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Sammanfattning 

Många av dagens skolklasser består i högre utsträckning av elever som kommer från andra 

länder och kulturer där hemspråket talas i både hemmet och bland kamrater. Dessa barns 

svenska språkbas är oftast mer begränsad än hos de barn som har svenska som modersmål. Det 

blir svårare att lära ut kunskap till elever utan tillräckliga språkkunskaper och risken för 

utanförskap i vårt samhälle ökar. Barns förmåga till inlärning belyses enligt Piagets generella 

utvecklingspsykologiska stadieteori och Vygotskijs teori om samspel och stöttning. Varierande 

strategier hos läraren är nödvändig. Syftet med den här undersökningen är att komma fram till, 

utifrån lärarnas perspektiv, hur laborativt material används i matematikundervisningen i årskurs 

4–6 och hur lärarna upplever att det påverkar inlärning hos elever med mindre språkbas. Genom 

mina frågeställningar vill jag öka förståelsen för hur dagens undervisning kan se ut. I vilken 

utsträckning säger lärarna att de använder laborativa material för att främja kunskaper i 

matematik? Hur menar lärarna att de med hjälp av laborativa material kan stödja elever som 

saknar utvecklade språkkunskaper? Metoden har varit kvalitativ med intervjuer av lärare som 

är verksamma som klasslärare och som lärare i förberedelseklass. Efter intervjuerna framgår 

det att laborativt material används i stor utsträckning med gott resultat. Gruppens storlek och 

sammansättning har betydelse för förmågan att lära och det har betydelse var eleven finns i sin 

utveckling och vilka språkkunskaper eleven besitter. Motivation hos eleven och strukturerad 

undervisning är viktigt. Undervisningen måste utgå från individen. Goda matematiska 

kunskaper ger goda förutsättningar för vidare studier och därmed bättre förutsättningar för en 

plats i samhället. 
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INLEDNING 

Matematik är ett av våra kärnämnen i svenska skolan och en stor del av vår vardag omges av 

matematik. I dagens skolor arbetas det flitigt i matematikböcker och eleverna arbetar med 

räknesätt, tal, ekvationer och exempel på problemlösningar. De behöver få en förståelse för 

varför de skall lära sig matematik. Genom att arbeta utifrån sina egna erfarenheter kan eleverna 

lättare relatera till matematiken och sätta matematikens uppgifter i ett sammanhang (Norén, 

2010, s. 26). 

 

Svensson (2014 s. 20) betonar att i dagens Sverige har det vuxit fram områden där det finns hög 

segregation, många är socialt utsatta. De familjer som bor i dessa områden lider bland annat av 

arbetslöshet, vilket i sin tur leder till fattigdom. I skolor med elever från många kulturer har en 

stor andel inte något betyg i matematik. Skolverket (2015) har utifrån PISA studien 2012 visat 

att en stor del av andraspråkselever i grundskolan saknar ett behörigt betyg till fortsatta studier. 

Eleverna som inte når kunskapskraven kan få minskade sociala möjligheter, det vill säga att de 

inte får samma möjligheter som andra barn i Sverige (Svensson 2014, s. 20). 

 

Alla elever i den svenska skolan skall få en likvärdig utbildning och undervisningen skall 

anpassas till varje elev. Detta beskrivs i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (2011 s. 8) under rubriken “En likvärdig utbildning”. Som lärare måste du 

ha kartlagt elevens tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och hur eleven kan använda sig 

av det svenska språket. Trots detta har det misslyckats. Andraspråkseleverna når inte upp till 

kunskapskraven i matematik.  

 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder har jag varit på skolor där laborativt 

material använts i olika stor utsträckning. På en del skolor har jag inte sett några laborativa 

material i undervisningen och i andra har de funnits med, men inte i så stor omfattning. Jag 

bestämde mig därför att undersöka detta område och granska användandet av laborativt material 

i undervisningen och hur det kan förstärka lärandet. 
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Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att komma fram till, utifrån lärarnas perspektiv, hur 

laborativt material används i matematikundervisningen i årskurs 4–6 och hur lärarna upplever 

att det påverkar inlärning hos elever med mindre språkbas. 

 

Frågeställning 

I vilken utsträckning säger lärarna att de använder laborativa material för att främja kunskaper 

i matematik? 

 

Hur menar lärarna att de med hjälp av laborativa material kan stödja elever som saknar 

utvecklade språkkunskaper? 

 

 

  



  

3 

 

BAKGRUND 

Tidigare forskning 

Rönnberg & Rönnberg (2006, ss. 15–16) anger att i yngre åldrar anses lusten till matematik 

vara större än i äldre åldrar. De yngre eleverna har en inre motivation som övergår till tydliga 

prestationsmål när de går på gymnasiet. Många av eleverna vet inte varför de skall kunna 

matematik och när de skall tillämpa den. Den ses alltså som för abstrakt. Detta kan vara en 

bidragande orsak till att eleverna tappar intresset och nyfikenhet för matematiken. Att koppla 

matematiken till egna erfarenheter har visat sig främja lust och förståelse för ämnet. Det kan 

vara svårt som lärare att veta vad eleverna har för vardag. Rönnberg & Rönnberg (2006) menar 

att elever som har ett annat modersmål kan ges möjlighet att skriva en dagbok med egenskapade 

bilder. Utifrån den här dagboken kan läraren försöka konstruera matematikuppgifter som finns 

i elevens vardag. Norén (2010, ss. 37–39) beskriver att forskning kring det mångkulturella 

klassrummet ses som relativt ny.  

 

Norén (2010, ss. 37–39) lyfter att det sker väldigt mycket forskning nu när vårt samhälle ser 

annorlunda ut än tidigare. Där betonas att det, för att matematiken skall fungera i klassrummet, 

krävs god kommunikation. Barn som kommer från olika delar av världen kanske inte har ett 

utpräglat matematiskt språk på sitt modersmål. Detta kan bero på att barnet inte har gått i skolan 

tidigare eller att barnets modersmål inte har någon hög status i landet. Norén (2010) anger 

begreppet “etnomatematik” som har vuxit fram på olika ställen i före detta kolonialländer. I 

Nya Zeeland, exempelvis finns en urbefolkning som heter Maori. Ett forskningsprojekt har 

utvecklats kring denna folkgrupp, då matematikresultaten hos dem visar en nedåtgående trend. 

Eleverna kunde inte ta till sig de matematiska begreppen och de kunde inte relatera sina egna 

erfarenheter till matematiken. Forskare i matematikdidaktik, matematiklärare och föräldrar 

interagerade med varandra för att skapa en bättre matematikundervisning för dessa elever. Den 

Nya Zeeländska läroplanen reviderades och matematikresultaten har nu fått en uppåtgående 

trend. Det här tillvägagångssättet finns nu på flera platser i världen. Norén (2010) anger att även 

i olika delar av USA tillämpas undervisningen på två språk, engelska och spanska. Genom att 

arbeta på detta sätt blir det mer rättvist för eleverna. Utifrån sociala och politiska förhållanden 

blir det mer jämlikt. Även den samiska kulturen i Sverige har studerats och hur matematik har 

använts utifrån ett etnomatematiskt perspektiv (Rönnberg och Rönnberg 2006, s. 6). 

Kartläggning av språklig bakgrund 

Skolplikt i Sverige infördes redan år 1842 (Lundgren, Säljö & Liberg 2010, ss. 69–70). 

Nyanlända barn som kommer till Sverige måste börja skolan och dessa barns kunskaper 

behöver kartläggas innan de placeras ut i svenska skolor. Syftet med att kartlägga nyanlända 

elevers kunskaper är för att undervisningen skall planeras och anpassas efter elevernas 

kunskaper och behov. Elevens tidigare kunskaper kartläggs av läraren som ansvarar för 

förberedelseklassen. De yngre eleverna, årskurs 1–3, testas i om de kan addition och 

subtraktion. De äldre eleverna, årskurs 4–6, testas i förmågan att reflektera, resonera och 



  

4 

 

uppskatta. Kartläggningen sker i tre steg. I det första steget testar läraren av elevens språk och 

erfarenheter. Det andra steget testar av elevens kunskaper i olika ämnesområden. I det tredje 

steget testas elevens ämneskunskaper. Det sistnämnda steget är bra för klassläraren att veta, då 

undervisningen måste inkludera varje elev (Skolverket 2016b, s. 3). 

 

Norén (2010, ss. 33–34) betonar att det som lärare är viktigt att inte fokusera på elevernas 

etnicitet, bakgrund. Det gäller att fastställa deras förkunskaper. Eleverna skall bli medborgare 

med sociala interaktioner i samhället och därför är det viktigt att elevernas kunskaper utvecklas 

och förkunskaperna ligger till grund. Läraren måste kritiskt granska sin undervisning för att det 

skall skapas jämlikhet i klassrummet. Eleverna måste ha insikt i att de inte föds till matematiker, 

utan att vem som helst kan bli duktig i matematik. Det skall skapas förhoppning om att lyckas 

så att elever får en vision om en god framtid. Det är viktigt att veta hur elevens 

ursprungssituation ser ut. Det gäller att ta reda på om eleven har gått i skolan tidigare och vilka 

kunskaper eleven bär med sig. Det kan hända att eleven har flytt till Sverige och saknar samtliga 

kunskaper (Norén 2010, s. 43). Elever som börjar i årskurs 1 brukar ha ett ordförråd på ca 8000 

- 10000 ord, vilket är en så kallad språkbas. Lärarna förväntar sig att eleverna har denna 

språkbas, även andraspråkseleverna. Andraspråkseleverna måste emellertid parallellt träna in 

den samtidigt som de skall träna in nya ord och begrepp för att följa med i undervisningen. Det 

ligger stor press på andraspråkselever och läraren måste vara förberedd på att kunna stötta dem 

(Sundström, Thunberg och Vennberg 2014, s. 61). Löwing (2004, s. 134) påpekar att de elever 

som behärskar det svenska språket kan ges goda förutsättningar att kunna använda sig av de 

begrepp som krävs i olika situationer. Utifrån lärarens perspektiv är det viktigt att läraren vet 

vilket eller vilka tillvägagångssätt eleven måste använda sig av när den behöver stöttning. 

 

Ibland kan det vara bra att få hjälp med att få undervisningen på sitt språk, men det kan också 

bidra till en del missförstånd. Norén (2010, ss. 44 - 45) beskriver att om det används två språk 

i klassrummet är risken att det kan bli förvirrande. Varje språk har sitt sätt att uttrycka 

matematiska idéer på. Det kan till exempel uppstå språkfel om två ord låter likadant och att 

eleven tror att det är ett helt annat ord. Elever som bor i Sverige måste kunna klara av det 

svenska språket och de begrepp som används i de nationella proven. Om inte eleverna får något 

betyg i matematik kan de inte fortsätta sina studier, därför är det viktigt att 

matematiklektionerna är på svenska. Elever med ett annat modersmål kan ha svårt att använda 

ett informellt matematiskt språk på grund av att de talar sitt modersmål i vardagen. Eftersom de 

inte talar och använder det svenska språket i vardagen utvecklas inte de informella 

språkkunskaper som behövs i matematiken. Det kan uppstå språkliga problem i undervisningen, 

när inte eleverna kan utgå från sina tidigare erfarenheter. Eleverna har alltså inte fått använda 

till exempel begrepp på svenska i vardagen och när dessa begrepp skall användas i 

undervisningen har dessa elever inga tidigare erfarenheter.  Andraspråkselever skall därför inte 

arbeta tyst och ensamt, för då utvecklas inte deras språk. De måste få lyssna och diskutera på 

sitt andraspråk (Norén 2010, s. 46).  



  

5 

 

Variation 

Runesson (2005, ss. 70–71) skriver att det måste finnas förutsättningarna för att eleverna skall 

kunna lyckas. Undervisningen måste vara varierande, då eleverna lär sig på olika sätt. Vad skall 

läras in? Vad är möjligt att lära in? Vad har lärts in? Variationsteorin har sina rötter i 

fenomenografisk forskning: 

 

“Within this theory ‘experiencing’ has a particular meaning; and we may use 
‘perceiving’, ‘understanding’ or ‘seeing’ as synonyms for ‘experiencing’. 

Experiencing does not imply a mentalistic view of learning but denotes an internal 
relationship between the subject and the world. For instance, if I experience an 
object as a pen, i.e., it has a certain meaning, the meaning is not in the pen, but 

neither is it ‘in my head’” (Runesson 2005, s. 71).  

 

Variationsteorin grundar sig i att eleven skall förstå skillnader och likheter i de fenomen och 

begrepp som skall läras in. Det är viktigt att eleverna bär med sig den här kunskapen då den är 

användbar i andra sammanhang.  

 

För att åskådliggöra variation kan läraren exempelvis dela en kvadrat i tre delar, se figur 1. Hur 

vet eleven om att den stora delen är en halv och inte en tredjedel? Har eleven en erfarenhet 

kring bråk vet eleven att den högra rektangeln är en halv och att de mindre kvadraterna är 

fjärdedelar. Eleven som inte har någon erfarenhet kring detta måste då få skapa sig en erfarenhet 

(Runesson 2005, ss. 70–72). 

 
Figur 1. Kvadrat indelad i tre delar 

 

Löwing (2004, s. 131) betonar att du som lärare måste ha goda och varierande strategier att 

använda i undervisningen. Om eleven inte kan förstå en strategi för lösning måste alternativ 

kunna visas. Utifrån denna kunskap kan eleverna sedan vidga sitt tankesätt och se från ett annat 

perspektiv. Detta i sin tur leder till fortsatt lärande. Att ha en god interaktion mellan elev och 

lärare bidrar till att läraren kan finnas där och stötta eleven om det behövs eller för att eleven 

skall nå sin nästa utvecklingszon. 
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Lärprocess  

Dysthe (2001, s. 7) framhåller att lärandet sker i fyra olika steg. Det första steget är resultatet 

av lärprocessen: vad är det som lärts? Det andra är den mentala lärprocessen hos individen, då 

lärdomen bearbetas i tanken. Den tredje yttre är samspelsprocessen där kunskapen kan visas för 

andra, vilken är en förutsättning för det inre fjärde steget, som är mer eller mindre synonym 

med undervisningen. Dysthe (2001, s. 31) betonar att eleverna måste få kommunicera om olika 

begrepp och kunskaper. Undervisning kan vara upplagd på flera olika sätt, exempelvis genom 

att ha genomgångar, individuellt lärande, eller grupparbeten. För att lära sig något behövs det 

ett samspel mellan språk och kommunikation. Dessa två anses vara grundläggande element för 

lärprocessen. Det kan hända att elever som arbetar i grupp inte lär sig något. I varje ny grupp 

blir det en ny konstellation och ett samspel måste skapas. Det skall ske ett gott samspel mellan 

eleverna. Ibland vet läraren inte om eleverna har lärt sig något. Det har visat sig att det är mycket 

lättare att dokumentera undervisningen än att dokumentera lärandet. Undervisning måste ha en 

balans mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Runesson (2005, ss.74–76) nämner formen 

kub i sin artikel. Hur vet eleverna att det är en kub? Vilka kännetecken har en kub? Vad är inte 

en kub? Det är viktigt för eleverna att få se skillnaderna.  Eleverna som stöter på nya begrepp 

måste få möjlighet att sätta in dessa begrepp i egna erfarenheter, om det finns några. Om det 

saknas kan det vara bra för eleverna om läraren bidrar till att eleverna får möjlighet att laborera 

och resonera. 

Intresse och engagemang 

Nyman (2016, s. 17) påpekar att det är viktigt att eleverna är intresserade av ämnet de skall lära 

sig. Det krävs ett resonemang kring intresse och engagemang. Nyman (2016) skriver även att 

intresset för matematik skall ses på samma sätt som intresset för en hobby. Resultatet i hennes 

avhandling visade att de utvalda eleverna tyckte att de ämnesinriktade uppgifterna var 

intressanta. Bengtsson (2012, s.18) betonar att det har visat sig att formell undervisningen 

tillämpas i större delen av de svenska skolorna. Det är viktigt att undervisningen också är 

informell, och att olika inlärningsstrategier används. Elever har olika förmågor att ta till sig 

kunskaper och det är viktigt att eleverna tillämpar varierande strategier, vilket kan vara 

väsentligt för deras lärande. I de tidigare läroplanerna har det betonats att eleverna, engagerat, 

skall kunna diskutera och experimentera med matematiken. Emellertid, i den senaste 

läroplanen, Lgr 11, betonas inte denna förmåga längre. Eleverna skall ha uppnått förmågan att 

på ett konstruktivistiskt sätt kunna kommunicera i grupp och förklara matematiska frågor, 

uträkningar och svar. Det har då visat sig att eleverna arbetar enskilt och att lärarna inte tar in 

nya forskningsbaserade metoder i klassrummet. Bengtsson (2012, ss. 18–19) menar att 

matematikämnet borde ses utifrån ett historiskt och vetenskapligt perspektiv. I svenska skolor 

har ämnet aldrig betraktats utifrån detta perspektiv, utan eleverna har placerats i sin bänk där 

eleven skall arbeta enskilt och disciplinerat på sin plats. Trots detta framhålls det i de olika 

läroplanerna, som har existerat det senaste 60 åren, att eleverna skall kunna kommunicera och 

experimentera i matematiken utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Svårigheterna i det svenska 

klassrummet beror på olika aspekter. Det kan vara kunskapssynen på ämnet i sig, och hur 
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läroplanen ger oss riktlinjer till att arbeta med ämnet, utöver att språket kan ha en avgörande 

roll. En annan anledning till detta kan vara lärarens utbildningsnivå. TDS betyder enligt Nyman 

(2016 s. 29), ’teori om didaktiska situationer’ och hon poängterar att det måste finnas en 

samverkan mellan lärare, elev och ämnesinnehållet. Den här samverkan kan förklaras som en 

didaktisk situation, och i den situationen har läraren ansvaret för att förmedla kunskap. Läraren 

skall kunna ge olika alternativ för att nå lösningar.  

Undervisning med hjälp av laborativa material 

Matematik ses ofta som ett abstrakt ämne men från början fanns det bara konkreta laborativa 

material. Den abstrakta matematiken har tillkommit på senare tid. Vardaglig räkning kan se ut 

så här. Du har tre stycken kastanjer och får två stycken kastanjer till. Hur många kastanjer har 

du sammanlagt? Svaret är fem stycken kastanjer (figur 2). För att skriva detta på ett abstrakt 

sätt skrivs det 3+2=5.  

 

  +      =    

Figur 2. Kastanjerna används som laborativt material. 

 

Matematik sker genom en process och för att kunna tillämpa abstrakt matematik, måste du 

kunna tillämpa den konkreta matematiken. Talet två är en abstraktion och måste ifall det 

behövs, göras till något konkret. Men det är viktigt att inte stanna vid det konkretiserande 

materialet utan i rätt tid övergå till de abstrakta (Rystedt och Trygg 2010, ss. 3–14).  

 

Maschettio (2015, s. 221) beskriver att laborativt material har använts genom historien som ett 

stöd för lärandet. Det finns dokumenterat i stora delar av Europa att olika slag av laborativa 

material i matematiken har använts genom historien. Dessa verktyg har varit alltifrån brädor, 

mattor, kläder, polletter. Laborativa material har genom tiden blivit mer avancerade. Det finns 

till exempel två olika sorters kulramar. På en sorts kulram räknas antal på och den andra sortens 

kulram har utvecklats för att räkna med och veta vilken enhet som det skall vara, volym, längd 

med mera (Maschettio & Trouche 2010, s. 33). Ett laborativt material kan vara i princip vad 

som helst säger Rystedt och Trygg (2010, s. 5). Det kan vara fysiskt då det kan plockas isär och 

sättas samman, vridas och vändas, omfördelas och ordnas. Även materialet kan variera såsom 

trä, plast, papper, kapsyler, färgpennor, stenar, kulor, lego, Duplo med mera (figur 3). I vanliga 

läromedel finns bilder som snabbt kan ersättas med siffror och tecken. 
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Figur 3. Laborativt material i form av Duplo. 

 

Inkludering av laborativt material i undervisning har blivit allt mer populärt. Rystedt och Trygg 

(2010, s. 4) betonar att det finns mycket tillgängligt laborativt material på internet. Skolverket 

(2011, s. 79) nämner att lärarna måste veta vad eleverna skall lära sig och hur de skall använda 

kunskapen. Därför är det viktigt att läraren har kunskapen om att lära ut vad syftet med 

undervisningen är och hur materialet används. Rystedt och Trygg (2010, ss. 46–47) förklarar 

att om läraren har en version om hur materialet används kanske eleven har en helt annan. 

Andraspråkseleverna kan ha svårt att göra kopplingar på egen hand särskilt om de saknar 

begreppsförståelse. Det gäller att vara noga med att förklara hur eleven skall använda 

materialet. Det spelar ingen roll hur mycket lust till lärande det finns hos eleverna, om de inte 

vet hur de skall tillämpa materialet. Enligt Skolverkets rapport (2011), framgår det att forskning 

gjorts och det ställs höga krav på matematiklärare. Undervisningen handlar inte bara om lära ut 

utan också om att kunna vidareutveckla materialet för att eleverna skall få en förståelse kring 

begreppen. Inom forskningen i detta område ses det laborativa materialet som en artefakt. En 

artefakt är något som människan har konstruerat och i detta fall är det laborativa materialet 

artefakten. Genom att eleverna har tillägnat sig en förförståelse om det laborativa materialet vet 

de hur materialet skall användas. När eleverna sedan har använt materialet kan de övergå till 

den mer abstrakta matematiken (Maschettio & Trouche 2010, s. 33).  

Vikten av arbetsro 

Enligt Skolverket (2016a, ss. 44–45) har det framkommit att elever upplever att arbetsron i 

klassrummet inte är optimal. Var fjärde elev tycker att arbetsron i klassrummet är för dålig. 

Ljudvolymen i klassrummet anses vara för hög och det går inte att tala i en normal samtalston. 

Det har framkommit att problemet med ljudvolym kvarstår nästa hela dagen. Svensson (2014, 

s. 54) anger att placeringen av eleverna i klassrummet har en avgörande inverkan på arbetsron. 

Ingram (2008, ss. 281–282) har i sin studie undersökt hur elevernas placering påverkar 

elevernas inlärning och relationer i klassrummet. Det finns många effekter som kan inverka på 
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elevernas inlärning. Det behöver inte betyda att en elev som är mer begåvad i matematik inte 

kan hjälpa den mindre begåvade eleven. I en intervju som finns i studien säger en elev: 

 

“If I was next to people who didn´t concentrate on their work and were loud… it would be hard to concentrate” 

(Ingram 2008 s. 283). 

 

En mer begåvad elev kan förlora sin arbetsro på grund av den högljudda eleven som sitter 

bredvid. Resultatet i studien visar att läraren har ansvaret för att eleverna placeras där de får 

mest arbetsro. Eleverna ska alltså inte välja vem de vill sitta bredvid. 

TEORETISK RAM 

Nedan följer en presentation av Piaget och Vygotskij, två teoretiker som är centrala inom 

didaktisk forskning, och som ligger tillgrund för min studie. 

Piagets utvecklingsteori  

Piaget beskriver barns utveckling i olika åldrar. Delar inom utvecklingsteorin, som är 

intressanta ur inlärningssynpunkt, är de operationella stadierna som oftast inträder när barnet 

närmar sig skolåldern. Barnet befinner sig först i det konkret operationella stadiet [the concrete 

operational stage]. Där ser och känner barnet hur något fungerar. Därefter sker en mental 

mognad hos barnet vilket leder till att det kan hantera moment som försök och misslyckande 

[trial and error]. Barnet övergår sedan i det formellt operationella stadiet [formal operational 

stage], vilket innebär att barnet moget för ett abstrakt tänkande (Snowman & Biehler 2006, ss. 

37–38).  

 

Piaget (2008, s. 8) poängterar begreppet ”adaptivt beteende”. Med adaptivt beteende menas hur 

människan anpassar sig till omvärlden och hur den formar och omstrukturerar sina olika tankar 

och handlingar. Abstrakt tänkandet sker i olika stadier. Stadierna skall avspegla de tankar och 

den struktur som upplevs. Vid kommunikation med verkligheten kan människan successivt nå 

det nästkommande utvecklingsstadiet. När kunskapen kommer i kontakt med verkligheten och 

omskapas kommer beteendemönster att utvecklas. Vid denna process samverkar assimilation 

och ackommodation. Assimilation betyder att den nya kunskapen integreras i den tidigare 

kunskapen.  Ackommodation betyder att en förändring sker och att den inte hänger ihop med 

den tidigare kunskapen. Detta innebär att beteendemönstret blir omstrukturerat. Piaget (1974, 

ss. 77–78) betonar att kunskap skall upplevs och inte bara läras in. Genom att eleverna får prova 

och skapa nyfikenhet, stimuleras deras tankegångar. Eleverna måste få reflektera och ta ansvar 

för sitt lärande. Lärarens uppgift är att se till att eleverna upplever lärande. Piaget påvisar att 

lärandet ständigt sker i en process. Så länge vi integreras med omvärlden skapas nya kunskaper 

hela tiden.  

 

Ur ett konstruktivistiskt synsätt menar Piaget att meningsfullt lärande sker när människor skapar 

kunskap kring spännande saker. Kunskap anses inte vara något som eleven har upplevt utan 
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kunskap är ett psykiskt medel för att förstå verkligheten. Det är också ett medel som är 

konstruerat i samspel med förståelse och förnuft. Elever som får experimentera, diskutera, 

ifrågasätta får en ökad inlärning. För att kunna lösa ett problem krävs det att eleven måste 

använda sig av tidigare erfarenheter. Genom att bearbeta en kunskap man redan har, kan 

personen reflektera över och kring den tidigare kunskapen (Snowman och Biehler 2006, s. 34). 

Eleverna skall få en varierad undervisning för att skapa lust och nyfikenhet till lärandet. Genom 

att med hjälp av olika aktiviteter kunna uppmuntra elever, ger man dem möjlighet att börja 

tänka på nya sätt (Stensmo 2007, s. 33).  

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet som Vygotskij utgår ifrån innebär att människor inte bara ses 

som individer utan som individer inom grupper och i sociala samspel med varandra (Snowman 

och Biehler 2006, s. 49). Till den sociokulturella teori som ursprungligen kommer från 

Vygotskij, hör den sociala konstruktivismen. Lärandet ses som en process i två steg, där det 

interpersonella är det första steget. Det sker i ett samspel med andra människor och hur de 

diskuterar. Det andra steget är intrapersonellt. Här reflekteras kunskapen som diskuteras enskilt 

(Stensmo 2007, ss 154–155). Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen, beskriver 

vad ett barn klarar såväl med stöttning som utan, innan det kan övergå till nästa zon. För att 

kartlägga barnets kunskap menar Vygotskij att barnet utför uppgifter med hjälp av en lärare, 

som då får en tydlig bild av vad barnet kan och förstår, och var i utvecklingen det befinner sig 

(Dysthe 2003, ss. 81–82). 

 

”Stöttning” [scaffolding] är ett begrepp som förknippas med Vygotskij. Det innebär att eleven 

får tillfällig hjälp av en person som ligger på ett högre utvecklingsstadium. Stöttningen skall 

vara en hjälp som leder eleven mot nya färdigheter, som eleven senare ska kunna använda sig 

själv, av utan stöttning. Det vill säga att undervisningen inte får vara för svår, eftersom den 

efterföljande utvecklingszonen då inte går att uppnå. Undervisningen skall ligga på nivån strax 

under elevens nästa utvecklingszon. Det ställs krav på läraren, att läraren skall ha höga 

förväntningar på eleverna och att när en elev behöver stöttning skall eleven få den stöttning som 

krävs. Andraspråkselever behöver få “rätt” sorts stöttning för att kunna klara av undervisningen, 

språket har en avgörande del för att eleven skall kunna inkluderas i undervisningen (Gibbons 

2006, ss. 29–30). 

 

Dewey och Vygotskij har studerat individens lärande ur ett socialt sammanhang. Sociala 

faktorer spelar stor roll i lärprocessen (Dysthe 2001, s. 31). Dysthe (2001, ss. 222–223) anger 

att enligt Vygotskijs teori skall undervisningen ske i en miljö där eleverna kommunicerar kring 

vardagliga begrepp kontra vetenskapliga begrepp. Till exempel upptäcker eleverna i vardagen, 

att om de kastar stenen i vattnet sjunker den. Ur ett vetenskapligt perspektiv använder de sig 

praktiskt av begreppet densitet, då denna hos stenen är större än vattnet. Eleverna måste även 

få testa något som har lägre densitet än vattnet, såsom bomull. 
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Utifrån Vygotskijs och Piagets olika teorier att det är viktigt att arbeta med aktiviteter som 

utvecklar elevernas lärande. Det betonas enligt Vygotskijs teori att interaktion är viktigt för att 

lärandet skall få en mening. Eleverna måste vara medvetna om sitt lärande och förstå varför de 

skall kunna matematik (Bengtsson 2012, s. 18). När eleven har ett samspel med andra elever 

via exempelvis vardagsaktiviteter, samtal och problemlösningar utvecklar de sitt tänkande. 

Andraspråkselever lär sig det svenska språket med hjälp av samspel med andra svenska elever. 

Meningen med samspelet är att andraspråkselever kan använda språket även i andra 

sammanhang. Eleverna måste upptäcka hur de skall använda språket (Gibbons 2007, ss. 26–

27).  

METOD  

Här har jag valt kvalitativ metod som passar undersökningen och tidsramen för forskningen. 

För att få svar på mina frågor valde jag att använda mig av intervjuer. 

Kvalitativ metod - intervju 

Eliasson (2006, s. 21) menar att om man vill få så mycket information som möjligt, är kvalitativ 

metod med intervjuer rätt val. Ju fler intervjuer, desto mer tydligt blir det vad som frågas efter. 

Genom att använda sig av intervjuer kan jag komma åt sammanhang som kräver förståelse. En 

kvalitativ intervju kan ses som ett samtal som är inriktat på ett specifikt ämne. I kvalitativ 

intervju vill man undersöka vissa idéer och attityder som ligger till grund för handlingar. 

Frågorna som ställs skall vara öppna, det vill säga att frågorna kräver mer än ett ja eller nej. 

Används intervju i forskningen skall den som intervjuar bortse från sin egen förförståelse och 

se intervjun med ”nya ögon”. Det är viktigt för att undvika att påverkas av sina egna erfarenheter 

(Kihlström 2007, ss. 48 - 50). 

 

Björkdahl Ordell (2007, ss. 25–26) anger att en kvalitativ metod med intervjuer är rätt metod 

när man skall ta reda på en lärares bild av ett fenomen. Syftet med intervjuerna är att få en 

uppfattning om lärarens syn på en företeelse och förstå lärarens svar kring frågeställningarna. 

Att använda sig av hermeneutik som utgångspunkt är att få förklaringar genom människor och 

kunna skapa tolkningar utifrån sin egen förförståelse och förkunskap. Att tolka, förmedla samt 

förstå upplevelser av valt fenomen, är vad hermeneutiken handlar om (Fejes & Thornberg 2012, 

s. 38).  

Analys och bearbetning 

Vid bearbetning av en kvalitativ analys arbetar undersökaren aktivt med kodning, tematisering 

och summering. I det datainsamlande materialet försöker undersökaren finna likheter, 

skillnader och mönster (Fejes & Thornberg 2012, s. 38). Efter varje intervju transkriberade jag 

materialet, som jag hade spelat in på min telefon, omedelbart. Jag hade kännedom sedan tidigare 

att denna process tog tid. Sedan bearbetades materialet som för att få fram ett tydligt resultat. 

Jag använde mig även av användbara citat som framkom i mina intervjuer. 
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Urval  

Den skola som jag valde ut först var en skola som jag har kännedom om. Skolan anses vara en 

av de mest mångkulturella skolorna i kommunen. Det är en lärartät skola och mitt mål var att 

genomföra alla mina intervjuer där. Jag skrev ett missivbrev till sju klasslärare samt två lärare 

i förberedelseklass. I missivbrevet frågade jag lärarna om de var intresserade av att delta i en 

intervju, i vilken syftet med undersökningen framgick. Två av klasslärarna, och en av lärarna i 

förberedelseklass, svarade att de var villiga att intervjuas. På grund av att så få intervjuer kunde 

genomföras vid den skolan, där orsaken angavs vara tidsbrist, fick jag också ta kontakt med en 

annan skola via e-mail. Här fick jag intervjua två klasslärare. Jag tog även i kontakt med en 

lärare som jag visste jobbat mycket med andraspråkselever, sökte upp henne via e-mail och 

skickade intervjufrågorna. Vi valde telefonintervju på grund av långt avstånd till hennes skola. 

På så vis fick jag ytterligare en lärare att intervjua. Jag lyckades tillslut intervjua sex behöriga 

lärare i matematik gällande laborativt material. Alla intervjuer spelades in med godkännande 

från lärarna. De intervjuade lärarna är aktiva på tre olika kommunala skolor i västra Sverige. 

Av de intervjuade lärarna var fem legitimerade klasslärare i matematik och en var legitimerad 

lärare som arbetar i förberedande klass för nyanlända samt är resurslärare i matematik. Samtliga 

lärare är kvinnliga och har andraspråkselever i sin elevgrupp. Klasslärarna har haft mellan 19 – 

28 elever i sina grupper, medan läraren som arbetar i förberedelseklass undervisar högst 5 elever 

åt gången. Lärarna nämns i arbetet med fiktiva namn. 

Medverkande lärare 

Jag har intervjuat sex behöriga lärare och de är verksamma lärare på olika skolor i västra 

Sverige. 

 

“Rosa” är klasslärare i årskurs 5 och har snart arbetat som klasslärare i 25 år. Hon arbetar med 

laborativt material i undervisningen som kommer från matematikverkstaden.  

 

“Lena” är klasslärare i årskurs 4 och har arbetat som klasslärare i över 10 år. Hon har från början 

en serbisk lärarutbildning. Hon har arbetat många år på lågstadiet, men har behörighet till 

årskurs 6. Lena är även matematikutvecklare på skolan och har varit ansvarig för 

“matematiklyftet”. Hon arbetar med laborativt material i undervisningen som kommer från 

matematikverkstaden. 

 

“Karin” har arbetat som klasslärare i över 10 år. Idag arbetar hon som svensklärare i en 

förberedelseklass och som resurslärare i matematik. Karin arbetar mycket med laborativt 

material. 

 

“Linda” är klasslärare i årskurs 4 och har arbetat som klasslärare i 15 år. Hon har arbetat på 

skolan i cirka ett år. Linda känner inte till hur mycket laborativt material det finns på skolan 

och därför har det inte använts något material.  
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“Hanna” är klasslärare i årkurs 5 och har arbetat som klasslärare i över 15 år. Hon började arbeta 

på skolan i höstas och har tidigare arbeta på en friskola. Hanna har lite laborativt material 

ståendes i klassrummet. 

 

“Nettan” har arbetat som klasslärare i snart 30 år och har arbetat i många olika kommuner runt 

om i Sverige. Hon arbetar idag i ett högt segregerat område på en mångkulturell skola och i 

hennes klass har alla 25 elever svenska som andraspråk. De är alltid två pedagoger i 

klassrummet. Det finns en aktiv matematikverkstad på skolan i ett eget klassrum.  

  

Etik 

Vetenskapsrådet (2002, ss 7–14) är en källa som anger vilka regler som skall följas när man 

intervjuar människor som skall medverka i en undersökning. De etiska principerna som skall 

följas enligt informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

har följts.  

 

Informationskravet: Den som skall medverka måste informeras om forskningen och till vilket 

syfte. Vilka villkor som gäller, att medverkan är frivillig och att medverkan kan avslutas när 

som helst. De intervjuade lärarna tog del av denna information i ett missivbrev som skickades 

ut och de har även informerats om detta innan intervjun startade. 

 

Samtyckekravet: Den medverkande får själv bestämma om den vill medverka och om den vill 

avsluta sin medverkan. Om den medverkande vill avsluta sitt deltagande skall det inte finnas 

några konsekvenser för detta. Forskaren får inte övertala den medverkande om att fortsätta 

och den som intervjuar och den medverkande får inte ha en beroendesituation emellan sig. Är 

den medverkande minderårig är det viktigt att få målsmans tillåtelse.  

 

Konfidentialitetskravet: De medverkande personernas personuppgifter skall vara anonyma 

och får inte spridas vidare. Det skall inte heller gå att identifiera de medverkande. Innan 

intervjun började förtydligade jag för de medverkande att deras namn kommer att ändras till 

fiktiva namn.  

 

Nyttjandekravet: Den information som samlas in kommer endast att nyttjas i 

forskningsändamål och får inte användas av andra. Jag påpekar för de medverkande lärarna 

att den information som jag får av dem kommer endast att användas i min studie 

(Vetenskapsrådet 2002, ss 6–14). 
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Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011, ss. 36 – 37) nämner dessa två begrepp och betonar att de är viktiga när man 

skall genomföra en vetenskaplig undersökning. Reliabilitet och validitet är två begrepp som 

hänvisas till när en person arbetar med vetenskapliga metoder.  

 

Trost (2007, s. 65) betonar begreppet validitet som syftar på att giltigheten av en fråga och skall 

mäta det som är planerat att mäta. Med hjälp av validitet kan kvalitéer beskrivas i mätningen. 

Här kan personen studera huruvida datainsamlingen reflekterar verkligheten. För att få svar på 

mitt syfte och frågeställningar skapade jag åtta intervjufrågor. Innan jag genomförde mina 

intervjuer visade jag intervjufrågorna för min handledare. Detta gjorde jag för att öka min 

validitet. Genom att min handledare fick se frågorna kunde hon ge synpunkter om eventuella 

ändringar krävdes innan användning.  

 

För att reliabiliteten skall öka kan intervjun spelas in med en ljudinspelare. Genom att använda 

sig av en ljudinspelare bevaras intervjun där och den kan bearbetas vid ett senare tillfälle. Om 

endast anteckningar hade använts kan information feltolkas och att information går förlorat på 

grund av att den som skriver inte hinner att anteckna (Kihlström 2007, ss. 231–232). Bryman 

(2011, ss. 36–37) anger för att öka reliabiliteten i mitt arbete frågar jag de medverkande om 

intervjun får spelas in. Genom att spela in intervjun kan jag återigen lyssna på intervjun för att 

kunna samla in den data jag behöver. Trost (2007, s. 63) nämner att intervjufrågorna skall vara 

uttryckta på ett enkelt sätt för att de inte skall misstolkas och ge inkorrekta svar. Detta kan 

resultera till att frågorna får en minskad reliabilitet.  

GENOMFÖRANDE 

I missivbrevet som jag lämnade till lärarna stod det vad syftet var med min undersökning och 

att det var frivilligt att delta. Innan intervjun startade, frågade jag om det var okej att jag spelade 

in intervjun, och alla medverkande godkände detta. Jag förklarade att det var åtta frågor som 

skulle besvaras och att de fick avbryta intervjun när det ville. Efter ett par intervjuer märkte jag 

att tiden kunde variera stort, allt ifrån 20 minuter till 55 minuter. De två sista intervjuerna tog 

nästan en timme, då jag hade en del följdfrågor att ställa. Jag påpekade att intervjumaterialet 

var avsett för mitt arbete och att deras namn skulle ändras till fiktiva.  

Skolornas material 

När jag var ute på de olika skolorna för att genomföra intervjuerna upptäckte jag att det 

varierade var lärarna förvarade de laborativa materialen. En del lärare hade till exempel ett litet 

förråd med laborativt material i klassrummet. Förråden kunde bestå av tärningar, kulor, 

kapsyler, en våg, litermått, decilitermått, måttband med mera. Fler material fanns i lådor på en 

hylla i en annan sal. Några av lärarna hade tillgång till en så kallad matematikverkstad. 

Materialet i matematikverkstaden var placerat lättillgängligt på hyllor vid lärarrummet. 

Instruktioner om det laborativa materialet har tillhandahållits av Skolverket. Det finns över 30 
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lådor med laborativt material som täcker alla områden i matematik. De laborativa materialen 

som skall användas ihop med instruktionerna får skolan ordna fram själva.  

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Lärarnas syn på att använda laborativa material 

Lärarna använde ofta det laborativa materialet i sin undervisning. Det skedde specifikt vid 

genomgångar, för att konkretisera. De påpekade att det krävs god planering och kunskap kring 

de laborativa materialen. Lärarna är enade om att eleverna skall veta syftet bakom varför de 

skall använda de laborativa materialen. Det finns många faktorer att förhålla sig till när man 

arbetar med ett laborativt material. Lika väl som att eleverna inte kan språket, måste eleverna 

veta hur de skall arbeta med de laborativa materialen. Lärarna poängterar att matematiken blir 

mer konkret när eleverna arbetar med ett sådant material. Eleverna kan använda det för att skapa 

situationsbundna sammanhang till det nya området. När de har arbetat med det konkreta 

materialet och de känner sig redo för mer abstrakt matematik kan de successivt börja att arbeta 

matematikboken. Bengtsson (2012, s. 18) menar att eleverna måste vara medvetna om sitt 

lärande och förstå varför de skall kunna matematik. “Hanna” nämner några viktiga faktorer: 

 

”För att kunna arbeta med laborativt material på ett bra sätt måste man som pedagog ha kursplanens mål i 

ryggmärgen. Du måste ha kartlagt eleverna väl, så du vet vad varje elev behöver arbeta med. Du måste vara väl 

förtrogen till det laborativa materialet själv så du kan instruera eleverna på ett korrekt sätt så att de använder 

det på ett korrekt sätt. Är gruppen stor kan det vara svårt att se om alla är delaktiga. [..] Det väldigt svårt att se 

om de använder materialet på ett lärorikt sätt eller om de bara leker. [..] Jag har 28 elever så ibland är det 

svårt.” 

Hur arbetar lärarna med laborativa material? 

Lärarna arbetar på olika sätt när det gäller laborativt material. En del lärare har förmånen att 

arbeta i halvklass med materialet. Detta beror på att klassen då har parallella aktiviteter som 

står på schema eller att det finns två lärare i klassen. “Nettan” har möjligheten att gå iväg med 

halva klassen till skolans matematikverkstad, då den andra halvan stannar kvar i klassrummet 

med den andra läraren. Sedan byts grupperna av, men “Nettan” stannar kvar i 

matematikverkstaden. ”Hanna” som arbetar i en klass med 28 elever brukar visa webbfilmer 

via digitala hjälpmedel. På webbfilmerna presenteras nya begrepp samt en del laborativa 

genomgångar. Hon vill att eleverna skall få höra och se en annan person berätta om området de 

arbetar med. Eleverna får då höra någon som säger samma sak som läraren, fast med andra ord. 

Det gäller dock att granska webbfilmer för att veta att filmen innehåller de kunskapskrav som 

eleverna skall uppnå. “Hanna” säger: 

 

“Nu i matten kör jag en del webbgenomgångar med mina elever för man förklarar på olika sätt. Jag uttrycker 

mig säkerligen på samma sätt. Då ger jag dem chansen att på att lyssna på någon annan som använder andra 

begrepp och ord.” 
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Rystedt och Trygg (2010, s. 4) nämner att det finns mycket bra material från olika internet 

källor som innehåller laborativt material. Det är viktigt att eleverna får möta olika källor för att 

lära sig nya saker. Elever som inte behärskar det svenska språket kan med hjälp av digitala 

verktyg utveckla sin kunskap i matematik. Via dessa digitala verktyg kan de får höra de svenska 

orden och begrepp som behövs i matematiken.  “Linda” påpekar att de elever i hennes klass 

som upplevs långsamma och som inte hänger med på lektionerna, visar goda färdigheter när 

det gäller laborativ materialet. De är vana att hitta en väg som funkar för dem och skapar själva 

ett laborativt tänkande. Även då laborativt material ofta saknas, lyckas de konkretisera och är 

snabba på att hitta en lösning. Löwing (2004, s. 4) betonar att undervisningen skall vara 

varierande för att eleverna använder sig av olika strategier för att lösa ett problem. 

 

“Nettan” och “Hanna” låter eleverna hålla redovisningar inför klassen, där de kan se hur väl 

uppgiften kunnat lösas. Ett läromedel som använts från pärm till pärm är inte alltid bekräftelse 

på att kunskap och förståelse inhämtats. 

Svårt att förklara begrepp 

Lättast är att använda laborativt material inom områden som antal, areal, mått, längd, geometri 

och tid. Några av lärarna nämner att det är svårt att använda laborativt material, när det är fråga 

om många ord och begrepp. Då anses det laborativa materialet överflödigt och inte till någon 

hjälp. Begreppen kan exempelvis vara, skillnad, fler, färre, dubbelt, mindre. Detta är begrepp 

som andraspråkseleverna måste träna in som glosor. “Karin” säger: 

 

”I de allra flesta områden är lätt att arbeta med laborativt material men det som är svårt är textuppgifter. Det är 

så mycket språk som ställer till det. Vad är det för skillnad mellan Lisas och Kalles veckopeng? Hur kan man 

visa ord? Det gäller att hitta liknande uppgifter. [..] På nationella proven måste man kunna dessa begrepp på 

svenska, möjligtvis på engelska men inte på sitt modersmål. På nationella proven får jag inte förklara orden 

skillnad, mer än.” 

I de nationella proven får dessa begrepp inte förklaras, utan de skall finnas med i elevernas 

ordförråd. Nationella proven ses som ett underlag för att lärarna skall veta var eleverna befinner 

sig i relation till kunskapskraven (Skolverket 2013, s. 1). Som lärare får du förklara begrepp 

som bland annat skörd, stall, ladugård. Det borde finnas ett samspel mellan extra 

matematikundervisning och undervisning i det befintliga klassrummet. Aktuella begrepp borde 

finnas på klassrummets väggar så att eleverna kan träna lite varje dag. Genom att arbeta med 

begreppskort i klassrummet kan eleverna få möjlighet att träna på flera gånger. De begreppskort 

som finns uppsatta i klassrummet är aktuella begrepp som tillämpas under ett visst kapitel. 

Dessa begrepp byts sedan ut mot nya begrepp när ett nytt område skall tränas in. I en intervju 

med “Lena” säger hon så här: 

 

“Arbetar man med siffror måste man förstå att en tvåa står för till exempel två prickar, två blommor eller två 

bilar. Det är som att man jämför med svenska med bokstäver, ljuda ord.” 
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“Nettan” arbetar i en klass där alla elever har svenska som andraspråk. Eleverna har ett som 

hon uttrycker det: “mycket fattigt” andraspråk, vilket är svenska. Hon påpekar att hon får öva 

begrepp hela tiden och som lärare är det viktigt att använda rätt begrepp. Eftersom dessa elever 

inte har något stort ordförråd använder hon sig ofta av de korrekta matematiska begreppen. 

Elever som har svenska som andraspråk skall inte behöva arbeta med ett läromedel på svenska 

utan undervisningen skall konstrueras efter en individanpassad undervisning. “Nettan” 

uppfattar att så kallade begreppskort, som används för att öka förståelsen för matematiska 

begrepp, inte är särskilt användbara, då elevernas svenska språk är allt för fattigt för att de skall 

fungera. Löwing (2004, s. 134) menar att det är viktigt att lärarna granskar sin undervisning för 

att skapa en jämlik undervisning och att eleverna får goda förutsättningar till att kunna öva och 

använda sig av olika begrepp i olika situationer.  

Responsen från andraspråkselever 

Det varierar bland lärarna vilken respons de har fått av andraspråkselever vid användningen av 

det laborativa materialet. Två av klasslärarna har inte varit aktiva bland dessa elever under en 

längre period och kan inte lämna ett bra svar på den frågan. Responsen till de andra lärarna har 

varit god, och det laborativa materialet har inte bara gynnat andraspråkseleverna, utan alla 

elever med behov av stöd. Gibbons (2006, ss. 29-30) benämner Vygotskijs begreppet stöttning 

som är en hjälp från en person om befinner sig på en högre kunskapsnivå. Med stöttningen kan 

eleven nå nästa utvecklingszon. När lärarna arbetar med laborativ materialet individanpassas 

undervisningen. Om eleverna arbetat med ett läromedel hade alla elever fått samma uppgifter 

och undervisningen hade blivit mindre individanpassad. “Nettans” elever hade generellt en 

negativ inställning till matematik, men när de skulle gå till skolans matteverkstad upplevde hon 

att många elever tyckte de det var roligt. Även äldre elever behöver få begreppen befästa, då 

det kommer upp nya begrepp som skall läras in. Dessa elever måste också få arbeta med konkret 

material. ”Karin” säger: 

 

”Hoppa inte över plockmaterial. Jag har alltid haft plockmaterial. Det kan vara allt från makaroner, 

tändstickor, pengar med mer, för att just ha något att plocka med. Ta inte bort det för fort utan det skall vara 

okej att arbeta med det oavsett ålder”.  

 

Lustfyllt lärande 

För att lektionerna skall bli lustfyllda krävs det att de är väl strukturerade och att det finns ett 

tydligt syfte med lektionen. Det krävs även att läraren är påläst på materialet och vet hur 

materialet skall tillämpas. Skolverket (2011, s. 79) och Nyman (2016 s. 29) poängterar att 

eleverna måste förstå syftet med undervisningen och de material som tillämpas för att 

undervisningen skall bli betydelsefull för lärandet. Är inte lektionen väl strukturerad kan den 

bli rörig och materialet kan bli till leksaker. Om läraren har stora elevgrupper är det otroligt 

viktigt med struktur, annars kan det bli försämrad arbetsro i klassrummet. Svensson (2014, s. 

54) och Ingram (2008, ss. 281–282) anger att placeringen av eleverna i klassrummet har en 
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avgörande inverkan på arbetsron. Det har visat sig att elevernas placering påverkar elevernas 

inlärning och relationer i klassrummet.  

 

”Karin” kan ana att hennes elever tycker att lektionerna är mer lustfyllda: 

 

“De vill aldrig sluta räkna för att de förstår vad de skall göra. De vill inte gå härifrån. De vill vara kvar. När 

lektionen är slut vill de vara kvar. Det är en glädje att förstå. [..] Blir det för abstrakt och sitter i ett klassrum 

slutar man tänka”. 

Svaga elever kan enligt “Nettan” uttrycka matematik som något magiskt: 

“De har trott att man kastar omkring lite siffror och får fram ett tal. Då är ju behovet av konkretisering stort” 

Dysthe (2001 s. 31) påvisar att det är viktigt som lärare att erbjuda eleverna olika strategier och 

metoder i matematiken. Undervisningen skall vara varierad och att olika arbetsformer används, 

såsom grupparbeten och samspel. Alla klasslärare som intervjuades erbjuder eleverna läxhjälp. 

Eleverna har möjlighet att stanna kvar efter skolan och kan då ta fram det laborativa materialet 

för att förklara. Dessa elever ber inte om hjälp i klassrummet, då det är genant. Det är viktigt 

att bemöta eleven på rätt sätt. Läxhjälp ses som en resurs för eleverna för att öka på förståelsen 

och tiden som avsätts kan antingen vara schemalagd eller tas från lärarens planeringstid. 

“Karin” som är lärare i förberedelseklassen erbjuder inte läxhjälp, då hon redan arbetar med 

laborativa material på ett grundläggande sätt. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Läromedel i matematikundervisning  

Det är lätt att fastna för ett läromedel som läraren upplever har ett bra innehåll, men som kanske 

inte passar hela gruppen; såväl starka som svaga elever kan bli missgynnade. På mellanstadiet 

återfinns fler läromedel som ger utrymme för variation gentemot de som finns på lågstadiet. 

 

Fördelen med att arbeta med ett läromedel, som elever inte skriver i, är att elever kan lämna 

läromedlet när läraren vill. Läraren är inte låst till det. Inom vissa områden passar det att 

använda sig av i läroboken och inom andra passar ett mer konkret material. Andraspråkselever 

behöver längre tid på sig för att förstå ett material. Instruktionerna på svenska är svåra att förstå. 

För flerspråkiga elever gäller det att de skapar egna erfarenheter kring det nya området. Elever 

som inte har svenska som modersmål, och inte har en svensk kulturell bakgrund, kan annars få 

det svårt att relatera till olika textuppgifter i läromedlet.  

 

Det matematiska språket innehåller ord, begrepp, konventioner, logiska resonemang och 

symboler. Detta språk innehåller nya ord och begrepp som måste läras in. För att lära sig ett 

nytt språk krävs upprepning och att det nya begreppet sätts i ett sammanhang. ”Karin” som är 

lärare i en förberedelseklass säger: 
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“Hade jag fått vara med och påverka undervisningen i klassrummen hade jag samverkat mer mellan svenskan 

och matematiken”. 

Val av läromedel 

Valet av läromedel kan spela en avgörande roll för elevernas utveckling. Det gäller att läraren 

granskar läromedlet innan det används. Hur ser läromedlet ut som används i klassrummet? Är 

läromedlet anpassat till elevgruppen? I en mångkulturell grupp borde läraren kanske välja bort 

matematikboken och skapa uppgifter som är mer individanpassad. 

 

Dagens samhälle är ett så kallat “digitaliserat samhälle”. Under kort tid har våra liv blivit mer 

digitaliserat och detta har bidragit till stora förändringar för oss människor. En del skolor 

använder sig av läromedlet “Koll på matematik” som är just ett digitaliserat läromedel. 

Läromedlet är uppbyggt som ett spel med en “avatar” som skall klara olika uppgifter. 

Läromedlet kan användas både i skolan och i hemmet. Dock krävs det att eleverna har en dator 

i hemmet. “Hanna”, som tidigare var verksam på en friskola, har under tre år arbetat utan 

läromedel. Det var under matematiklyftets tid och det skulle testas olika uppgifter i klassen. Då 

passade det bättre att arbeta utan ett läromedel. Detta kan vara en bra erfarenhet att ta med sig 

och kanske tillämpa i andra klasser, för planeringen finns ju redan klar.  

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

Det är glädjande att det har forskats kring ämnet jag skriver om, då människor migrerar och tar 

med sig ett annat språk. Förmågan hos lärare att använda laborativt material, är kärnan i ämnet 

jag berör och vilka fördelar det har för inlärningen. Ses behovet att använda andra sätt att lära 

ut, som ett problem i skolan? Elever som till exempel har dyslexi kan ha lika stor nytta av att 

arbeta med ett laborativt material som elever med svenska som andraspråk. “Nettan” uttryckte 

att hennes kunskaper behövdes bättre på skolor med större svårigheter och därmed fler 

utmaningar. Hon valde därför att byta från en skola i ett område med liten segregation till en 

med stor kulturell och språklig spridning. Jag ser att kompetensen varierar bland lärarna och 

förmågan att lära ut till elever med liten språkbas har säkert stor variation. Genom att ha en hög 

kompetens bland lärarna i sådana skolor kan elever nå tillräckligt höga resultat, vilket ger dem 

större möjligheter att lyckas även som invandrare. 

Roligt med matematik  

Eleverna som tycker matematik är kul och lustfyllt når bättre resultat. Elever som går på 

lågstadiet finner en lust och glädje i att lära sig. Undervisningen anses vara mer varierad och 

eleverna aktiveras och får använda olika sinnen i matematik. Nyman (2016 s. 17) betonar att 

matematiken skall ses på samma sätt som intresset för en hobby. Resultatet i hennes avhandling 

visade att de utvalda eleverna tyckte att de ämnesinriktade uppgifterna var intressanta. Under 

grundskolans senare år arbetar många elever enskilt i ett läromedel. Eleverna arbetar med 

samma läromedel men svårighetsgraden kan variera samt att de arbetar i olika takt. På grund av 

att lektionerna saknar variation blir de enformiga och intresset förloras. Men vad är det som 
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händer i de äldre åldrarna när matematiken ses som ett krav och lusten försvinner? “Rosa” som 

har varit aktiv lärare i många år anser att flickor är svagare i matematik än killarna, trots att de 

anses vara mer noggranna och ha bättre koncentrationsförmåga. Därför återstår arbetet med att 

försöka motivera flickorna att gilla matematik.  Kanske det laborativa materialet skapar större 

förståelse från grunden som sedan gör matematik lättare och mer lustfyllt? Det gäller att 

lektionen är väl strukturerad och att eleverna vet syftet med lektionen. Annars kan eleverna tro 

att det laborativa materialet är någon form av lek och att arbetsron försvinner i klassrummet. 

Att ha två lärare verksamma i klassrummet kan bidra till att lärarna har en dialog om vad klassen 

har för behov och hur undervisningen skall läggas upp. Det är alltid en fördel om en lärare har 

någon att dela sina idéer med, samtidigt kan detta bidra till att fler elever får hjälp i klassrummet. 

 

Om man lyckas “knäcka koden” inom olika matematiska områden blir det sannolikt mer 

lustfyllt. Jag tycker att man verkligen kan se att de pedagoger som nyttjar laborativt material 

anknyter till Piagets och Vygotskijs tankar. De använder konkret material, som är anpassat för 

barnens mognad och utveckling, vägleder dem från konkret upplevelse till abstrakt form. 

Eleven som inte förstod kanske inte hade några tidigare erfarenheter inom matematik och därför 

inte knöt an till ett sammanhang som kändes förutsagt? Eller hade läraren inte konkretiserat 

matematiken så att eleven kunde använda sig av sina tidigare kunskaper? Det är viktigt att 

läraren vet vad eleven har för vardagsaktiviteter för att kunskapen skall bli användbar. Eleverna 

behöver veta syftet med matematiken, varför de skall kunna det här.  

Temaarbete i matematik 

Elever som har svenska som andraspråk behöver höra och läsa olika begrepp. Dysthe (2001, ss. 

222–223) påpekar att genom Vygotskijs teori skall undervisningen ske i en miljö där eleverna 

kommunicerar kring vardagliga begrepp kontra vetenskapliga begrepp. Tillämpning av 

matematiska begrepp i svenskan är ett vinnande koncept. Lika väl som att läsa en skönlitterär 

bok om vikingatiden, kan en skönlitterär matematikbok passa in. Detta behov kanske inte bara 

finns hos just andraspråkselever utan för elever med andra behov. Forskning runt om i världen 

har visat att rörelse har en stärkande effekt på barns och ungdomars inlärningsförmåga (Hansen 

2016, s 182). Det finns många klassrum som bedrivs med traditionell katederundervisning där 

eleverna sitter still. På dessa skolor borde lärarna fortbildas, så att de förstår att undervisningen 

leder till kunskap även om klassrummet upplevs som mer “stökigt”. Elever ska inte sitta mer 

stilla än vad de gör idag. Kan klassrummets utseende utvecklas till förmån för mer rörelse? 

 

Det har varit intressant att intervjua lärare från olika skolor och få reda på hur många elever de 

undervisar åt gången. Genom intervjuerna har jag fått en inblick hur de laborativa materialen 

används på just deras skola. Som framtida lärare och arbetssökande är det avgörande för val av 

arbetsplats, då jag anser att ett lättillgängligt material är att vinnande koncept. 
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BILAGOR 

 

Intervjufrågor         Bilaga 1 

 

 

1. Hur ofta tillämpar du laborativt material i din undervisning?  

 

 

2. Hur arbetar du med laborativt material? Beskriv  

 

 

3. I vilka uppgifter/begrepp är det lättare att arbeta med laborativt material?  

 

4. Finns det några för och nackdelar med att arbeta med laborativa material? 

 

5. Vilken respons har du fått av andraspråkselever när ni arbetar med laborativt material? 

Beskriv 

 

6. Skapar de laborativa materialet lust och motivation till att lära sig hos 

andraspråkselever? 

 

7. På vilka sätt kan svaga elever utvecklas genom att arbeta laborativt?  

 

 

8. Vad tycker du som lärare att det innebär arbeta med laborativt material i 

undervisningen?  
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Intresseförfrågan         Bilaga 2 

 

  

Hej! 

 

Sara Proust heter jag och jag är lärarstudent på Högskolan i Borås. Jag går sjunde terminen av 

åtta och skriver nu mitt examensarbete som inriktar sig på ämnet matematik. Syftet med arbetet 

är att komma fram till huruvida laborativt material används i matematikundervisningen i årskurs 

4–6 och då specifikt gällande andraspråkselever. På grund av tidsbrist behöver intervjuerna ske 

under vecka 47–48. Är du intresserad av att medverka i en intervju som rör laborativt material 

med inriktning på andraspråkselever? 

 

Har du några frågor och vill delta i min undersökning maila till: xxx@gmail.com 
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