(Safirskolan) 

 

 



  
 

20 

5.6 Analys av data 

Analysarbetet inleddes med att transkriberingarna lästes två gånger. Varje förskollärare 

kodades med en egen färg för att det skulle bli lättare att härleda vem citaten kom ifrån. 

Anteckningar fördes i marginalen och understykningar gjordes som kunde användas 

som framtida citat då de belyste någon av forskningsfrågorna. Det som fokuserades var 

vad lärare uppfattade som laborativa material och vilka material som de använde.  

Vad som är laborativa material definierades utifrån Julianna Szendrei (1996) i: 

vardagliga föremål, pedagogiska material och spel och utifrån dessa skapades 

kategorier. Resultaten sammanställdes och delades in i de olika kategorierna.  

 

Analysen utgick från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och kompletterades med 

var sker undervisningen och vem är det som ska undervisas? När materialet 

strukturerades inför resultatredovisningen sattes hur laborativa material används i 

relation till vid vilka matematiska aktiviteter olika material används. Vid analysarbetet 

var utgångspunkten didaktisk teori och Bishops matematiska aktiviteter. Hur laborativa 

material användes sattes i relation till vid vilka matematiska aktiviteter olika material 

användes. Kategorier skapades utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter: designa, 

lokalisera, förklara, mäta, räkna och leka och spela. 

 

Vid analys av fältanteckningar valdes delar ut som i första hand behandlade 

matematikundervisning med laborativa material. Fokus låg på observationen av 

matematiklektionen även om matematiska aktiviteter även förekommer under andra 

delar av dagen. På Safirskolan var elevernas första lektion Svenska och var därför inte 

intressant i analyssyfte då forskningsfrågorna berör matematikundervisning och inte 

undervisning generellt i förskoleklassen. Transkriberingen av intervjun på Rubinskolan 

uppgick till tolv A4 sidor, men enbart material som hade koppling till 

forskningsfrågorna användes. 

 

5.7 Etiska överväganden 

I studien utgick jag från vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. De fyra 

principerna är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om forskningens syfte 

och att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att avbryta sin medverkan. Vid 

informerandet är det bra att respondenten får veta forskarens namn och 

kontaktuppgifter. Genomförandet av undersökningen ska beskrivas för respondent så att 

de kan ta ställning till om de vill deltaga. En annan viktig aspekt är att informera om är 

hur data kommer att användas. Respondenterna ska ha fått information innan 

datainsamlingen påbörjas (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Ett missiv skickades ut till rektorer och lärare med information om projektets syfte. 

Missivet innehöll information om hur materialet skulle användas och vem som skulle ha 

tillgång till det under projektets gång. Förskollärare och rektorer fick information om 

kontaktuppgifter till student och handledaren se Bilaga A. Förskollärarna fick även 

information om att både observation och intervju skulle användas som 

datainsamlingsmetoder. De blev även informerade om att intervjun skulle ta cirka 30 

minuter och att den skulle spelas in på diktafon. De blev även informerade om att jag 

skulle anteckna vid observationen och att det var lärarna som var fokus vid min 

observation och att eleverna inte skulle beskrivas på ett sätt som avslöjade deras 

identitet.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna väljer själva om de vill medverka i studien och 

under hur lång tid. Det ska inte bli några negativa följder för dem som väljer att avsluta 

sin medverkan. En alternativ väg om en deltagare väljer att avbryta sin medverkan är att 

tillämpa anonymisering och att data inte längre kan kopplas ihop med en person 

samtidigt som data förfarande kan användas i studien (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Innan intervjuerna genomfördes skrev lärarna på en samtyckesblankett där de gav sitt 

godkännande till medverkan i studien. Lärarna informerades också om sina rättigheter 

och att de kunde välja att avbryta sin medverkan i studien vid valfri tidpunkt. Under de 

informella samtalen behandlades inga känsliga uppgifter och det var förskollärarna som 

fritt fick berätta om sin verksamhet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter förvaras på ett säkert ställe där 

endast forskaren har tillgång till dem. Uppgifter om deltagarna ska vid rapporten vara 

formulerade så att deltagarna inte kan identifieras. Det är viktigt att inte ge en för 

detaljerad beskrivning så att enskilda individer kan identifieras (Vetenskapsrådet 2011). 

Vi skiljer på anonymisering eller avidentifiering och konfidentialitet. Konfidentialitet 

innebär att uppgifterna inte kommer att spridas vidare, medan avidentifiering innebär att 

intervjusvar inte kan kopplas ihop med en viss person (Vetenskapsrådet 2017). 

 

I studien fick förskollärarna och skolorna fiktiva namn för att uppgifterna inte skulle 

kunna spåras till respondenterna. Förskollärarna blev också informerad om att alla 

uppgifter skulle förvaras på ett säkert ställe. Beskrivningarna av eleverna är medvetet 

vaga då det är lärare och hur hon undervisar som är i fokus. När barnen omnämns i 

resultatet så är det genom vaga beskrivningar som flickan. Förskollärarna får däremot 

fiktiva namn då det är av intresse vem av lärarna som sagt vad för att kunna jämföra 

deras svar med varandra.   

 

Nyttjandekravet innebär att den empiri som samlas in endast används till den studie som 

deltagarna blivit informerade om och ej säljas vidare eller användas för kommersiellt 

bruk (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Förskolllärarna fick information om att materialet endast skulle användas för studiens 

syfte och att inspelningen skulle raderas efter att intervjuerna hade transkriberats. På 

transkriberingen skrevs endast det fiktiva namnet på läraren ut för att uppgifterna inte 

skulle kunna spåras till lärarens identitet. Förskollärarna erbjöds även att ta del av 

resultaten i studien efter publicering. 

 

5.8 Tillförlitlighet, validitet och överförbarhet 

Då forskaren själv är ett viktigt instrument vid etnografisk forskning är det svårt för en 

annan forskare att komma fram till samma resultat, då analysen grundas på forskarens 

sätt att behandla det insamlade materialet (Denscombe 2018, s. 131; s. 420). Ett sätt att 

öka tillförlitligheten är att empirin delas upp och jämförs med varandra (Denscombe 

2018, s. 388). I studien ingår två skolor och två förskollärare och deras användning av 

laborativa material jämförs med varandra för att upptäcka likheter och skillnader. Att få 

exakt samma resultat vid en annan studie är nästan omöjligt då empirin består av 

beskrivningar av vad som hände under en dag på en skola och vad den förskolläraren 

tänkte just då.  
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I studien ges en detaljerad beskrivning av hur empirin har samlats in i syfte att försöka 

uppnå validitet. Intervjuerna har transkriberats och anteckningar fördes vid 

observationerna för att data skulle kunna sparas och vara tillgängliga för analys. 

Relevanta personer valdes ut, i detta fall var det förskollärare som undervisade i 

matematik i förskoleklassen. Försök att uppnå validitet har även gjorts genom att 

relevanta frågor ställdes till förskollärarna och att frågorna konstruerades utifrån syftet 

och frågeställningarna. I resultatet används citat för att belysa lärarnas tankar om 

laborativa material och att använda citat kan vara ett sätt att försöka att öka validiteten 

(Kihlström 2007).  

 

Då studien enbart innehåller observation av två skolor och intervju med två lärare gör 

studien inte anspråk på att kunna generaliseras till att beskriva hur det ser ut i alla 

förskoleklasser i Sverige. Förhoppningen är istället att kunna ge inspiration till läsare 

om hur laborativa material kan användas i den egna undervisningen. För att uppfylla 

kravet på överförbarhet har tid lagts på att beskriva skolorna för att läsaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning om hur representativa skolorna är eller att hitta liknande skolor 

för att genomföra en annan studie för jämförelse. När det gäller studier med små urval 

kan ett annat sätt vara att läsaren själv får bilda sig en uppfattning om fynden, och om 

det skulle vara troligt att det går att använda laborativa material på liknande sätt vid 

andra skolor (Lincoln & Guba 1985 se Denscombe 2018, s. 422). 
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6 Resultat 
Resultatet inleds med en beskrivning av vilka laborativa material som används. Dessa 

delas in i olika kategorier som pedagogiska material, vardagliga föremål och spel. Hur 

och vilka laborativa material som används i förskoleklassen, bygger på både 

observation och intervjusvar. Användningen av laborativa material sätts i relation till 

Bishops (1988) matematiska aktiviteter som ett sätt att beskriva lärmiljön och vilka 

aktiviteter och material som erbjuds eleverna. Lärmiljön omfattar både vilket material 

som används och var det används. Kategorier har skapats utifrån Bishops sex aktiviteter 

för att beskriva material och aktiviteter som används i förskoleklassens 

matematikundervisning och dessa är: designa, lokalisera, förklara, mäta, räkna och 

leka och spela. Hur-frågan kan även sättas i relation till lärarens ämneskompetens och 

didaktiska kompetens vid val av material och aktiviteter. Möjligheter och begränsningar 

analyseras utifrån varför laborativa material ska användas vid matematikundervisningen 

och sätts i relation till vilket syfte som läraren har med att erbjuda en elev laborativt 

material och om alla elever erbjuds samma material. Vid analysen används den 

didaktiska triangeln och ett analysschema som finns presenterat som bilaga C. 
 

6.1 Sand, nallar och kastanjer 

För att kunna använda laborativa material vid matematikundervisningen krävs det att 

läraren ställer sig frågan, vad är ett laborativt material? Saga besvarar frågan med ”det e 

nog att använda konkreta föremål” (Saga). Hon poängterar vikten av att konkretisera 

och att eleverna måste förstå hur mycket symboler är värda. När Ronja får frågan vad ett 

laborativt material är för något svarar hon ”för mig innefattar det i första hand fingrarna. 

För dem har dem alltid med sig” (Ronja). Hon forsätter ”laborativt kan vara alla 

sinnena” (Ronja). Hon menar att det kan vara att använda kroppen, titta på film, bygga 

och plocka med föremål. 

 
6.1.1  Vardagliga föremål 

Saga får berätta om sin matematikundervisning med laborativa material och berättar: 

”Ett material som vi använder oss av är kastanjer, pärlor och stenar” (Saga). Hon 

berättar även att de använder sig av bönor, papptallrikar, lego och snäckor. Saga berättar 

att eleverna får tillverka sitt eget laborativa material genom att trä upp tio pärlor på en 

piprensare och kan sedan ha den och räkna med. Stapeldiagram används också som ett 

sätt att visuellt se hur många, till exempel att det är flest barn som fyller år på våren för 

att den gröna stapeln är högst. Sand är ett material som används där eleverna kan få 

skriva siffror med sina fingrar. Under observationen på Safirskolan används stenar för 

att presentera begreppet ”dubbelt” och papptallrikar och bönor finns tillgängliga vid alla 

bord under aktiviteten tärningsspelet. Frukter används i samlingen som laborativa 

material för att visa hel, halv och fjärdedel. Detta görs med både banan, apelsin, äpple 

och päron under observationen. 

 

Ronja ger exempel på material som hon använder vid sin undervisning som pärlor, 

stickor, träknappar, ”kossor” och byggmaterial. Hon berättar om en aktivitet:  

 
Så tar jag ett långt rep och sen delar jag upp talet och så får de en lång tallinje 

och så får de dela upp talet fem. Hur många kossor, då får de gå dit. Ställa sig 

tre där och två där och tillsammans är dom fem (Ronja). 

 

Detta är ett sätt där eleverna konkret får uppleva talen genom att vara dem. Ronja anser 

även att pussel är ett laborativt material och att ”de lär sig rumsuppfattning, jätte viktigt, 
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de lär sig tänka logiskt, de lär sig att se mönster” (Ronja). Under observationen får de 

barn som först blir färdiga med sina uppgifter välja mellan två träpussel med 

vintermotiv som ligger på samlingsmattan på golvet. Eleverna får pussla två och två så 

att ”de lär sig att samarbeta” (Ronja). Ronja berättar att matematik även kan förekomma 

i vardagssituationer som att duka och baka och att hon även uppmanar vårdnadshavarna 

att låta eleverna vara med vid till exempel matlagning i hemmet. 

 
6.1.2 Pedagogiska material 

Under observationen på Safirskolan är det en flicka som använder ett material som Saga 

senare berättar för mig heter Lycko. Lycko är ett pedagogiskt material som är speciellt 

utformat för matematikundervisning och syftet är att eleven ska lära sig att räkna och 

siffrorna ett till tio. Eleven får se bilder på föremål och ska räkna hur många det är och 

sedan lägga rätt sifferkort på. Materialet är självrättande då eleven kan se ett mönster 

om alla svar är rätt. Andra material som används under observationen är plusplus, 

”pluppar” och en magnettavla med geometriska former. På arbetspasset kan eleverna 

själva välja vad de vill arbeta med, då allt material är tillgängligt. Saga berättar att hon 

använder sig av olika Montessorimaterial som räknestavar, guldmaterialet, det 

geometriska kabinettet, ritramarna och hundraplattan. Vid observationen ser jag henne 

endast använda vardagliga föremål och inget Montessorimaterial. 

 

Både Saga och Ronja säger att de använder sig av tallinjen som hjälp vid 

matematikundervisningen. Ronja använder en lärobok i matematik till sina tjugosex 

elever och till den ingår ett kuvert med ”en massa laborativt material” (Ronja). Hon har 

tyvärr inte tid att visa mig detta och ingen av eleverna använder det när jag var där. 

 

På Rubinskolan har alla elever i förskoleklassen sin egen lärplatta. På lärplattan ska 

eleverna ”spela” Vector, ett program där eleverna får träna på flera olika matematiska 

förmågor som till exempel att räkna, se mönster men även korttidsminnet tränas upp.  

Beslutet att alla elever i förskoleklass ska spela Vector har tagits av rektor. Eleverna kan 

även välja att vid utvecklande lek eller när det blir tid över sitta med matteAPPar som 

de själva väljer. Ronja anser även att laborativa material ”det kan vara filmer” (Ronja). 

Båda skolorna använder Livet i mattelandet som är ett program med matematikinnehåll 

från Utbildningsradion för elever i åldern sex till nio år. 

 
6.1.3  Spel 

I Sagas klassrum kan eleverna spela spel på lektionen och samma rum används även av 

fritids på eftermiddagen. Under observationen spelar Saga spelet Kalaha med en flicka. 

Eleverna får även spela ett matematikspel där de ska öva sig på att ”dubbla”. En 

spelplan, två pennor och en tärning används. Eleven slår en femma på tärningen, då ska 

siffran tio kryssas på spelplanen. Spelplanen består av olika fält med siffrorna två till 

tolv. 

 

I Ronjas klassrum spelar även hennes elever ett mattespel som hon har gjort själv, där 

de kan öva på addition eller subtraktion med hjälp av att slå två tärningar. Eleverna kan 

börja med att räkna 5+4=9 och kryssa nio. Nästa gång någon slår fem och fyra kan 

eleverna efter att ha sett att nio redan var upptaget räkna 5-4 och stryka ett istället. Det 

får eleverna själva välja och kan därför anpassa svårighetsgraden. Eleverna har spelat 

detta spel innan men då många elever har varit sjuka är det ett bra tillfälle att repetera 

tycker Ronja. 
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Under observationen på Rubinskolan är det en flicka som använder en 

programmeringsAPP och programmering kan anses vara en matematisk aktivitet. Detta 

görs på utvecklande leken och flickan är i en grupp där lärplattan är en valbar aktivitet 

den dagen.  

 
6.1.4 Analys av laborativa material 

I resultatet framkommer att laborativa material kan vara konkreta föremål. Konkreta 

föremål kan även delas in i olika kategorier som pedagogiska material, vardagliga 

föremål och spel (Szendrei 1996). Ett exempel på ett pedagogiskt material är Lycko 

som används för att eleven ska lära sig siffrorna 1-10. Szendrei (1996) definierar 

pedagogiska material som att de är tillverkade speciellt för matematikundervisning. 

Detta stämmer väl med Lycko där lärandeobjektet är att räkna och att förstå att bilden 

av sju träd ska paras ihop med kortet med siffran sju. Det Geometriska kabinettet kan 

ses som ett annat pedagogiskt material där syftet är att eleven ska lära sig matematiska 

begrepp som cirkel, triangel och kvadrat. Vad-frågan svarar på vilket innehåll eller 

vilket matematiskt begrepp som eleven ska ges möjlighet att lära sig. Vardagliga 

föremål används i stor utsträckning vid Safirskolan och eleverna kan även få vara med 

och plocka material som kastanjer och kottar vilka därefter kan användas som laborativa 

material. Dessa material skulle även kunna anses vara naturföremål (Szendrei 1996). Ett 

annat vardagligt föremål som används som ett laborativt material är pärlor och 

piprensare. Det är läraren som gör det till ett laborativt material genom att ge eleverna 

instruktioner om hur pärlorna kan träs upp på piprensaren för att sedan användas för att 

räkna till tio. Även verktyg kan användas som laborativa material (Szendrei 1996) och 

vid den utvecklande leken på Rubinskolan finns det en personvåg i lärmiljön 

vårdcentralen. Spel kan ses som ett laborativt material (Szendrei 1996) och vid båda 

skolorna används spel som laborativa material för att öva sig på ett matematiskt 

begrepp. Spelen består både av sällskapsspel som Kalaha men även egentillverkade 

spel. 

 

För att välja laborativa material till matematikundervisningen behöver förskolläraren ha 

ämneskompetens och veta hur materialet kan användas för att synliggöra innehållet för 

eleverna. Lärarens kunskap inom ämnet kan beskrivas som ämneskompetens 

(Lindström & Pennlert 2019) och i detta fall är det kunskap i matematik. Vissa material 

kan vara flexibla som stenar och det är lärarens ämneskunskap som bestämmer om 

stenarna ska användas för att räknas, jämföras i tyngd eller storlek. Stenar kan ha många 

användningsområden och det är upp till läraren att rikta elevernas uppmärksamhet mot 

innehållet och berätta för eleverna hur materialet ska användas. Ämneskompetens 

behöver dock inte enbart innefatta matematiska begrepp utan kan även vara tekniska 

kunskaper (Lindström & Pennlert 2019). Vid Rubinskolan använder Ronja sig av 

digitala verktyg i sin matematikundervisning. En lärplatta används och kopplas till en 

projektor och på duk visas Youtube-klipp, en bok (Polyglutt) och en film för eleverna 

under observationen. En förskollärare som saknar kunskap om digitala verktyg 

använder dem nog i mindre utsträckning än en lärare som känner sig säker i hur 

tekniken fungerar och ser den som ett hjälpmedel vid undervisningen. Laborativa 

material kan vara både konkreta och digitala. Ronja anser att både filmer och Vector är 

laborativa material. Om vi gör en uppdelning enligt Ronjas tolkning av vad som är 

laborativa material skulle Vector och Livet i mattelandet kunna vara ett pedagogiskt 

material, då båda har ett uttalat matematikinnehåll. Digitala spel skulle kunna vara när 

eleverna ges tillfälle att själva utforska olika APPar, spela spel eller pussla på lärplattan 

som när flickan använder en programmeringsAPP. Lärplattan i sig skulle kunna ses som 

ett vardagligt föremål där eleverna kan använda flera sinnen som syn, hörsel och känsel 
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vid användande av lärplattan. Lärplattan i sig har inget matematiskt innehåll utan det är 

läraren som kan erbjuda eleverna APPar med matematikinnehåll. Lärplattan skulle 

också kunna användas av eleverna för att dokumentera sitt lärande i form av mönster 

som de byggt eller att ta ett fotot på två pinnar av olika storlek i skogen. Oavsett om 

läraren väljer fysiska eller digitala material behöver läraren känna till elevens 

förkunskaper, då detta påverkar elevens möjlighet till lärande (Skolverket 2012).  

  

Om vardagliga föremål används som laborativa material innebär det att arbete med 

laborativa material inte behöver vara en kostnadsfråga eller att laborativa material 

behöver ta mycket plats i klassrummet. Det är lärarens egen syn på vad som är 

laborativa material som formar matematikundervisningen med laborativa material i 

förskoleklassen. Förskollärarens utbildning och skolans pedagogiska inriktning 

påverkar troligen även valet av laborativa material. Då Safirskolan är en 

Montessoriskola används Montessorimaterial men kompletteras med vardagliga föremål 

och spel. På Rubinskolan finns ett större fokus på digitala material då skolan har köpt in 

lärplattor till alla elever och rektor har bestämt att alla elever ska spela Vector. 

 

6.2 Matematiska aktiviteter 

Under intervjuerna berättar Saga och Ronja fritt om hur de använder laborativa material 

i sin matematikundervisning. De lyfter fram att även om de har matematiklektioner så 

får eleverna arbeta med matematik även under andra lektioner och på andra platser än i 

klassrummet. Ronja menar att ”matematik det finns ju överallt” (Ronja). Hur det 

laborativa materialet används kan kopplas till Bishops (1988) sex matematiska 

aktiviteter. 

 
6.2.1 Designa 

Under observationen använder elever på Safirskolan geometriska former, ”pluppar” och 

plusplus för att göra olika mönster. På Rubinskolan har de tillgång till olika 

byggmaterial som Architek och kapplastavar. Vid intervjun berättar Saga: 

 
… och om jag jobbar med mönster, då jobbar jag mycket med, det kan vara 

olika geometriska former som jag plockar fram då. Som i träformer och då 

brukar vi skapa olika mönster tillsammans i samlingen. Och sen just med 

mönster och när jag tänker att vi jobbar mycket med geometri så har vi 

mycket det geometriska kabinettet. Och sen har vi också ritramar som vi 

använder oss utav och vi har också andra geometriska former i olika trä olika 

former som vi jobbar med (Saga).  

 

Både det geometriska kabinettet och ritramarna är material som tillhör 

Montessorimetoden och något som används även vid Montessoriförskolor. 

Efter intervjun visar Saga mig runt i klassrummet då eleverna inte är där och 

jag får se Montessorimaterialet som finns i klassrummet. 

 

  
Ritramarna har använts för att göra mönster.  Geometriska kabinettet- cirklar 
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6.2.2 Lokalisera 

Lokalisera kan handla om rumsuppfattning och att förstå begrepp som prepositioner. 

Ronja säger ”Det kan vara på idrotten då har jag liksom jobbat med matte på idrotten” 

(Ronja). Ronja anser att eleverna kan använda kroppen som ett laborativt material och 

att eleverna får möjlighet att träna på olika matematiska begrepp under idrottslektionen. 

Ronja anser även att rockringar är ett laborativt material och eleverna kan få öva på att 

vara i rockringen, bakom, bredvid som ett sätt att öva rumsuppfattning, en del av 

matematikmålen. Prepsitioner övas även vid trädleken där eleverna får stå framför och 

bakom en kompis. Vid observationen får eleverna även titta på ett Youtube-klipp som 

handlar om höger och vänster och eleverna får titta på skärmen, lyssna på musiken och 

rösten som uppmanar att gå till höger eller vänster och samtidigt röra sig till höger eller 

vänster. Ronja är även med och leker med barnen och visar hur man ska göra. Ronja 

använder även begrepp som i näst nedersta lådan då hon leker vårdcentral med eleverna. 

Eleverna på Rubinskolan får rita en bild av sig själva utan kläder för att öva på sin 

kroppsuppfattning. Safirskolans elever går på utflykt varje måndag. Saga berättar:  

 
då har vi gått upp och tittat på till exempel på Sagoängen och har sett på 

karuseller och sådant hur dom fungerar med vilken centrifugalkraft och sånna 

saker och då har man använt sig av lekplatsen till exempel (Saga). 

 

Detta är något som Saga gjort med en annan förskoleklass men inte med sin 

nuvarande. Saga anser att vardagliga föremål kan användas i matematiksyfte 

och att leken på lekplatsen kan göras till en matematisk aktivitet. Saga låter 

på detta sätt eleverna få uppleva matematik, att känna hur fart känns och att 

om eleven snurrar för länge kanske eleven blir yr. 
 

 
Kroppsupfattning på Rubinskolan 

 
6.2.3 Förklara 

Vid Rubinskolan används dockorna Trulle och Trulsa. På fredagar får en elev ta med sig 

dem hem och med sig har de även en bok. I denna bok ska eleven tillsammans med 

vårdnadshavarna skriva en mattekluring. Denna mattekluring presenteras sedan i 

klassen på måndagen och sätts upp i hallen så att alla kan se. Nästa fredag ges eleverna 

möjlighet att två och två försöka att lösa mattekluringen och komma fram till ett 

gemensamt svar. Eleverna sitter på golvet i smågrupper om två till tre elever och 

använder sig av laborativt material som trähjul. Efter följer en gruppdiskussion i 

halvklass där det diskuteras om alla små grupper fått samma resultat och hur eleverna 

tänkt. Ett exempel på en mattekluring är: Trulle gör fem köttbullar. Trulsa gör fyra 

köttbullar. Rim-Tim äter upp en köttbulle. Hur många köttbullar finns kvar?  
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Mattekluring på Rubinskolan 

 

En av fördelarna med att eleverna får konstruera egna mattekluringar 

hemma menar Ronja är ”att jag får med föräldrarna” (Ronja). Eleven är 

aktiv både vid konstruerandet av mattekluringen och vid diskussion och 

användandet av laborativt material. 

 

Båda skolorna använder pararbete där eleverna får möjlighet att prata matte 

när de spelar spel eller arbetar med uppgifter eller i matteboken. Under 

observationen får eleverna på Rubinskolan arbeta i par vid ett flertal 

tillfällen. Ronja berättar hur hon tänker kring pararbete: 

 
Och jag säger den eleven är duktig som både kan förklara och vara en duktig 

mattekompis och inte bara jag jag. Men att förmågan att berätta för den andra 

hur man har gjort det, vissa nior dom kan inte förklara (Ronja).  

 

Ronja anser att kunna förklara hur eleven tänker är en viktig matematisk kunskap. 

Något som hon menar att inte alla elever i årskurs nio besitter.  

 

Ronja anser även att eleverna arbetar bra när de arbetar i par. Hon berättar om 

matematiklektionen som hon hade med den andra gruppen: 
 

Då fick jag göra så här. Som sist som igår. Då fick dom va tre stycken. På 

tärningsspelet. Och vänta på varandra. Tre stycken. För då gick jag runt. Det 

tuffa med att dom är tre, det tar mycket längre tid för dom. Det är ju jättetufft. 

Ju fler de är destå jobbigare blir det för dom (Ronja). 

 

Ronja menar att två är lagom då eleverna får prata matematik med en kompis men att 

när det blir fler elever så blir det för svårt för vissa elever att lägga energi på att vänta 

istället för att få arbeta med det laborativa materialet. 

 
 

6.2.4 Mäta 

All undervisning sker inte i klassrummet och laborativa material kan även tas med vid 

utflykter. Saga berättar att hennes klass varje måndag går ut i naturen och har sin 

undervisning. Saga får frågan var hon använder laborativt material och svarar i 

klassrummet och på utflykt. Hon beskriver att en matematiklektion ute kan vara ”att 

dom får sånna uppdragskort, till exempel att de ska leta upp en pinne som är lika stor” 

(Saga). Saga berättar att eleverna även får plocka material som kastanjer eller kottar 

som sedan kan användas som laborativa material. 

 

Tidsuppfattning kan även vara en del av aktiviteten mäta. Ronja delar in eleverna i olika 

grupper på idrotten beroende på vilken månad de fyller år som ett sätt att öva på 

tidsuppfattning och att veta vilken månad som eleverna fyller år och vad månaden heter. 

Detta kan göras i lekar som t.ex. Gammelgäddan. Ronja berättar: ”Och vi bakade förr. 
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När det var mindre grupper. Och då fick jag in deciliter och liter. På ett helt annat sätt” 

(Ronja). Ronja anser att matematiken går att få in i vardagen men för att kunna göra 

aktiviteter som att baka krävs både utrymme, personal och material. Hon menar att baka 

med en grupp på tretton elever inte är genomförbar. 

 

 
På vårdcentralen kan eleverna mäta sig, väga sig och titta på klockan. 

 

6.2.5 Räkna 

Saga menar att matematiken kommer in på ett naturligt sätt då frukter används som 

laborativa material för att visa hel, halv och fjärdedel. Detta görs med både banan, 

apelsin, äpple och päron under observationen. Barnen räknas även i samlingen och här 

kommer matematiken in varje dag. Här tränas på hur många som är närvarande och hur 

många som saknas. Även Ronja använder samlingen som ett tillfälle för barnen att 

räkna och öva på att säga första, andra, tredje. Om något barn är borta kan detta skrivas 

på tavlan som 26-2, hur många barn är vi idag? Ronja kan även skriva 24+2=26 så 

eleverna får se skrivna tal på tavlan och symbolerna +, - och =. Vid observationen 

använder båda lärarna sig av aktiviteter som tillhör den matematiska aktiviteten räkna. 

På Rubinskolan är det sagor om nallar som försvinner och på Safirskolan räknas stenar. 

På båda skolorna tittar eleverna på Livet i mattelandet och i båda avsnitten presenteras 

begrepp som kan kopplas till aktiviteten räkna. Under intervjun nämner Ronja att hon 

brukar använda två stora gula tärningar. Dessa används även under observationen. 

Ronja slår med tärningarna och barnen ska hoppa det tal som är svaret. Varje barn får 

ett tal och det är slumpen som bestämmer hur svårt det blir. Om något barn behöver 

hjälp så hjälper Ronja till. 

 

  
Räknestavar   Guldmaterialet- ental, tiotal, hundratal och tusental. 

 
6.2.6 Leka och spela 

Ronja anser att pussel är ett laborativt material där eleverna får möjlighet att träna sig på 

många saker samtidigt. Tärningsspel och sällskapsspelet Kalaha kan räknas in i 

kategorin lek och spel även om eleven även får räkna vid användandet av spel. Ibland 

kan flera matematiska begrepp finns under samma aktivitet som vid Ronjas lek 

”Vårdcentralen”.  
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Kontext: Det är eftermiddag på Rubinskolan och alla elever är uppdelade i olika 

färggrupper under den utvecklande leken. Idag är det eleverna i den blåa gruppen som 

ges möjlighet att leka i den nya vårdcentralen. Ronja har först lekt med tre barn under 

den första halva av lektionen och nu är det nästa grupps tur. 

 

12.30 fyra barn leker vårdcentral med Ronja. Barnen får välja vilka roller de vill ha och 

Ronja ger dem repliker och lär dem att leka i vårdcentralen. Detta är nytt för dessa barn. 

Ronja lär dem ord som läkare, sjuksköterska, patient, journal och personnummer. 

Barnen måste betala sitt sjukbesök och får låna en plånbok. Tjugo kronor. Två tior. 

Tjugo plus tjugo är fyrtio. Barnen får berätta vad de har för besvär. Ta i hand. Vilken 

feber har patienten? Trettioåtta, trettionio eller fyrtio grader? Kolla hjärtat. Hur många 

tabletter behöver patienten? Plocka ut tabletter ur dosetten. Barnen har nästan bara 

riktigt material att leka med som de fått från föräldrar. Anatomimodellen har de fått låna 

från mellanstadiet och bilder på kroppen sitter uppsatta på väggarna. Säger lådan näst 

längst ner. Alvedon har en prislapp på sex kr. Barnet lämnar en tiokrona, ska få fyra 

tillbaka med de hittar inte pengarna och han får en femkrona istället. Vårdcentralen är 

ett litet rum i en del av hallen som är avdelad med en spaljé. Det finns en dörr ut mot 

rummet där några barn sitter och pusslar ett kroppen pussel. Barnen går in i samlingen 

när klockan ringer och Ronja städar klart i vårdcentralen. 

 

 
Vårdcentralen 

 

6.2.7 Analys av matematiska aktiviteter 

Didaktikens hur-fråga kan beskrivas som vilka metoder som läraren använder sig av i 

sin undervisning (Lindström & Pennlert 2019). Montessoriskolor har en egen metod 

som baseras på Montessoripedagogiken och det finns en tanke om vilka material som 

ska användas och hur de ska användas. Förskollärarens utbildning och intressen 

påverkar valet av laborativa material och kan jämföras med Marton och Booth (2000) 

som menar att lärarens syn på sitt ämne påverkar hur de undervisar. Saga använder sig 

av ett material som kallas guldmaterialet och används för att eleverna ska förstå ental, 

tiotal, hundratal och tusental. 

 

Hur laborativa material används vid matematikundervisningen kan sättas i relation till 

vid vilka matematiska aktiviteter som materialet används. I resultatet framkommer att 

laborativa material kan användas vid alla Bishops (1988) matematiska aktiviteter. Ett 

exempel är designa som är en av Bishops (1988) sex matematiska aktiviteter. Bishop 

(1988) beskriver att både mönster och former ingår under kategorin design. Under 

observationen på Safirskolan använder eleverna plusplus, ”pluppar” och en magnettavla 

med geometriska former som alla kan kategoriseras under aktiviteten design då eleverna 

använder dem för att göra olika mönster. Vid aktiviteten mattekluring på Rubinskolan 

ges eleverna möjlighet att förklara hur de har tänkt kring problemlösningsuppgiften. 
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Laborativt material (trähjul) används för att räkna ut uppgiften men eleverna får även 

resonera om alla grupper kom fram till samma resultat. När eleverna använder sig av 

olika spel och pussel kan det ses som en del av den matematiska aktiviteten leka och 

spela (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Under observationen används två 

egentillverkade spel och på Safirskolan används även sällskapsspel. Hur laborativa 

material används kan också sättas i relation till under vilka arbetsformer som de 

används. Vid båda skolorna förekommer presentationer där läraren visar eleverna hur 

materialet ska användas och består av en interaktion mellan läraren och eleverna, en del 

av den didaktiska triangeln (Skolverket 2012). På båda skolorna används även pararbete 

vid tärningsspel och det finns en interaktion eller samspel mellan eleverna. Hur eleven 

använder det laborativa materialet påverkas av elevens tidigare kunskaper (Skolverket 

2012; Lindström & Pennlert 2019 ). På Safirskolan använder en flicka materialet Lycko 

helt självständigt då hon vet hur materialet ska användas. 

 

För att kunna skapa matematiska aktiviteter behöver förskolläraren ha kunskap om 

vilket matematiskt innehåll som kan finnas i aktiviteten och hur materialet kan hjälpa 

eleven att bearbeta det matematiska begreppet. Det är förskollärarens uppgift att skapa 

matematiska aktiviteter och då måste hänsyn tas till ramfaktorer, elevernas förkunskaper 

och läroplanen (Lindström & Pennlert 2019). Ett exempel på ramfaktorer är vilket 

material som finns tillgängligt på skolan och hur många exemplar det finns av varje 

material. På Rubinskolan är tillgången på lärplattor stor då alla elever har en egen. 

Under observationen på Rubinskolan använder en flicka en programmeringsAPP där 

hon ska flytta en robot med hjälp av att trycka på olika knappar. Detta skulle kunna 

klassas som aktiviteten lokalisera då det handlar om att orientera sig i rummet (ett 

visuellt) och placering av roboten (Heiberg Solem & Reikerås 2004).  

 

Hur-frågan kan även sättas i relation till den didaktiska triangeln och relationen mellan 

lärare och innehållet och hur det påverkas av på vilket sätt som läraren väljer att 

innehållet ska framställas (Skolverket 2012). Matematiska aktiviteter behöver inte 

enbart genomföras i klassrummet eller på matematiklektioner utan kan även genomföras 

på andra platser som i skogen. Vid planering av matematikundervisningen behöver även 

förskolläraren reflektera över var aktiviteterna ska genomföras (Uljens 1997). På 

Safirskolan går eleverna ut på utflykt varje måndag och matematikundervisningen kan 

bestå av att eleverna får mäta olika föremål. När eleverna ska hitta ett föremål som är 

längre än något annat, använder de sig av jämförelse som kan klassificeras som den 

matematiska aktiviteten mäta (Heiberg Solem & Reikerås 2004). 

 

På Rubinskolan har Ronja ställt iordning ett rum där eleverna kan leka vårdcentral. 

Detta kan ses som en tematisk aktivitet och att det inom den matematiska aktiviteten 

leka och spela går att väva in matematiska begrepp från andra matematiska aktiviteter. 

Vid vårdcentralsleken får eleverna även räkna pengar, använda lokaliseringsord som i 

nedersta lådan och mäta temperatur genom att bedöma hur hög feber patienten har. 

Eleverna får också förklara att patienten behöver ta en värktablett för att patienten har 

feber. Den matematiska aktivitet som får minst plats vid vårdcentralsleken är designa. 

Ett exempel på en figur (Heiberg Solem & Reikerås 2004), en avbildning skulle kunna 

vara den anatomiska modellen av en människa som finns i rummet. På modellen 

representeras även symmetri (Heiberg Solem & Reikerås 2004) i form av två lungor på 

modellen. Vid vårdcentralsleken har Ronja arrangerat en situation och skapat en miljö 

(Lindström & Pennlert 2019) där eleverna kan komma i kontakt med matematiska 

begrepp på ett lekfullt sätt. Genom att Ronja är med och leker kan hon uppmärksamma 

eleverna på matematiska begrepp som när hon säger i nedersta lådan. Detta skulle 
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Lindström och Pennlert (2019) beskriva som Ronjas didaktiska kompetens. Om vi har 

denna vida syn på matematikundervisning skulle vi kunna säga att eleverna kommer i 

kontakt med alla Bishops sex matematiska aktiviteter i samma lek och att eleverna 

kommer i kontakt med flera matematiska begrepp i samma lek. Det laborativa 

materialet är en del av lärmiljön och stimulerar eleverna till att vilja lära sig 

matematiska begrepp.   

 

6.3 Möjligheter och begränsningar med laborativa material 

Vilka för- och nackdelar anser förskollärarna att det finns med att använda laborativa 

material i matematikundervisningen? Detta sätts i relation till didaktiska frågor som 

varför ska laborativa material användas och vem eller vilka ska använda dem? Detta är 

frågor som alla lärare måste ställa sig vid planering av sin undervisning. 

 

Saga får frågan vilka fördelar hon ser med att använda laborativa material i 

matematikundervisningen. Hon svarar: ”Jag hade tyckt det var vansinnigt att inte 

använda det får jag säga *skratt* därför att det är ju jätte svårt för barnen att förstå vad 

siffrorna innebär” (Saga). Hon menar att laborativt material behövs för att konkret visa 

eleverna vad siffror är värda. Saga fortsätter: ”Så man kan säga att det hade varit jätte 

svårt för många barn om man hade hoppat över det laborativa materialet” (Saga). 

Ronja får också frågan vilka fördelar hon ser med att använda laborativa material i 

matematikundervisningen och hon svarar ”Ååå jätte viktigt. Det är ju det dom lär sig 

på” (Ronja). Saga ser inga nackdelar med att använda laborativa material utan menar att 

”när dom är redo att släppa det så gör dom det automatiskt” (Saga). Ronja ser egentligen 

inga nackdelar med laborativt material men berättar att i en grupp som hon hade 

använde eleverna det laborativa materialet till att bygga svärd och till att skjuta på 

varandra med klossar. 

 
6.3.1 Laborativa material för alla? 

Saga får frågan vem som använder laborativa material i hennes klass och hon svarar att 

det är ”lite beroende på uppgiften” (Saga). Laborativt material är något som erbjuds och 

finns tillgängligt för alla elever men det är eleven själv som väljer om hen vill använda 

sig av det eller inte. Ronja menar att alla elever använder laborativa material ”Ja men på 

olika sätt” (Ronja). Hon menar att flickor använder dockskåpet som ett laborativt 

material. ”Dockskåpet är också viktigt för där är prepositioner. På, i, under, över” 

(Ronja). Ronja menar att pojkarna är mer intresserade av att bygga. Under 

observationen ser jag både flickor och pojkar som bygger, en pojke som leker ensam 

med dockskåpet och en flicka som leker med Barbie ensam. Ronja berättar att gruppen 

hon hade ena dagen ber henne att plocka fram laborativt material som de kan använda 

vid tärningsspelet men att det inte var någon i den grupp som jag observerade som 

gjorde det. 

 
6.3.2 Analys av syftet med laborativa material vid matematikundervisning 

När förskollärare ska planera sin undervisning kan de ta hjälp av didaktiska frågor som 

vad, hur och varför. Vi kan ställa oss frågan varför ska laborativa material användas vid 

matematikundervisningen? Båda förskollärarna är positiva till laborativa material och 

ser dem som en självklar del av sin matematikundervisning. Båda berättar om att vissa 

elever ber om material eller hämtar det själva. Syftet med att använda laborativa 

material är att det kan vara en hjälp för eleverna när de ska lära sig nya begrepp inom 

matematiken som ett sätt att konkretisera. Läraren bör vid användandet av laborativt 

material ta hänsyn till elevernas förkunskaper, som även kan ses som relationen mellan 

elev och innehåll i den didaktiska triangeln (Skolverket 2012; Lindström & Pennlert 
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2019) eller vem (Uljens 1997) eller vilka som ska lära sig något. Saga menar att 

användandet av laborativa material handlar om hur långt eleven har kommit i sin 

matematiska utveckling men menar även att alla elever börjar med laborativt material 

för att sedan kunna förstå matematik på ett mer abstrakt sätt genom att endast använda 

siffror. Saga utgår i sin planering utifrån elevens förkunskaper när hon väljer innehåll 

och laborativt material.  

 

Även Ronja menar att materialet behöver anpassas efter vem som ska använda det. Hon 

menar att pojkar och flickor använder olika material och att det är hennes uppgift att vid 

utvecklande lek presentera olika typer av material så att flickor får prova på att bygga 

och pojkar får leka med dockskåp, något som hon tror kanske annars inte hade hänt. 

Sagas syfte med användningen av laborativa material är direkt kopplat till 

matematikmål. Ronja har även andra syften med att använda materialet och sätter även 

en genusaspekt på undervisningen. Hänsyn tas även till eleven och eleven ges inflytande 

att själv välja material eller om eleven behöver använda material vid en speciell uppgift. 

 

Ronja är den enda som ser nackdelar med att använda laborativa material och detta 

hänger även samman med vilka elever det är hon har. Hon berättar om elever i andra 

förskoleklasser som hon har haft under andra år som försökt använda det laborativa 

materialet till vapen och därför behövde materialet bytas ut. Det är viktigt att använda 

ett laborativt material som gör att eleverna kan koncentrera sig på att lära sig ett 

matematiskt begrepp så att det laborativa materialet inte blir en leksak eller skjutvapen 

utan ett hjälpmedel som var tanken. Att hitta ett material som ger eleverna en lagom 

utmaning så att de kommer vidare i sitt lärande. För att kunna erbjuda eleverna ett 

material som passar dem behöver förskolläraren ha kunskap om sina elever.  
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7 Diskussion 
Studien vill bidra med att synliggöra vilka laborativa material som kan användas i 

förskoleklassen och hur de kan användas men även belysa vilka möjligheter och 

begränsningar som kan finnas med att använda laborativa material vid 

matematikundervisningen. Förhoppningen är att detta kan vara en hjälp för studenter 

och yrkesverksamma som vill veta mer om hur laborativa material kan bli en del av 

matematikundervisningen i förskoleklassen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet från intervjuer och observationer att jämföras 

med tidigare forskning och litteratur. Under 7.1.1. diskuteras frågan om vilka laborativa 

material som används. Hur laborativa material kan användas tas upp under punkt 7.1.2 

och slutligen under 7.1.3 diskuteras vikten av att använda laborativa material vid 

matematikundervisningen. 

 
7.1.1 Laborativa material 

Under den första frågeställningen, vilka laborativa material som används i 

förskoleklassens matematikundervisning, synliggörs tre olika kategorier: vardagliga 

föremål, pedagogiska material och spel. 

 

I resultatet framkommer att det laborativa materialet kan delas in i olika kategorier som 

pedagogiska material, vardagliga föremål och spel (Szendreis 1996 se Rystedt & Trygg 

2010). Under kategorin pedagogiska material kan vi se Montessorimaterial och Lycko 

som är speciellt tillverkat för att användas vid matematikundervisningen. Saga berättar 

att hon brukar använda ett material som kallas för räknestavarna och ett som kallas för 

det geometriska kabinettet. Vid Rubinskolan används matteAPPar och programmet 

Vector. Ronja menar att pedagogiska material kan vara både konkreta och digitala, 

något som även Rystedt och Trygg (2010) menar. Szendreis (1996) definition av 

vardagliga föremål är att de kan vara från naturen, verktyg eller föremål som finns i vår 

vardag. Saga berättar att hon använder flera föremål som kan räknas till vardagliga 

föremål som ”kastanjer, pärlor, stenar” (Saga). Hon berättar även att de använder sig av 

bönor, papptallrikar och snäckor. Frukt kan användas som ett laborativt material anser 

Saga för att eleverna ska få uppleva begrepp som hel, halv och fjärdedel. Andra föremål 

som finns i klassrummet kan användas som laborativt material som rockringar, 

kapplastavar, plusplus, ”pluppar” och rep. Ronja anser att pussel är ett laborativt 

material och detta kan jämföra med Heiberg Solem och Reikerås (2004) som beskriver 

att lägga pussel som del av Bishops (1988) matematiska aktivitet leka och spela. Även 

tärningsspel och sällskapsspelet Kalaha kan räknas in i kategorin leka och spela och 

även Szendrei (1996) menar att spel kan anses vara ett laborativt material. 

 

Emanuelsson och Helenius (2016) menar att det inom matematikundervisningen kan 

användas olika uttrycksformer och de skiljer mellan skrivna symboler, talade symboler, 

bilder, manipulativa modeller och omvärldssituationer. Ronja har en vid syn på vad som 

är laborativa material och menar att det även kan vara kroppen, som när eleverna vid 

observationen får hoppa lika många prickar som finns på tärningen. Att klappa fem 

gånger skulle kunna kallas för en omvärldssituation, medan att räkna fem bollar, ha en 

tärning med fem prickar eller visa fem på klockan skulle kunna ses som användande av 

laborativa material. Sagas definition av vad laborativa material är ligger närmre 

Emanuelsson och Heleniuss (2016) definition då hon anser att ”det e nog att använda 

konkreta föremål” (Saga). Jag gör tolkningen att konkreta föremål ligger nära vad 
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Emanuelsson och Helenius (2016) beskriver som manipulativa modeller och deras 

exempel klossar. Ronja får frågan vad ett laborativt material är för något och berättar att 

”laborativt kan vara alla sinnena” (Ronja). Även Rystedt och Trygg (2010) menar att 

eleven är aktiv och använder sina sinnen vid arbete med laborativt material. När Ronja 

får frågan vad ett laborativt material är för något svarar hon ”för mig innefattar det i 

första hand fingrarna. För dem har dem alltid med sig” (Ronja). Detta kan jämföras med 

Neuman (1987) se Carlgren och Marton (2001) som menar att fingrarna är ett bra 

redskap att använda när elever ska lära sig att förstå vad tal innebär. I resultatet 

framkommer att Montessorimaterial kan användas vid matematikundervisningen i 

förskoleklassen. Jag har inte hittat någon tidigare forskning som fokuserar på denna 

aspekt av laborativa material. I den tidigare forskningen används mest vardagliga 

föremål som sand, måttsats och hinkar (Charlesworth & Leali 2011) och pärlor 

(Erdoğan & Baran 2009). I den tidigare forskningen används även pedagogiska material 

som klossar (Sterner, Wolff & Helenius 2019; Charlesworth & Leali 2011; Erdoğan & 

Baran 2009). Saga säger sig använda både pärlor, sand och lego, som kan anses vara en 

form av kloss. En rimlig slutsats skulle kunna vara att montessorimaterial används även 

på andra montessoriskolor och om eleverna har gått på montessoriförskola innan de 

började i förskoleklassen, har de erfarenhet av hur materialen kan användas. Därför blir 

det viktigt för läraren att känna till elevernas förkunskaper. 

 
7.1.2 Hur laborativa material används i matematikundervisningen 

Under den andra frågeställningen, hur laborativa material används framkommer att de 

används på olika platser: de används vid matematiklektioner i klassrummet men även 

utomhus, hemma, i samlingen och på idrotten. Laborativa material används både i hel- 

och halvklass, vid pararbete, vid grupparbete eller en elev kan välja att använda det 

självständigt. Det kan även användas vid lek som vårdcentralen på Rubinskolan där 

bland annat leksakspengar och ”tabletter” används. Förskolläraren använder materialet 

för att presentera ett innehåll men elever får även använda materialet själva för att 

undersöka matematiska begrepp. Laborativa material kan också användas vid Bishops 

(1988) matematiska aktiviteter. 

 

Saga använder laborativa material även utomhus. Det kan vara i form av naturmaterial 

som finns i skogen när klassen är på utflykt som pinnar eller det kan vara att använda en 

karusell på en lekplats. Dahl och Rundgren (2004) menar att laborativa material kan 

användas utomhus och ger exemplet gungbrädor. Även Ahlberg (2000) menar att 

naturmaterial som kottar kan användas som laborativa material. Saga berättar om hur 

hon arbetar med laborativa material utomhus: ”dom får sånna uppdragskort, till exempel 

att de ska leta upp en pinne som är lika stor” (Saga). Detta kan jämföras med Bishops 

(1988) matematiska aktivitet att mäta där eleverna får jämföra föremål genom att 

använda objekt och jämförelseord, där en del är att jämföra storlek på föremål och 

använda ord som lika stor, större och mindre.  

 

Både Ronja och Saga använder laborativa material vid Bishops (1988) matematiska 

aktivitet designa, där Ronjas elever får bygga med olika föremål i olika geometriska 

former som Architek och Sagas elever får använda sig av det geometriska kabinettet 

med olika geometriska former och rita olika geometriska former med hjälp av 

ritramarna. Även vid Bishops (1988) aktivitet lokalisera som kan handla om 

rumsuppfattning (Heiberg Solem & Reikerås 2004) kan laborativa material användas. 

Ronja använder rockringar för att eleverna ska få träna sig på lägesord i förhållande till 

rockringen.  
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Charlesworth och Leali (2011) skiljer på tre olika typer av matematiklärande: naturliga 

upplevelser som barnet själv bestämmer över, informellt lärande där barnet utmanas av 

en fråga från ett äldre barn eller vuxen och vuxenstyrt lärande där det finns en tanke om 

vilket innehåll som barnet ska lära sig och där läraren ger instruktioner. Vid 

observationen är det vuxenstyrt lärande eller undervisning som studeras. Både Ronja 

och Saga ger presentationer där de tar upp det innehåll som eleverna ska lära sig under 

lektionen. Eleverna på Rubinskolan får arbeta med subtraktion med plastnallar och 

därefter spela ett tärningsspel. På Safirskolan får eleverna öva sig i att ”dubbla” genom 

att slå en tärning tillsammans med en kamrat. På Safirskolan finns det även det som 

Charlesworth och Leali (2011) kallar naturliga upplevelser, där eleverna själva väljer att 

arbeta med olika aktiviteter som kan räknas som matematiska aktiviteter. Några av 

dessa är när eleverna gör mönster med ”pluppar”, bygger med plusplus eller spelar 

sällskapsspel. På Rubinskolan finns ett informellt lärande när Ronja leker vårdcentral 

med fyra barn. Hon är med och ger instruktioner men har ingen ”roll” i leken. Hon har 

mer rollen som regissör som lär barnen att de kan räkna pengar, titta på siffror för att 

veta när de fyller år eller berättar att tabletterna ligger i näst nedersta lådan. Hon ställer 

frågor till eleverna under leken som hur mycket kostar, hur många tabletter, hur mycket 

feber har patienten? Dessa aktiviteter kan räknas till den matematiska aktiviteten räkna 

men även mäta då patientens feber ska mätas. Ronja ger instruktioner och hoppas att 

eleverna sedan kan leka själva i vårdcentralen på till exempel fritids. 

 

I Ronjas grupp ges först en presentation av innehållet i halvklass medan Saga har sin 

presentation i helklass. I båda grupperna får eleverna sedan arbeta två och två med 

tärningsspel. Sagas elever får möjlighet att under förmiddagens arbetspass själva välja 

om de vill arbeta själva, två och två eller i grupp med valfritt material. Ronjas elever 

arbetar i par med pussel uppgiften medan de leker i en grupp om tre eller fyra barn när 

de leker vårdcentral. I båda grupperna tittar eleverna i helklass eller halvklass på Livet i 

mattelandet. Ronja anser att fördelen med att arbeta två och två med tärningsspelet är att 

annars får eleverna vänta väldigt länge på sin tur. I Rostedts (2019) avhandling studerar 

hon planeringen av matematikundervisningen i förskolan och kommer fram till att 

lärarna planerar att barnen ska få möta olika matematiska innehåll både i helgrupp och i 

mindre grupper. Det kan vara viktigt att presentera samma innehåll för eleverna 

samtidigt men att det sedan är viktig att läraren har tid att gå runt för att se vilka elever 

som behöver hjälp och hur de klarar av de olika uppgifterna. Ronja lägger vid valet av 

material in en genusaspekt som inte dykt upp inom tidigare forskning av laborativa 

material i förskoleklassen. Hon menar att ett av syftena med laborativa material är att 

eleverna ska erbjudas en variation av material och att flickor och pojkar ska uppmuntras 

till att prova på material som hon anser att de annars inte skulle välja själva. Detta kan 

tolkas som en tanke om en likvärdig skola där alla elever ska ges möjlighet att utforska 

olika laborativa material och inte begränsas av könstillhörighet. I resultatet framkommer 

även att det laborativa materialet ska uppmuntra eleverna till att utforska matematiska 

begrepp men att de ska ges inflytande i valet av laborativa material. 

 
7.1.3 Vikten av laborativa material i matematikundervisningen 

Den tredje frågeställningen om vilka möjligheter och begränsningar som finns med att 

använda laborativa material, framkommer att förskollärarna är mest positiva men att de 

framhåller att användandet av laborativa material måste sättas i relation till vilken elev 

som ska använda det. Detta kan kopplas ihop med den didaktiska triangeln och 

relationen mellan elev och innehåll (Skolverket 2012; Lindström & Pennlert 2019). 
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Laborativa material används på båda skolorna och ses som en självklar del av 

matematikundervisningen. Saga menar till och med att det vore direkt olämpligt att inte 

använda laborativa material i förskoleklassens matematikundervisning. Detta stämmer 

överens med Ahlberg (2000) som menar att laborativt material används i grundskolans 

tidiga matematikundervisning. Sterner (2016) menar att vid presentation av ett 

matematikinnehåll är det bra att läraren använder sig av konkret material. I Pramling 

och Pramling Samuelssons (2008) fallstudie ska eleverna i förskoleklassen lösa ett 

matematiskt problem i form av en berättelse. De får inte använda sig av laborativa 

material utan de ska räkna och sedan rita sitt svar på ett papper. När Ronja har 

”mattekluring” presenteras först problemet muntligt för eleverna och eleverna får sedan 

använda laborativa material som träknappar för att lösa uppgiften. De arbetar i par och 

får under tiden diskutera. Momentet avslutas med en gruppdiskussion i halvklass om 

vilket svar som alla grupper fick och om alla fick samma svar. Charlesworth och Leali 

(2011) menar att för sex år gamla barn är det bra att använda konkret material vid 

problemlösning och att det är viktigt att fråga barnen hur de tänker när de löser 

problemen. 

 

Dahl och Rundgren (2004) och Solem och Reikerås (2004) menar att det blir lättare för 

elever att lösa matematiska uppgifter som bråk och division om de får använda sig av 

laborativa material. Detta gör även att eleverna får lättare för att förstå aritmetik när de 

kommer i kontakt med till exempel ekvationer i de högre klasserna (Dahl & Rundgren 

2004). Sterner, Wolff och Helenius (2019) beskriver en interventionsstudie bland 

förskoleklassbarn som pågick under tio veckor som handlade om taluppfattning. Barnen 

fick öva på mönster, siffror, räkna, sortera, klassificera, tallinjen och del-del-helhet. 

Varje delområde presenterades med hjälp av konkreta föremål som till exempel klossar. 

De barn som deltagit i studien fick bättre resultat vid efter-testet än kontrollgruppen som 

endast fått ”vanlig” matematikundervisning (Sterner, Wolff & Helenius 2019). Det kan 

vara så att eleverna lärde sig bättre för att de fick använda sig av laborativa material när 

de skulle lära sig olika matematiska färdigheter. Även Erdoğan och Baran (2009) 

använder laborativa material i sin dramaundervisning med sexåringar som klossar och 

pärlor.  

 

7.2 Konsekvenser för undervisningen i förskoleklassen 

Resultatet visar att båda förskollärarna anser att laborativa material är ett måste under 

matematikundervisningen i förskoleklass men att det samtidigt inte behöver vara en stor 

utgift för skolan. Vardagliga föremål och material som redan finns i klassrummet kan 

användas till matematikundervisning. Laborativa material behöver inte endast användas 

i klassrummet utan kan även användas utomhus, på idrotten, i matsalen eller i köket 

som alla är olika lärmiljöer. Laborativa material kan även vara digitala som APPar eller 

program (Vector). Ronja uppmanar oss till att hitta matematiken i vardagen och att 

”matematik det finns ju överallt” (Ronja). Laborativa material kan vara plusplus, 

”pluppar”, pussel, kapplastavar eller leksakspengar. Naturmaterial som stenar, kastanjer 

eller sand kan användas. Montessorimaterial kan även användas men det är bra att veta 

vad eleverna ska lära sig med hjälp av materialet och vad de kan sedan tidigare. 

Material som matematikböcker, program och APPar till lärplattor är kostsamma men 

laborativa material som papptallrikar och bönor är något som alla förskoleklasser har 

råd att ha som hjälpmedel för eleverna om de vill ha laborativt material till hjälp. Andra 

billiga alternativ är att tillverka sina egna spel, använda tärningar eller det billigaste av 

allt, fingrarna för som Ronja säger ”för dem har dem alltid med sig” (Ronja). För att 

förskolläraren ska kunna välja laborativa material och planera matemtiska aktiviteter, 

behöver förskolläraren ha både ämneskunskap i matematik och didaktisk kunskap för att  
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förskoleklasseleverna ska kunna erbjudas en lekfull matematikinlärning. Ett ansvar vilar 

här på förskollärarutbildningen att ge de blivande studenterna redskap men samtidigt 

rektorer som kan avsätta tid till förskollärarnas fortbildning.  

 

7.3 Teori- och metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ metod använts med inspiration från etnografin. Valet av en 

kombination av flera olika datainsamlingsmetoder grundar sig på studiens holistiska syn 

och tanke att delarna inte enbart ska studeras enskilt utan att undervisning är en del av 

förskoleklassens kontext. Att se undervisningssituationen och inte enbart ta del av den 

genom intervjuer gjorde att en djupare förståelse för fenomenet undervisning kunde 

uppnås. Att först ha informella samtal med förskollärarna och observera dem under 

dagen kan ha bidragit till att de kände sig mer bekväma att besvara de öppna frågorna 

senare under intervjun. Att först intervjua och sedan observera hade kunnat ses som en 

kontroll om förskollärarna gör som de säger att de gör. Att inta rollen som yngre 

blivande kollega tror jag bidrog till att förskollärarna kände sig bekväma och kunde 

genomföra sin undervisning som vanligt samtidigt som de kände sig trygga att berätta 

om sina tankar kring matematikundervisning med laborativa material. Att först 

observera och sedan genomföra intervjun var ett medvetet val då de olika 

forskningsinstrumenten hade som uppgift att komplettera varandra. Empirin hade inte 

blivit lika fyllig om endast intervjuer hade genomförts och om intevjuerna hade 

genomförts utanför en förskoleklasskontext. Att befinna sig ute på fältet för att se 

matematikundervisningen var ett sätt att få frågorna om vilka laborativa material som 

används och hur de används besvarade.  

 

Deltagande observation genomfördes och fältanteckningar fördes. Motsatsen till 

deltagande observation är systematisk observation med observationsscheman som styr 

vad som ska observeras och fokuserar på hur ofta något sker och hur länge det håller på 

(Denscombe 2018) och hade varit mer lämpligt vid en kvantitativ metod. Studien 

beskriver en dag på två skolor och matematikundervisning med laborativa material 

pågår både före och efter att empirin samlades in. Observationerna ska ses som ett 

stickprov på hur en vanlig dag i förskoleklassen kan se ut. Fokus vid observationen var 

på hur läraren använde laborativa material vid matematikundervisningen. För att 

undvika att störa den ordinarie undervisningen i möjligaste mån valdes att under 

lektionstid i första hand vara en tyst observatör som antecknade vad som skedde i form 

av fältanteckningar. Att inte fotografera eller filma eleverna var både ett val ur etisk 

synpunkt men även att det kunde störa elevernas koncentration. För att få en så allsidig 

bild av verksamheten och undervisningen i synnerhet så användes informella samtal 

med lärarna för att få en bild av deras planering och tanke bakom undervisningen. Detta 

kompletterades sedan med observation av vad som hände i klassrummet och följdes av 

en semistrukturerad intervju, då läraren fick berätta fritt om undervisning med 

laborativa material. Intervjuerna gav material om vad som hänt vid tidigare tillfällen 

både i den nuvarande förskoleklassen men även från tidigare förskoleklasser då båda 

lärarna har en gedigen erfarenhet. 

 

I teorin används begrepp från Szendreis (1996) och dessa representerar ett sätt att 

beskriva laborativa material på. Szendreis (1996) kategoriseringar utgår från att 

laborativa material består av konkreta föremål, men jag har valt att även analysera 

material utifrån att de kan vara digitala. Heiberg Solem och Reikerås (2004) använder 

Bishops (1988) matematiska aktiviteter i en norsk kontext men begreppen de använder 

återfinns även i den svenska läroplanen. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet Lgr 11 (2019) beskrivs förskoleklassens centrala innehåll. Detta 
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innehåll kan kopplas till Heiberg Solem och Reikerås (2004) tolkning av Bishops 

(1988) matematiska aktiviteter och presenteras i figur 5. 

 

Centralt innehåll Matematisk aktivitet  

”Enkla matematiska resonemang för att 

undersöka och reflektera över 

problemställningar samt olika sätt att lösa 

problem” (s. 20). 

Förklara 

”Naturliga tal och deras egenskaper och 

hur de kan användas för att ange antal och 

ordning. Del av helhet och del av antal” (s. 

20). 

Räkna 

”Matematiska begrepp och olika 

uttrycksformer för att utforska och 

beskriva rum, läge, form, riktning, 

mönster, tid och förändring” (s. 20). 

Lokalisera, designa och mäta 

”Initiera, organisera och delta i lekar av 

olika slag” (s. 21). 

Leka och spela 

 

 

 

 

7.4 Framtida forskningsområden 

Då denna studie hade begränsade resurser både vad gäller tid och ekonomi så hade det 

vid ett längre projekt varit intressant att följa en förskoleklass under ett helt år och se 

hur matematikundervisningen ser ut i form av en etnografisk studie. Används mest 

laborativa material i början av terminen eller är det något som används samtidigt som 

uppgifterna blir mer komplexa? En fenomenografisk studie skulle kunna genomföras 

med ett större antal intervjuer med förskollärare i olika förskoleklasser, för att 

undersöka deras tankar om hur laborativa material kan användas i 

matematikundervisningen. Det hade även varit möjligt att genomföra en komperativ 

studie där förskollärares och lärares syn på vad som är laborativa material och hur de 

ska användas kunde studeras för att upptäcka om dessa olika yrkesgrupper har olika 

uppfattningar. Att göra en studie där ramfaktorer studeras för att se hur detta kan 

påverka användandet av laborativa material. Att studera vem det är som väljer vilket 

material som ska köpas in rektor, arbetslag, läraren eller eleverna?  

 

 

  

Figur 5. Relationen mellan matematiska aktiviteter och förskoleklassens 

centrala innehåll. 
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

 

Hej! 

Jag heter Carolina Enered och studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Under våren 2020 skriver jag mitt självständiga arbete. Min studie utgår från det ökade 

fokuset på matematikundervisning i förskoleklassen sedan införandet av läroplanen 

samt forskning som betonar betydelsen av positiva möte med matematik i unga år och 

lärarens betydelse för elevens senare studieframgångar. Syftet med studien är att 

synliggöra lärares uppfattningar om laborativa materials användning i 

matematikundervisningen i förskoleklass. Efter att ha arbetat som barnskötare i flera år 

är jag intresserad av att veta hur matematikundervisningen kan genomföras i 

förskoleklassen.  

 

Jag är intresserad av att göra ett besök under en dag i förskoleklass en vanlig dag när 

eleverna har matematikundervisning. Under och efter observationen kommer jag att föra 

anteckningar. Mitt fokus kommer att vara vilka laborativa material som används. Detta 

följs sedan upp med en intervju med den lärare som har huvudansvaret för att planera 

och genomföra matematikundervisningen för att få ta del av lärarens tankar om hur 

laborativa matematikmaterial kan används i förskoleklassen. Intervjun kommer att 

spelas in via diktafon för att sedan transkriberas och texten kommer att analyseras.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och materialet kommer enbart användas i denna studie. Det 

du berättar kommer att vara anonymiserat och beskrivas som tex. förskollärare 1 på 

Rubinskolan och inspelningen kommer att raderas efter att transkriptionen är klar.  

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du är intresserad av att delta i denna 

studie! 

 

Vänliga hälsningar  

Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Carolina Enered 

xxxx@student.lnu.se 

 

Handledare: Tor Ahlbäck 

xxxx@lnu.se 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Berätta om din matematikundervisning med laborativa material (Fråga 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du ge exempel på när du använder laborativt material? (Fråga 2) 

•   

•   

•  

 

Hur skulle du beskriva ett laborativt material? (fråga 1) 

 

 

Kan du ge exempel på laborativa material som du använder? (fråga 1) 

•   

•   

•  

 

 

Vad ser du för fördelar med att använda laborativa material? (fråga 3) exempel 

•   

•   

•  

 

Vad ser du för nackdelar? (fråga 3) 

•   

• 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildning? 

Antal år som verksam i förskoleklass? 

Antal år yrkesverksam totalt? 

Fortbildning i matematik?  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C Analysschema 

 

Inspiration till analysschemat har hämtats från Bishops (1988) matematiska aktiviteter 

och Heiberg Solem och Reikerås (2004) tolkning av Bishops matematiska aktiviteter.  

 

 

Matematisk aktivitet Definition Material 

Lokalisera Orientera sig i rummet, 

placering, lokalisering och 

att hitta. Lägesord 

Kartor, kompass, 

klätterställning 

Designa Mönster, symmetri, konst, 

arkitektur, figurer och 

former 

Geometriska figurer, 

klossar, lego, pärlplattor, 

sykort, mandalas, 

snöflingor, mosaik, logiska 

block 

Räkna Antalsord, talsystem, 

räkning och räknesystem 

Snäckor, sifferkort, 

hopprep, kassaapparat 

Mäta Mätsystem, måttenheter, 

jämförelser, volym, tid, 

vikt, area, pengar och 

längd. 

Våg, termometer, klocka, 

måttband, tumstock, 

måttset, plasthink, timglas 

Leka och spela Tärningsspel, strategispel, 

fantasilek, pussel, rollekar 

och kurragömma 

APPar på lärplatta, digitala 

spel, sällskapsspel, 

tärningar, fyra i rad, 

kortspel 

Förklara  Logiska slutsatser, 

förklaringar, motiveringar 

och resonemang. 

 

 

 

Inspriation har hämtats från Szendreis (1996) uppdelning av laborativa material i 

kategorierna: pedagogiska material, vardagliga föremål och spel. 

 

Pedagogiska material  Logiska block och 

sifferkort 

Vardagliga föremål Naturföremål Snäckor och sand 

Vardagliga föremål Verktyg Tumstock och våg 

Vardagliga föremål Vardagsföremål Hopprep, knappar och 

plasthink 

Spel Sällskapsspel Bamses honungsjakt 

Spel Digitala APPar på lärplatta 

 


